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Un important document politic — expresie a hotăririi ferme 

de a acționa pentru oprirea cursului spre agravarea situației 

din Europa, pentru. înlăturarea pericolului nuclear, 

asigurarea păcii și securității internaționale

-----DECLARAȚIE COMUNA------  
a președintelui Republicii Socialiste România, 

Nicolae Ceaușescu, 
și a primului ministru al Greciei,

Andreas Papandreu
Președintele Republicii Socialiste 

România, Nicolae Ceaușescu, și pri
mul ministru al Republicii Elene, Andreas 
Papandreu, au efectuat un amplu schimb 
de vederi privind evoluția evenimentelor 
în Europa și în lume și, în special, 
situația care s-a creat ca urmare a tre
cerii la amplasarea noilor rachete cu 
rază medie de acțiune în Europa, ceea 
ce a dus la întreruperea negocierilor 
sovieto-americane de la Geneva în pro
blema rachețelor cu rază medie de 
acțiune, precum și a negocierilor de la 
Viena privind reducerea forțelor armate 
și armamentelor în Europa centrală.

Cele două părți au constatat, de co
mun acord, că, deși în prezent nu există 
o confruntare deschisă cu arme nu
cleare, escaladarea înarmărilor, creș
terea încordării internaționale și lipsa 
unui dialog constructiv între S.U.A. și 
U.R.S.S. măresc pericolul unei catastrofe

nucleare. Ele consideră că, pentru 
oprirea agravării situației pe continent și 
in lume, este necesar ca toate țările 
europene — îndeosebi țările din cele 
două blocuri militare — să ia o poziție 
mai activă și să contribuie, intr-o formă 
sau alta, la realizarea acordurilor cores
punzătoare. /

In ciuda faptului că cele două țări 
aparțin unor alianțe diferite, ele cred 
neabătut că evitarea unui război nuclear 
trebuie sa fie sarcina prioritară a tuturor 
popoarelor.

Președintele Nicolae Ceaușescu și pri
mul ministru Andreas Papandreu, expri- 
mînd preocuparea lor profundă în legă
tură cu amplasarea de noi rachete în 
Europa și întreruperea negocierilor 
sovieto-americane de la Geneva privind 
rachetele cu rază medie de acțiune, s-au 
pronunțat pentru oprirea amplasării noi
lor rachete nucleare americane și, în

î*

același timp, pentru oprirea realizării 
contramăsurilor nucleare anunțate de 
către U.R.S.S., pentru reluarea negocie
rilor în vederea ajungerii la un acord 
care să ducă la reducerea și distrugerea, 
în final, a tuturor mijloacelor nucleare 
cu rază medie de acțiune, realizarea 
unei Europe unite, a păcii și colaborării, 
fără arme nucleare.

Președintele Nicolae Ceaușescu și pri
mul ministru Andreas Papandreu, por
nind de la interesele vitale ale popoa
relor lor, de la interesele păcii, securității 
și înțelegerii internaționale, au exprimat 
hotărîrea fermă a statelor lor de a face 
totul, împreună cu toate celelalte state, 
pentru a se opri cursul spre agravarea 
situației pe căntinent și în lume, pentru 
încetarea cursei înarmărilor și trecerea 
la dezarmare, în primul rînd nucleară, 
reluarea dialogului, promovarea largă a 
unei politici de pace, independență, 
securitate și înțelegere internațională.

încheierea convorbirilor oficiale

Duminică dimineața, la Palatul 
Consiliului de Stat, s-au încheiat 
convorbirile oficiale dintre pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și primul ministru al 
Republicii Elene, Andreas Papan
dreu.

în acest cadru a fost reluată 
analiza stadiului colaborării româ-

no-elene și a problemelor funda
mentale care confruntă omenirea, 
exprimindu-se satisfacția comună 
față de rezultatele convorbirilor, 
față de identitatea sau apropierea 
pozițiilor celor două țări în legă
tură cu problemele vieții interna
ționale. Președintele Nicolae 
Ceaușescu și premierul Andreas 
Papandreu au convenit să continue

consultările româno-elene la nivel 
înalt, să intensifice conlucrarea 
dintre România și Grecia pe are
na internațională pentru a contri
bui și în viitor la soluționarea, în 
interesul popoarelor, a probleme
lor importante ale lumii de azi — 
îndeosebi trecerea la măsuri prac
tice de dezarmare, în primul rînd 
nucleară — la edificarea unui cli
mat de pace, securitate, încredere

și colaborare în Balcani, în Euro
pa și în întreaga lume.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie, 
de înțelegere și stimă reciprocă.

Cu prilejul vizitei a fost adop
tată Declarația comună a pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și a 
primului ministru al Greciei, An
dreas Papandreu.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Maxime Gremetz,
membru al Biroului Politic, secretar al C.C

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, a primit, luni, pe tovarășul 
Maxime Gremetz, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al Parti
dului Comunist Francez, care a efec
tuat o vizită in țara noastră, la invi
tația C.C. al P.C.R.

La primire a luat parte tovarășul 
Miu Dobrescu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu expresia senti
mentelor de prietenie și urările cele 
mai sincere și cele mai bune din 
partea tovarășului Georges Marchais, 
secretar general al Partidului Comu
nist Francez. Totodată, a exprimat 
gratitudinea sa pentru primire, pen
tru invitația de a vizita România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru urările adresate și 
a rugat să se transmită tovarășului, 
Georges Marchais. secretar general 
ai Partidului Comunist Francez, salu
tul său și cele mai bune urări.

în cursul convorbirii s-au evocat, 
cu satisfacție, bunele raporturi exis
tente între Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Francez, ex

primindu-se hotărîrea comună de 
a se acționa și în viitor pen
tru amplificarea și diversifica
rea relațiilor dintre cele două 
partide in interesul prieteniei 
tradiționale dintre popoarele român 
și francez, al adincirii continue 
a raporturilor româno-franceze in 
domeniile politic, economic, tehnico- 
știiflțific, cultural, in folosul cau
zei generale a păcii, securității, 
cooperării și înțelegerii în Europa șl 
in întreaga lume.

Au fost abordate, de asemenea, 
aspecte ale actualității politice in
ternaționale, subliniindu-se că, in 
condițiile actuale ale agravării con
siderabile a situației din lume și in 
special din Europa, problema funda
mentală <p.re se pune este aceea a 
opririi cursului periculos al eveni
mentelor spre o catastrofă nucleară, 
a trecerii la dezarmarea nucleară, la 
dezarmarea generală, fără de care 
nu pot fi concepute destinderea, 
securitatea și pacea pe continentul 
nostru.

în acest context, a fost subliniată 
necesitatea opririi cursei înarmări
lor, împiedicării amplasării noilor 
rachete cu rază medie de acțiune.

al P.O. Francez
retragerii șl distrugerii celor exis
tente, creării condițiilor necesare in 
vederea reluării negocierilor sovieto- 
americane de la. Geneva, pentru a se 
ajunge la. realizarea unui acord care 
6ă ducă la un echilibru al forțelor, 
pe baza unui nivel cit mai scăzut al 
înarmărilor.

De ambele părți s-a apreciat că 
se impune mal mult ca oricind 
unirea eforturilor partidelor comu
niste, ale altor partide politice, ale 
tuturor forțelor progresiste din lume 
pentru reluarea și ccntinuarea poli
ticii de destindere, pentru soluțio
narea pe cale pașnică, prin tratative, 
a conflictelor și stărilor litigioase 
dintre state, a tuturor problemelor 
care confruntă omenirea.

A fost reafirmată dorința comună 
de a dezvolta continuu dialogul și 
colaborarea dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Fran
cez in spiritul stimei și respectului 
reciproc, pentru a-și aduce in conti
nuare contribuția la lupta popoare
lor pentru transformări democratice 
și sociale, pentru pace și oolaborare 
internațională.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Delegația Grupului parlamentar pentru relațiile 
de prietenie R. F. Germania-România

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, luni, delegația 
Grupului parlamentar pentru rela
țiile de prietenie R. F. Germania — 
România, condusă de Olaf Feldmann, 
vicepreședinte al grupului, deputat 
in Bundestag din partea Partidului 
Liber Democrat, care face o vizită 
în tara noastră.

Din delegație fac parte deputății 
Gerhard Pfefermann și Bernhard 
Jagoda. din partea U.C.D., Gerhard 
Heimann, din partea P.S.D., Karl 
Stockhausen, din partea U.C.D.

La primire au participat tovarășii 
Nicolae Giosan. președintele Marii 
Adunări Naționale. loan lovit Po
pescu. președintele Grupului parla
mentar pentru relațiile de prietenie 
România—R.F. Germania. Margareta 
Hauser, secretar al Grupului parla
mentar.

A luat parte Hartmut Schultze 
Boysen, ambasadorul R.F. Germania 
la București.

Conducătorul delegației a adresat 
vii mulțumiri pentru întrevederea 
acordată, pentru invitația de a vizita 
România și a dat o inaltă apreciere 
realizărilor economice, sodiaie și cul
turale obținute de poporul român în 
dezvoltarea multilaterală a patriei, 
precum și ospitalității de care s-au 
bucurat membrii delegației pe tot 
parcursul vizitei în țara noastră.

Șalutind pe oaspeți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat că vi

ril ■msSMeioo "

zita în țara noastră a delegației 
Grupului parlamentar pentru relați
ile de prietenie R.F. Germania— 
România este o expresie a bunelor 
raporturi statornicite intre cele două 
țări, contribuie la o mai bună cu
noaștere reciprocă, la întărirea prie
teniei dintre cele două țări și po
poare.

In timpul întrevederii s-a relevat 
cursul ascendent pe care l-au cu
noscut in ultimii ani relațiile dintre 
România si R F. Germania pe tărim 
economic, tehnico-științific. cultural, 
al schimburilor comerciale și s-a 
subliniat rolul pe care parlamentele 
și parlamentarii din cele două țări 
îl au in dezvoltarea multilaterală a 
relațiilor româno—vest-germane.

De ambele părți s-a apreciat că 
există largi posibilități pentru am
plificarea și adincirea în continuare 
a acestor raporturi, in spiritul do
cumentelor si înțelegerilor convenite 
la nivel înalt.

A fost manifestată convingerea că 
promovarea susținută a acestei co
laborări. pe baza avantajului și in
teresului reciproc, este atit în folosul 
progresului celor două țări și po
poare, cit si al cauzei păcii, securită
ții. destinderii și înțelegerii în Eu
ropa si în întreaga lume.

Abordindu-se unele probleme in
ternaționale actuale, a fost expri
mată preocuparea fată de agravarea 
considerabilă a situației internațio
nale. îndeosebi in Europa, ca urmare

a amplasării rachetelor americane cu 
rază medie de acțiune șl întrerupe
rii. ca urmare a acestor măsuri, a 
tratativelor de la Geneva și anun
țării de contramăsuri de către 
Uniunea Sovietică.

S-a subliniat că în actualele con
diții complexe se impune a se ac
ționa in continuare cu înaltă răspun
dere pentru soarta păcii și vieții 
popoarelor, in vederea opririi dete
riorării situației internaționale, a 
stopării cursei înarmărilor, trecerii 
la măsuri de dezarmare si în primul 
rind de dezarmare nucleară, pentru 
oprirea amplasării rachetelor cu 
rază medie de acțiune în Europa și 
a contramăsurilor anunțate, reluarea 
negocierilor de la Geneva și reali
zarea unui acord care să ducă Ia un 
echilibru al forțelor, pe baza unul 
nivel cit mai scăzut al înarmărilor.

In timpul convorbirii a fost re
liefată importanța statornicirii unor 
relații interstatale noi. bazate pe 
egalitate în drepturi și echitate, pe 
neamestecul in treburile interne, pe 
principiile respectării independenței 
și suveranității fiecărei națiuni. A 
fost reliefat rolul parlamentarilor 
români și vest-germani, al parlamen
tarilor în general, in promovarea unei 
politici de pace, destindere și înțe
legere internațională. în lupta pen
tru o lume mai bună și mai dreaptă.

întrevederea s-a. desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

AU ÎNDEPLINIT

ÎN ÎNTÎMPINAREA 

ANIVERSĂRII REPUBLICII 

Remarcabile succese 
în întrecerea

/

socialistă
PLANUL ANUAL

Industria municipiului Slatina
în cinstea aniversării Republicii, colectivele de oameni ai mun

cii din unitățile economice ale municipiului Slatina, județul Olt, 
au raportat îndeplinirea planului anual la producția-marfă. Rod 
al preocupărilor pentru organizarea mai bună a producției și a 
muncii, pentru introducerea pe scară largă a tehnologiilor moder
ne, pentru creșterea necontenită a productivității muncii, printre 
primii care au anunțat acest succes sint și cei ce muncesc la întreprin
derile de aluminiu și de produse cărbunoase. precum și de la Grupul de 
șantiere Slatină. Ca urmare, s-au creat premise pentru depășirea, sub
stanțială a producției-marfă planificate pe acest an in municipiul Slatina. 
Astfel, vor fi produse peste prevederi 7 000 tone aluminiu și aliaje din 
aluminiu, 720 tone țevi din aluminiu, 350 tone utilaj alimentar. 5 km 
cabluri electrice, 25 tone electrozi siderurgici și altele. (Iancu Voicu, co
respondentul „Scânteii").

29 de unități economice din județul Arad
Colectivele de oameni ai muncii 

din 29 de unități economice ale ju
dețului Arad raportează in cinstea 
zilei de 30 Decembrie îndepli
nirea planului anual la producția 
industrială. Pină Ia sfîrșitul anului, 
colectivele acestor unități vor rea
liza o producție suplimentară in

valoare de peste 370 milioane lei. 
Factorul hotăritOr al indeplinirii 
planului înainte de termen l-a con
stituit creșterea mai accentuată a 
productivității muncii. De aseme
nea, o contribuție însemnată și-a 
adus-o și valorificarea eficientă a 
resurselor materiale. (Ion Alecu).

27 de unități economice din județul Vrancea
Creșterea productivității muncii, mai buna valorificare a materiilor 

prime și materialelor au fost principalii factori care au determinat înde
plinirea înainte de termen a planului anual la producția-marfă industrială 
de către 27 de unități economice din județul Vrancea. In acest fel s-au 
creat condiții ca pină la încheierea anului, pe ansamblul județului să se 
realizeze o producție-marfă suplimentară in valoare de peste 300 milioane 
leii Intre unitățile fruntașe se numără întreprinderea de prelucrare a 
maselor plastice. întreprinderea de materiale de construcții. Filatura de 
lină Si întreprinderea forestieră de exploatare și transport. (Dan Dră- 
guiescu, corespondentul „Scinteii").

14 unități economice din Județul Bihor
Amplu antrenate în întrece

rea socialistă desfășurată în in- 
timpinarea zilei de 30 Decem
brie, colectivele de oameni ai 
muncii din 14 unități industria
le bihorene raportează îndeplini
rea înainte de termen a sarci
nilor de plan anuale la producția- 
marfă. Intre unitățile care și-au 
înscris numele pe panourile de o- 
ncare ale fruntașilor se numără : 
întreprinderea pentru materiale de 
construcții Oradea, Schela de pro
ducție petrolieră Suplacu de Bar- 
cău, întreprinderea de materiale 
refractare Aleșd, Rafinăria „Crișa- 
na“ din Suplacu de Barcău, între
prinderile de confecții din Oradea

și Marghita, I.F.E.T. Bihor, între
prinderile „Solidaritatea" și „Drum 
nou" din Oradea. Avansul de timp 
ciștigat creează acestor colective po
sibilitatea de a realiza suplimentar 
pină la sfîrșitul anului o producție- 
marfă în valoare de peste 479 mi
lioane lei, concretizată în peste 
10 000 tone țiței extras, 650 tone 
motorină, 3 400 tone păcură, 4 700 
tone uleiuri minerale, 4 100 metri 
cubi BCA, 1 200 tone cărămizi re
fractare silicoaluminoase, 640 metri 
cubi cherestea de rășinoase, con
fecții textile însumind 151 milioane 
lei, 250 tone ulei comestibil, alte 
produse utile economiei naționale. 
(Ioan Laza, corespondentul „Scin
teii").

CÎMPULUNG : O mină 
complet mecanizată

în cadrul întreprinderii miniere 
din Cimpulung, în cariera Aninoa- 
sa. a fost dată în exploatare, cu 
două săptămini în devans. o nouă 
mină cu o capacitate de 120 000 
tone-cărbune pe an, urmînd ca in 
anul viitor producția să fie de două 
ori mai mare. Noua mină este 
complet mecanizată, fiind dotată cu 
complexe și combine de abataj și 
înaintare, de mare randament. 
(Gheorghe Cirstea, corespondentul 
„Scinteii").

FOCȘANI : O nouă 
capacitate de producție

Pe platforma industrială a muni
cipiului Focșani, în cadrul între
prinderii de scule și elemente 
hidraulice, a fost pusă in funcțiu
ne o nouă secție, dotată cu utilaje 
de inaltă tehnicitate și productivi
tate. Peste 60 la sută din mașinile 
și utilajele secției au fost realizate 
in întreprindere, in cadrul progra
mului de autodotare, care vizează 
sporirea zestrei tehnice a unității 
și modernizarea acesteia, creșterea 
mai accentuată a. eficienței întregii 
activități de producție. (Dan Dră- 
gulescu, corespondentul „Scinteii").

BOTOȘANI : 3 000 
de noi apartamente 

pentru oamenii muncii
Cu cele 210 apartamente date In 

folosință la începutul lunii decem
brie, numărul apartamentelor puse 
în acest an la dispoziția populației 
din județul Botoșani a ajuns la 
3 000. In unele localități, acestea au 
contribuit la apariția unor noi an
sambluri de locuințe, așa cum sint 
„Calea Națională" și, respectiv, 
zona centrală din municiplul-reșe- 
dință de județ, „Victoriei" în orașul 
Dorohoi, centrele civice ale comu
nelor Bucecea, Trușești, Copălău. 
Pină la sfîrșitul acestei luni, con
structorii botoșăneni vor da în folo
sință alte 500 apartamente, din care 
cel puțin 100 peste sarcinile anuale 
ce revin județului. (Silvestri Aile- 
nei, corespondentul „Scinteii").
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IMPORTANTE DOCUMENTE ADOPTATE DE iNALTELfț 
FORURI ALE DEMOCRAȚIEI NOASTRE SOCIALISTE

Prin aplicarea principiilor autoconducerii și autoaprovizionării

ASIGURAREA BUNEI APROVIZIONĂRI
P0PU1AȚIEI Cil PRODUSE AGR0A1IMENTARE 

ȘI BlINURI INDUSTRIALE DE CONSUM
„Trebuie să acționăm cu fermitate pentru realizarea în bune 

condiții a autoconducerii și autoaprovizionării în fiecare localitate 
și județ. Autoaprovizionarea teritorială trebuie să constituie una 
din preocupările permanente ale tuturor organelor de partid și de 
stat”.

NICOLAE' CEAUȘESCU
I

Adoptarea de către Marea Adu
nare Națională, forul legislativ su
prem, a Programului privind auto- 
conducerea și autoaprovizionarea 
pentru asigurarea bunei aprovizio
nări a populației cu produse agro- 
alimentare și bunuri indus'riale de 
consum în perioada 1 octombrie 1983
— 30 septembrie 1984 vine să confere 
valoare juridică unui document de o 
deosebită importanță economică și 
socială, pentru creșterea continuă a 
nivelului de trai al oamenilor mun
cii, document dezbătut șl aprobat în 
prealabil în înaltele foruri ale demo
crației muncitorești, revoluționare 
din țara noastră.

Elaborat pe baza Indicațiilor și sub 
directa îndrumare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, programul se în
scrie in orientările stabilite de Con
gresul al Xll-lea și Conferința Na
țională ale partidului privind creș
terea nivelului de trai, prevederile 
sale fiind în corelație directă cu po
sibilitățile reale ale economiei națio
nale, cu nivelurile de producție 
realizate și ce’e cuprinse în plan 
pentru anul 1934. cu cerin'ele unei 
alimentații raționale, echilibrate a 
tuturor membrilor societății. Tot
odată, programul ține seama de mă- 
suri’e luate în toamna acestui an 
privind trecerea la majorarea eșalo
nată a retribuțiilor și introducerea 
sistemului perfecționat de retribuire
— măsuri de natură să asigure oa
menilor muncii venituri bănești su
perioare, în raoort cu rezultatele 
efective din producție, cu cantitatea 
și calitatea muncii prestate. Se are, 
de asemenea, in vedere prevederea 
de menținere în 1984 a prețurilor ac
tuale.

Prin întregul său «xxnținut, pro
gramul se constituie astfel într-o 
nouă expresie a grtiîl statornice pe 
«îare partidul și statul nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu personal, 
o acordă bunei aprovizionări a popu
lației, creșterii calității vieții între
gului nostru popor, înfăptuirea sa 
urmînd să asigure satisfacerea la un 
nivel superior a cerințelor de 
mărfuri ale cumpărătorilor.

La baza programului se află prin
cipiile autoconducerii și autoaprovi
zionării, principii în aplicarea cărora 
6-a acumulat deja o bogată expe
riență, îndeosebi după adoptarea în 
urmă cu trei ani a Legii autoapro
vizionării : a crescut sensibil răs
punderea organelor locale pentru 
problemele aprovizionării ; au fost 
puse mai bine în valoare resurse’e 
locale de producție : s-a trecut la 
cultivarea terenurilor virane și a 
celor din intravilan, care altădată 
6tăteau nefo’os'te : au ană-ut nume
roase gospodării-anexă Pe lingă uni
tățile de consum colectiv ; în gene
ral a snorit preocuparea cetăten;1oc 
pentru cultivarea cît mai eficientă a 
pămintului și centru «meșterea unui 
număr cit mai mars de animale si 
păsări în propriile gospodării. D.rent 
rezultat, 
localități 
resurse 
consum, 
pentru numeroase produse ta fondul 
centralizat al statului. Se poate 
anrecia că, autoaprovizionarea s-a 
Imnus In cons'iinta oameni’or ca 
ma din iaturi’e concrete, cele mai 
directe, ale autoconducerii și r’ito- 
gosnodărirli, rezolvarea ovin forte 
proprii, oe olan local, a unor cerințe 
atît de importante cum sînt cele 
privind asigurarea nevoilor de con
sum.

In prezent tot mai mu’tc 
reușesc să-șî aconere din 

proprii nevoile locale de 
renunțând să mai ane’eze

Cum acționează consiliile 
populare și cetățenii pentru ECONOMISIREA ENERGIEI

• Preocupare permanentă : zilnic, sub normele de 
consum aprobate

• Pe județ, în 11 luni, s-au economisit 55 497 MWh
• O hidrocentrală de pe Olt pentru... sonerii ?
• Experiențe propuse spre generalizare: ® urmărirea 

consumului din oră in oră • „procesul" abuzivilor G mar
carea stîlpilor din rețeaua iluminatului public

G Măsuri care se impun : G defalcarea cotelor apro
bate pentru fiecare punct de consum G montarea automa
telor pe casa scărilor 
municipiul Rîmnicu Vîlcea,în

echipe special create controlează mo
dul in care sînt aplicate măsurile 
avînd ca scop reducerea consumului 
de energie electrică și de gaze natu
rale, in sectorul casnic și cel al insti
tuțiilor, precum și în iluminatul pu
blic. Numai in cele 7 zile anterioare 
documentării noastre fuseseră con
trolați 380 consumatori casnici, 135 de 
instituții și 129 unități comerciale. Ca 
urmare a neregulilor constatate au 
fost deconectați de la rețeaua elec
trică 34 de abonați care pină atunci 
nu „înțeleseseră" că reducerile nu 
sint benevole, ci obligatorii!

Noi ne-am atașat echipei de con
trol formate din economist loan 
Tunaru, director I.R.E., inginer Ion 
Dascălu și tehnician Constantin Tu
naru. Obiectiv : zona centrală. Data 
— 7 decembrie a.c. ; ora 20 și trei
zeci de minute.
Cînd „dispeceratul" intervine 

la timp, risipa de energie 
poate ii evitată

De regulă, oricare cetățean — 
atunci cînd constată vreo defecțiune 
în instalația electrică a propriei gos
podării — telefonează la „deranja
mente". în funcție de cazul si... neca
zul ivit, oamenii respectivului servi
ciu se deplasează la fața locului și 
rezolvă. Cu mal multă ori mai puțină 
promptitudine.

— Noi <am introdus Insă un mic... 
amendament, ne spune electricianul 
Ion Tomescu, în această seară pe 
post de șef de tură la „deranj amen-

Firește, rezultatele bune dobândi
te în multe județe și localități în 
aplicarea principiilor autoconducerii 
și autoaprovizionării nu pot ascunde 
marile rezerve care mai există încă 
pe această linie, faptul că nu pretu
tindeni s-a trecut cu toată hotărârea 
la valorificarea deplină a potenția
lului local de producție. Tocmai de 
aceea, noul program stabilește obiec
tive precise la nivelul tuturor gru
pelor de mărfuri — obiective care se 
regăsesc în programele proprii ale 
fiecărui județ și ale fiecărei locali
tăți.

Este cunoscut că, datorită îndeosebi 
condițiilor climatice nefavorabile, se
cetei prelungite, recolta agricolă 
din acest an nu a fost la nivelul po
sibilităților și al cerințelor. Iată de 
ce, așa cum s-a arătat la recenta con
sfătuire pe problemele de agricultură, 
a trebuit să se diminueze mult unele 
necesități pentru industrie și să se 
reducă foarte mult exportul, incit să 
se asigure buna aprovizionare a 
populației, în conformitate cu preve
derile programului de autoaprovizio
nare. Astfel, la produsele alimentare, 
fată de perioada anterioară au fost 
prevăzute sporuri importante : la car
ne tăiată și păsări vii — creșterea este 
de 52 800 tone, la preparate de carne — 
87 300 tone, lapte de consum — 
802 000 hl, produse lactate — 729 000 
tone etc., dimensionarea fondului de 
marfă făcindu-se în fiecare caz 
în parte in funcție de cerințele de
terminate de o alimentație echili
brată — diferențiată după structura 
populației, ramura de activitate, 
efortul fizic, locul de muncă și domi
ciliul consumatorilor — avîndu-se 
totodată în vedere și producțiile pe 
care trebuie să le realizeze fiecare 
județ, intrările la fondul de stat, ca 
și disponibilitățile de produse agro- 
alimentare din gospodăriile popu
lației.

Un loc important în cadrul progra
mului 11 ocuoă aprovizionarea cu 
produse industriale, fiind stabilite 
creșteri importante în raoort cu spe
cificul cererii și resursele existente 
Ia toate categoriile de mărfuri.

înfăptuirea programului este ne
mijlocit legată de realizarea produc
țiilor prevăzute de către fiecare lo
calitate și județ. Desigur, pen
tru aceasta se are in vedere in 
primul rînd potențialul marii pro- 

tele" rețelei de distribuție a energiei 
electrice. Adică? Dispeceratul nostru 
urmărește consumul in fiecare oră. 
Atunci cînd contorul indică oscilații 
nepermise intr-un anumit sector, se 

La măsuri eficiente - rezultate pe măsură
ÎNSOȚIND ECHIPELE I.R.E. VÎLCEA

telefonează aici, iar noi trimitem 
echipe care verifică situația celor cu 
mania consumului exagerat. înțele
geți? Nu intervenim numai la sesi
zările cetățenilor, ci ne și... auto- 
sesizăm.

loan Tunaru. directorul I.R.E., și 
șeful echipei noastre de control, ia 
legătura prin radio cu dispeceratul. 
Vrea să afle ce se întîmplă acum. Pe 
rind, din difuzor se fac auzite vocile 
dispecerilor de serviciu. Sint acolo, 
în fața aparatelor. Inginerii Ion Do- 
brescu, Mara Dumitrescu și electri
cianul Iile Mihăilescu. Fiecare ra
portează : „Sub consumul aprobat".

Atenfle Ia... scări I
Nu din cauza întunericului. Dim

potrivă, din cauza... luminii. Există 
la blocurile din municipiu aproape 
2 000 de scări. în medie, pe fiecare 
scară ard permanent cite patru 
becuri. De ce? Pentru că pe nici o 
scară nu există binecunoscutele — și

speculă, pentru respec- 
a prețurilor maximale 
in toate localitățile.
este acum, cînd pro-

ductil industriale si agricole — din 
unitățile de stat și cooperatiste, odată 
cu mobilizarea intr-o măsură sporită 
a micii industrii și a gospodăriilor 
populației la formarea fondului de 
stat Un aport crescut va trebui să-l 
aibă totodată gospodăriile-anexă de 
pe lingă unitățile de alimentație pu
blică și consumurile colective. în 
vederea acoperirii în mai mare mă
sură a necesarului de carne și legume 
prin forțe proprii.

Răspunderi importante în înfăp
tuirea prevederilor programului revin 
consiliilor populare și organizațiilor 
comerciale chemate să asigure gos
podărirea judicioasă a fondului de 
marfă disponibil, repartizarea echi
tabilă a produselor pe localități și 
cartiere, urmărirea livrărilor de la 
producători spre unitățile comerciale, 
în vederea îndeplinirii integrale a 
contractelor încheiate — în structura 
sortimentală și clasele de calitate so
licitate de cumpărători. O atenție 
aparte va trebui acordată respec
tării regulilor de bună servire, a 
normelor de etică Si echitate so
cialistă. pentru combaterea fer
mă a oricăror tendințe de risipă 
și forme de 
tarea strictă 
de mercurial

Important 
gramul a căpătat caracter de lege, 
prin aprobarea sa in forul le
gislativ suprem al țării, ca toți 
factorii care concură la realiza
rea fondului de marfă destinat 
aprovizionării populației să acțione
ze cu fermitate pentru sporirea pro
ducției, materializarea 
programului 
de rezultate 
al societății 
la locul său 
sebite revin 
toare să urmărească 
viață a tuturor măsurilor 
să exercite un control permanent și 
riguros asupra activității desfășurate 
de consiliile populare în vederea în
deplinirii integrale a programului de 
autoaprovizionare — factor esențial 
al creșterii continue a nivelului de 
trai, al înfăptuirii politicii partidului 
de realizare a unei noi calități, su
perioare, a vieții pentru intregul nos
tru popor.

prevederilor 
depinzînd în mod direct 
pe care fiecare membru 
este dator să le obțină 
de muncă. Sarcini deo- 
organelor de partid, da- 

aplicarea în 
stabilite,

atît de necesarele! — întrerupătoare 
automate. Așa că, oricit de mică ar 
fi puterea becurilor pe care le-au 
montat deja asociațiile de locatari, 
consumul va fi totdeauna superior 
situației cînd fiecare scară ar fi do
tată eu automate, 
tează? „Pentru că 
merțî".

— Nu-i singura 
scurg kWh, adaugă directorul loan 
Tunaru. Nu zîmbiți, la fel de nefaste 
sînt și aparent neînsemnatele... so
nerii de la ușile apartamentelor : 
transformatoarele lor stau perma
nent sub tensiune. Cineva din între
prinderea noastră a avut curiozitatea 
să calculeze consumul acestora pe 
♦ară. Știți la ce concluzie a ajuns?

De ce nu se do- 
nu există in co-

pistă pe care se

Pe Olt, în județul nostru, funcțio
nează acum zece hidrocentrale. Ei 
bine, din cauza soneriilor, este ca și 
cînd n-am avea declt nouă...

Cine imaginează ceva care să facă 
soneriile să consume curent doar la 
apăsarea pe buton?
„Mentalitatea de risipitor".,, 

retușată
Pe toate arterele controlate, ilumi

natul public a fost redus cu 50 la 
sută. Stîlpii pe care trebuie totuși să 
ardă becuri au fost marcați. De ce? 
„Tocmai pentru ca funcționarea co
rectă să poată fi urmărită mai 
Instituțiile n-au păstrat decit 
natul de siguranță.

La blocul nr. 7, de pe strada 
— 4 scări, 40 de apartamente 
văzut luminate doar 18 ferestre. In
trăm în blocul 4 de pe strada. Pro- 
copiu. Scara C este — bineînțeles I — 
luminată în apartamentul 10 (trei 
camere) locuiește familia inginerului

ușor". 
ilumi-
Lenln 
— am

VALEA JIULUI :
Instalație de mare 

randament în minerit
La cariera de exploatare a 

cărbunelui din Cîmpu lui Neag 
a intrat în funcțiune, cu bune 
rezultate, o instalație de con- 
casare și sortare a cărbunelui 
cu o capacitate de prelucrare 
de peste 200 tone pe oră. Prin 
intrarea în circuitul tehnologic a 
acestei instalații, se imbunătă- 
teste calitatea cărbunelui livrat 
preparatiilor. scăzind conținutul 
de steril și de cenușă din căr
bune cu peste 10 Ia sută.

Noua instalație a fost reali
zată la I.U.M. Petroșani. De 
subliniat că o asemenea instala
ție a fost de curind pusă în 
funcțiune la I. M. Lupeni. iar 
alta se află in montai la I. M. 
Urlcani. (Sabin Cerbu. corespon
dentul „Scînteii").

IAȘI: Prin autoutilare
La întreprinderea metalurgică 

din Iași a fost dată în funcțiu
ne o nouă capacitate de produc
ție pentru tragerea țevilor su
date din stare rece în stare cal
dă pentru a se realiza grosimi 
mai mici, solicitate de industria 
constructoare de mașini. De 
menționat că în spatiile exis
tente ale întreprinderii se mai 
află în construcție o nouă ca
pacitate de producție. Ambele 
sînt dotate cu mijloace tehnolo
gice de construcție românească 
și în cea mai mare parte cu 
utilaje realizate în cadrul pro
gramului de autoutilare al în
treprinderii. (Manole Corcaci, 
corespondentul „Scînteii").

EXPERIENȚA Șl ÎNVĂȚĂMINTELE DIN ACEST AN
- LA BAZA RECOLTELOR SUPERIOARE DIN ANUL VIITOR

CULTURILE SUCCESIVE
pirghie importantă de sporire a producției

agricole vegetale (ii)
în prima parte a „mesei rotunde" organizate de redacție au fost 

publicate opinii și recomandări ale unor specialiști de Ia Institutul de 
cercetări pentru cereale și plante tehnice Fundul ea referitoare la ex
tinderea culturilor succesive. Reluăm această importantă temă spre 
a pune în evidență rezultatele în acest domeniu obținute de unitățile 
agricole din județul Călărași, concluziile desprinse de organele agri
cole și, totodată, măsurile care trebuie luate pentru extinderea cultu
rilor succesive și asigurarea de

Redacția : Cum apreclați produc
ția? obținute de unitățile agricole, în 
acest an, la culturile succesive ?

Leonid Galațchi, director la direc
ția agricolă Călărași : Anul acesta, 
multe unități agricole au demonstrat 
că, prin respectarea strictă a tehno
logiilor stabilite, pot obține recolte 
bune la culturile succesive și în con
diții de producție. între acestea sînt 
cooperativele agricole Floroaica, Mo- 
delu. Lehliu-Sat, Gîldău, Unirea și 
Brîncoveni, întreprinderile agricole 
de stat Jegălia, Călărași, Ciulnița, 
Ivănești, Lehliu și Sărulești. care au 
realizat la porumbul pentru boabe în 
cultură succesivă între 1 008 și 4 000 
kg la hectar. Alte unități — între
prinderile agricole de stat Dragalina, 
Mircea Vodă și Mănăstirea, coopera
tivele agricole Cuza Vodă. Ceacu, 
Roseți, Mihai Viteazu, Pietrolu, Bor
cea I și Borcea II — au obținut pro
ducții bune in cultura a doua de Ia 
fasole, soia și sfeclă de zahăr. Cu 
toate acestea, culturile succesive nu 
au ajuns la maturitate pe toate su
prafețele cultivate și, ca atare, ni
velul producției' s-a situat sub posi
bilitățile reale ale județului nostru.

Redacția : Din ce motive culturile 
succesive nu au reușit pe toate su
prafețele însămânțate 7

Nicolae Zainea, secretar cu proble
mele agriculturii al Comitetului ju-

Traian Rublinceanu. (Soția este pro
fesoară, băiatul și fetița sint de 
virstă școlară). „N-am păstrat pentru 
iluminat decit cite un bec de 40 W in 
fiecare cameră și veiozele. Am re
nunțat la aspirator și la frigider. 
Sperăm că temporar...". «Bineînțe
les», răspunde unul dintre membrii 
echipei de control. Sunăm și la ușa 
apartamentului nr. 8. Aparține fami
liei economistului Aurel Marin, de la 
T.C.H. Olt. Și aici s-a renunțat Ia 
lustre, mașina de spălat, frigider, 
aerotermă... „Convingeți-vă, le-am 
sigilat, n-aveam cum să știu că mă 
controlați tocmai pe mine...".

într-adevăr, n-avea cum.
schimb, tot de la stăpînul locuinței 
aflăm că „oamenii și-au... retușat

în

mentalitatea". Adică ?, întrebăm, 
„înainte era un titlu de mindrie pe 
la noi să consumăm multă energie 
electrică. Auzeai : ce n-am eu bani 
ca să plătesc niște amărite de 
becuri ? Acum, oamenii sînt convinși 
că trebuie să reducem consumul pe 
cit posibil...".

In respectiva seară, echipele între
prinderii de distribuție a 
au controlat 75 de abonați, 
aceștia, 69 au fost găsiți în 
ceixalți 6 au fost invitați a 
la... P.C.C.A. Ce înseamnă

energiei 
Dintre 

regulă ; 
doua zi 
asta ?

„Procesul consumatorilor 
casnici abuzivi"

în fiecare zi de joi (bineînțeles, 
dacă în respectiva săptămină există 
„clienți"), in sala de pe Splaiul 
Mircea Vodă nr. 15, în prezenta cu
rioșilor se „judecă" cei găsiți în 
culpă de a fi. „influențat" cumva co
recta funcționare a contoarelor. în 
fapt, „P.C.C.A." nu este altceva decit

MUNCA, PASIUNEA Șl ÎMPLINIRILE
UNUI DESTOINIC COLECTIV MUNCITORESC

acelor ani sint tot mai 
lucrează încă la „Vulcan" 
de muncitori vîrstnici sub

Vechea și totuși mereu tînăra în
treprindere „Vulcan" din Capitală 
aniversează trei pătrimi de veac. Is
toria acestei unități bucureștene se 
confundă, in bună măsură, cu istoria 
industriei românești. Prima ei filă a 
fost scrisă in 1908, cînd s-a deschis 
pe terenurile, pe atunci virane, din 
Dealul Spirit o fabrică profilată pe 
utilaje pentru industria petrolului, 
instalații pentru ferăstraie cu abur 
și vagoane-cisternă. De-a lungul ani
lor, muncitorii de aici au traversat 
toate etapele de luptă ale proletaria
tului român împotriva exploatării și 
șomajului, și-au înscris numele în 
paginile glorioase ale eroicelor bătălii 
de clasă.

Martorii 
putini, dar 
cîteva zeci 
ochii și mîinile cărora fostele ate
liere s-au transformat intr-o mo
dernă uzină constructoare de mașini. 
Ei. veteranii uzinei, povestesc cum, 
in condițiile grele ale primilor ani 
postbelici, au reușit să dubleze pro
ducția de utilai energetic de Care 
tara avea atîta nevoie pentru recon
strucția economiei.

Anii de după eliberare, primele 
cincinale aduc orizonturi noi și în 
viata vechii întreprinderi bucureș
tene. Congresul al IX-lea al parti
dului a deschis și uzinei „Vulcan", 
asemenea întregii țări, drumul unor 
viguroase transformări înnoitoare, 
întreprinderea si-a înscris după 1965 
în profilul ei de fabricație întreaga 
gamă de cazane de abur si apă 
caldă, aceasta contribuind la adinei- 
rea specializării fabricației și ridi
cării performantelor tehnice ale pro
duselor.

Privită din interior, 
unei uzine atestă că. în 
al bătăliilor cotidiene, 
este de fiecare dată o 

„biografia" 
lungul șir 
hotărâtoare 
altă luptă.

producții mult sporite în anul viitor.
dețean Călărași al P.C.R. : Sint mal 
multe cauze care determină ca la 
culturile succesive să nu se obțină 
producții mulțumitoare. Unele țin de 
modul cum se lucrează în unitățile 
agricole, iar altele de felul cum -se 
rezolvă problemele legate de această 
acțiune. Spre deosebire de sec
torul de cercetare, unde tehnolo
gia culturilor succesive se aplică 

Concluzii desprinse 
din activitatea unităților agricole

în condiții optime, în producția 
unităților agricole, unde aceste 
culturi ocupă suprafețe mari, au 
persistat neajunsuri și greutăți care 
au diminuat posibilitățile de obținere 
a celei de-a doua recolte. Din 50 750 
hectare însămînțate cu porumb pen
tru boabe, plantele au ajuns la ma
turitate doar pe 5 991 hectare ; din 
1 950 hectare cultivate cu fasole au 
rodit numai 1 069 hectare, iar de pe 
400 hectare semănate cu soia în 
cooperativele agricole nu s-a recol
tat nici un bob. învățămintele și 
concluziile pe care Ie tragem pentru 
anul viitor, cînd vom insămința cu 

obișnuita prin alte părți „expertiză". 
Numai că, la Vilcea, aceasta se prac
tică în mijlocul unui public — ceea 
ce face ca acțiunea să-și sporească 
valențele educative și. pe de altă 
parte, să elimine orice suspiciune po
sibilă. Uneori — atunci cînd dosarele 
sint deosebit de grave — sint invitați 
și juriști și milițieni adevărați. însă, 
de regulă, „completul" de judecată 
este format din : ing. loan Tomuș, 
șeful centrului de distribuție, mais
trul Valeriu Scînteie, Petre Lungu, 
contabilul abonaților. Ion Mateescu, 
electrician specialist, și Constantin 
Toma, șeful laboratorului de metro
logie.

„Procuror" este electricianul care a 
descoperit cazul, iar acuzatul este 
invitat să se apere singur. Dacă mai 
găsește curaj. De ce? Pentru că „in
stanța" desface contorul in fața tu
turor prezenților, dovedește ceea ce 
este de dovedit — după care hotă
răște. De exemplu : Maria Pătrulei 
— cartier Nord, bloc N 1, scara F, 
ap. 14 — pentru furtul a 1 432 kWh 
a fost amendată cu 900 de lei. 50 lei 
pentru repararea contorului și deco
nectată 3 luni de la rețea ; Anghel 
Dumitru (Nord, bl. N 1, sc. C. ap. 2) 
a furat 1 407 kWh — i s-a aplicat 
aceeași pedeapsă, ca mai sus : și tot 
așa pentru : Constantin Munteanu 
(bl. N 6. sc. A, ap. 7) ; Gavril Croi- 
toru (bl. F I. sc. C, ap. 15)...

Unii, in pofida evidentei, fac „re
curs", adică contestă judecata exoer- 
ților. Gheorghe Vrapciu (cartier Tra
ian, bl. 19. sc. A, ap. 9) a furat 4 544 
kWh. A contestat, însă „recursul" a 
fost găsit neîntemeiat și i-a fost 
resoins.

„Instanța" — dar și publicul! — dă 
o severă replică acelora care fură 
energia ori care consumă mai mult 
decit s-a aprobat.

Si măsurile își dovedesc efectele. 
$i concrete : in ceea ce privește con
sumul de energie ; și în plan moral, 
educativ.

Mircea BUNEA 
Ion STANCIU 

o altă cotă a creativității, tehnici
tății si măiestriei profesionale. Locu
rile fierbinți ale bătăliei sînt de fie
care dată altele — realizarea unei 
tehnologii noi. a unui produs deo
sebit. sporirea randamentului unui 
utilaj. Există la „Vulcan" zeci, sute 
de muncitori și specialiști, care și-au 
făcut din prezența in aceste locuri 
fierbinți o veritabilă profesie de cre
dință. Realizarea cazanelor de 420 
tone abur/oră, trecerea la fabri
carea cazanelor-gigant de 1035

Însemnări 
de la întreprinderea 

„Vulcan” din București

tone abur/oră, proiectarea și con
struirea cazanelor pentru centrala 
de șisturi bituminoase, înnoirea 
unităților de pompaj pentru in
dustria petrolului sînt doar cîteva din 
bătăliile cistigate de colectivul în
treprinderii în ultimii ani. Sint 
succese care poartă amprenta matu
rității și experienței acestui destoi
nic colectiv, 'experiență transmisă 
printr-o firească osmoză noilor ge
nerații de muncitori și specialiști 
intrate pe poarta uzinei. De fapt, 
această uzină respiră o viguroasă ti
nerețe, trăiește și se dezvoltă sub 
semnul 'necontenitei înnoiri. De la un 
an la altul, procesul de modernizare 
a cuprins rînd pe rînd toate secțiile, 
de la turnătorie la montaj. In platfor
ma din Berceni a apărut o nouă „sec
ție" — de fapt o puternică fabrică do
tată la nivelul tehnicii mondiale. 
Acum în procesul modernizării se află 
Cazangeria — secție de bază in profi
lul de fabricație al întreprinderii.

25 000 hectare mai multe culturi suc
cesive, au la bază activitatea din 
acest an. Mai exact, Întreprindem 
măsuri ferme și acționăm energic 
pentru a nu se mai repeta situația 
din acest an. Aș sublinia însă nece
sitatea ca. în mod obligatoriu, cultu
rile succesive pentru boabe să fie 
amplasate numai pe terenuri irigate 
și să avem certitudinea asigurării 
apei pentru aplicarea udărilor ori 
de cite ori acestea sint necesare. Or, 
lg porumbul pentru boabe, din cele 
50 750 hectare planificate am avut 
posibilitatea să amplasăm în sistem 
irigat numai 30 407 hectare, dife
rența fiind semănată pe terenuri cu 
pînza freatică la suprafață. Datorită 
secetei prelungite din vară, chiar și 

aveau 
ajun-

Trus-

pe aceste terenuri pulturile nu s-au 
dezvoltat normal. Cum s-au desfășu
rat însă udările pe terenurile iri
gate ? Prima udare s-a făcut pe în
treaga suprafață. Apoi, datorită 
greutăților in asigurarea energiei și 
motorinei necesare, udarea a doua 
s-a aplicat numai pe 7 960 hectare, 
iar a treia — pe nici un hectar. De 
fapt, porumbul a ajuns la maturitate 
doar pe terenurile irigate de 
două ori.

Leonid Galațchl : Importantă este 
Insă și însămînțarea cit mai timpu
rie a culturilor succesive. Este o 
condiție esențială, care, în județul 
nostru, nu s-a respectat întru toțul. 
Pină la expirarea perioadei optime 
de însămințare a porumbului pentru 
boabe — 5 iulie — au fost semănate 
doar 31 035 hectare. Datorită eliberă
rii și pregătirii cu întirziere a tere
nurilor alte peste 19 000 hectare s-au 
semănat pină la 20 iulie. Evident, pe 
această suprafață plantele nu 
încă de la început condiții să 
gă la maturitate.

Ștefan Ștefan, inginer-șef al ___
tului I.A.S. Călărași : Experiența din 
acest an arată că trebuie să ne pre
ocupăm cu mai multă răspundere și 
de asigurarea semințelor din soiurile 
și hibrizii recomandați de cerce
tarea științifică pentru culturile suc
cesive. Dacă la porumb boabe hibri
zii timpurii au reprezentat in acest 
an 65—70 la sută din suprafața pla
nificată, rezultatele necoresounzătoa- 
re, îndeosebi la fasole și soia, se da- 
toresc și folosirii unor amestecuri 
de semințe din soiuri tardive, cu 
perioade lungi de vegetație. în ace
lași context, trebuie să arăt că, an 
de an, se neglijează asigurarea unor 
cantități corespunzătoare de îngră
șăminte chimice și de erbicide, ab
solut necesare pentru dezvoltarea 
culturilor succesive.

Nicolae Zainea : La aceste aspecte 
aș adăuga efectele negative pe care 
le generează atitudinea unor oameni, 
în unele unități agricole, și nu pu
ține la număr, mai sînt specialiști 
care consideră culturile succesive ca 
fiind de importanță secundară. Așa 
se explică de ce in coooerativele 
agricole Tămădău, Nana, Borcea II, 
Nicolae Bălcescu, Independenta și 
Ciulnița, ca să enumăr doar cîteva, 
unele suprafețe cu culturi succesive 
au fost lăsate in paragină, s-au îm- 
buruienat și, pînă la urmă, produc
țiile au fost compromise. Este o si
tuație intolerabilă, pe care o vom 
combate cu fermitate. Vom acționa 
ca in fiecare unitate agricolă, așa 
cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvîntarea rostită la 
recenta consfătuire de lucru de la 
C.C. al P.C.R., culturile succesive să 
nu fie considerate ca ceva suplimen
tar. Ci. dimpotrivă, lucrările necesa
re pentru ele să se efectueze exact 
cum se fac lucrările pentru cultura 
intii. Ba. mai mult, aceste lucrări 
necesită o atenție sporită pentru a 
putea asigura ca ele să dea rezulta
tele scontate.

Redacția : Ce probleme, izvortte 
din activitatea practică, trebuie so
luționate, pentru ca in anul viitor să

Acest amplu proces de moderni
zare a întreprinderii „Vulcan", de ri
dicare a performantelor utilajelor rea
lizate, este urmarea directă a tradu
cerii in viată a indicațiilor si sarcini
lor secretarului general al partidu
lui. tovarășul Nlcolae Ceaușescu, 
care, vizitînd de mai multe ori uni
tatea. a stabilit împreună cu co
lectivul de aici trepte mereu mai 
cutezătoare pentru dezvoltarea aces
teia. Colectivul întreprinderii „Vul
can" se află astăzi angajat cu 
toate forțele în realizarea unor pro
grame prioritare, de maximă impor
tantă pentru dezvoltarea în ritm 
susținut a patriei, asa cum au sta
bilit documentele Congresului al 
Xll-lea si Conferinței Naționale ale 
partidului. Realizarea utilajelor ener
getice pentru valorificarea resurselor 
proprii de lignit si sisturi bitumi
noase. fabricarea unor utilaje cu 
performante ridicate destinate dotă
rii unităților extractive de petrol, 
contribuția la programul de ener
getică nucleară constituie. în 
cincinal, cîteva din examenele 
gente pe care este chemat 
treacă colectivul întreprinderii, 
zultatele muncii harnice a 
aproape 10 000 de muncitori și 
cjalisti ai uzinei, din care peste 3 000 
sint comuniști, se află în concor
dantă cu sarcinile deosebite ce le 
revin. Pe 11 luni, planul la producția 
netă, productivitatea muncii, pro
ducția fizică este substanțial depășit, 
ceea ce demonstrează că „Vulcanul" 
— devenit în anii socialismului o 
puternică citadelă a industriei noas
tre constructoare de mașini — toate 
forțele colectivului sînt ferm anga
jate în lupta pentru progresul neîn
trerupt al patriei, pentru îndeplini
rea neabătută a sarcinilor stabilite de 
partid.

acest 
exi

să le 
Re- 

celor 
spe-

Dan CONSTANTIN

I

se obțină rezultate mult mai bune la 
culturile succesive 7

Nicolae Zainea : Dată fiind am
ploarea pe care o vor lua culturile 
succesive în anul 1984 și în perspec
tivă, consider că problema principa
lă o constituie realizarea unei1 efi
ciente economice sporite de la aceste 
culturi. Cu alte cuvinte, cheltuielile 
mari pe care le implică culturile 
succesive trebuie să aducă neapă
rat producții sigure și cît mai 
mari. Pentru aceasta există o se
rie de probleme, reliefate de acti
vitatea de producție desfășurată pină 
acum, care trebuie să fie soluționate 
de organele agricole de resort. Prima 
problemă se referă la necesitatea pla
nificării unor producții la culturile 
succesive care să asigure rentabilita
tea acestora. Banca agricolă nu eli
berează fonduri decit pentru nivelul 
producției planificate. Or, dacă aces
te producții au un nivel scăzut, cum 
s-a întîmplat pînă acum, nu ai po
sibilitatea să execuți toate lucrările 
prevăzute în tehnologie, cantitativ 
și calitativ, care să garanteze reușita 
culturilor succesive. Dacă tot facem 
cheltuieli, atunci să le facem cum 
trebuie pentru a obține rezultatele 
scontate.

în al doilea rînd, cred că este 
necesar să se Îngăduie unităților 
agricole să recolteze orzul în faza 
de ceară. Aceasta prezintă avantaje 
multiple : pierderile de boabe se 

' reduc in totalitate, se realizează un 
furaj calitativ superior și se obțin 
Pai® cu un grad mare de consu- 
mabilitate. Dar cel mai important 
avantaj este acela că terenurile pot 
fi eliberate cu 10—12 zile mai de
vreme, ceea ce permite însămînțarea 
timpurie a culturilor succesive și 
răsărirea rapidă a acestora. întruciț 
nu se pierde apa din sol. Faptul că 
fiecare zi ciștigată la semănat adu
ce un spor de producție de 100—150 
kg boabe la hectar constituie un 
argument convingător pentru recol
tarea orzului prin fulguirea acestuia 
in faza de ceară.

Dotarea corespunzătoare cu mij
loace mecanice a stațiunilor de me
canizare, pentru executarea intr-un 
timp scurt a unui mare volum de 
lucrări solicitat de însămînțarea 
culturilor succesive, constituie a 
treia problemă hotăritoare, care 
poate decide reușita acestei acțiuni.

Leonid Galațchi : în aceeași or
dine de idei vreau să subliniez că 
planificarea suprafeței ce urmează 
a fi insămințată cu culturi succe
sive trebuie să se facă cu mult dis- 
cernămînt. în această privință tre
buie să se țină seama de necesitatea 
aplicării corecte a unor verigi din 
tehnologia culturilor de bază, ce se 
seamănă in anul respectiv sau în 
primăvara anului următor. Astfel, 
pentru a se realiza un asolament 
științific și a se combate eficient 
buruienile din suprafețele eliberate 
de orz, grîu și orzoaică trebuie scă
zute terenurile ce se vor semăna 
in cultură principală cu rapiță, lo- 
lium, lucernă, sfeclă de zahăr, griu 
și orz in anul II, și doar ce rămine 
să se însămințeze cu culturi suc
cesive. Respectind acest criteriu, a 
rezultat că în județul nostru doar 
circa jumătate din suprafața cu 
cereale păioase poate fi insămințată 
cu culturi succesive. Totuși, supra
fața cu culturi succesive planificată 
pentru anul viitor de Ministerul 
Agriculturii este chiar mai mare 
decit aceea cu cereale păioase.

★
Am reținut din dezbaterea organi

zată la Călărași opinii ale unor cadre 
«ie specialitate, izvorâte din proble
mele cu care s-au confruntat în 
acest an în privința culturilor succe
sive. Au fost ridicate și probleme a 
căror complexitate este evidentă. 
Iată de ce ne-am propus ca intr-un 
număr viitor al ziarului, specialiști 
din Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare să se refere la pro
blemele care trebuie soluționate 
pentru a se asigura în anul viitor și 
în perspectivă extinderea culturilor 
succesive.

Aurel PAPADIUC 
Rodlca S1M1ONESCU
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Vizita de prietenie a primului ministru
al Republicii Elene, Andreas Papandreu

Dejun de lucru oferit de primul ministru 
al guvernului român

Fruntașii muncii —în cartea 
de onoare a muncii

REZULTATELE ÎNTRECERII PE 11 LUNI DIN ACEST AN

încheierea Congresului al Xl-lea 
al Partidului Comunist dn Spania

Realegerea tovarășei Dolores Ibarruri ca președinte 
al P.C.S. și a tovarășului Gerardo Iglesias ca secretar 

general al partidului

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, Constan- 
•tin Dăscălescu, a oferit, duminică, un 
dejun de lucru în onoarea primului 
ministru al Republicii Elene. Andreas 
Papandreu.

La dejun au participat Gheorghe 
Petrescu, viceprim-ministru al gu
vernului, Ștefan Andrei, ministrul a- 
facerilor externe, alte persoane ofi
ciale.

Au luat parte Dimitris Maroudas, 
adjunct al ministrului la Președin

Depunerea unei
Duminică dimineața, primul mi

nistru al Republicii Elene, Andreas 
Papandreu, a depus o coroană de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

La solemnitate au luat parte Con
stantin Oancea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, general-locote- 
nent Victor Stănculescu, adjunct al 
ministrului apărării naționale. Ni
colae Iordache, vicepreședinte al Co
mitetului Executiv al Consiliului

Plecarea din Capitală
Duminică s-a încheiat vizita de 

prietenie efectuată în tară noastră, la 
invitația președintelui Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
de primul ministru al Republicii 
Elene, Andreas Papandreu.

Noul dialog româno-elen. purtat in 
aceste zile la București, a constituit 
un moment remarcabil in bogata 
cronică a relațiilor tradiționale sta
tornicite între cele două țări și po
poare. a reprezentat o contribuție de 
seamă la dezvoltarea prieteniei și 
colaborării dintre România si Grecia, 
la cauza păcii si cooperării în Bal
cani. in Europa si în Întreaga lume.

Pe aeroportul Otopeni. unde erau 
arborate drapelele de stat ale celor 
două țări, oaspetele a fost salutat de

r

j

j
a presei

Almanahul

In aceste zile la

1984

chioșcuri și la maga

zinele de difuzare

***L
O carte a anului, un an într-o carte 

ALMANAHUL „SCÎNTEIA“ 1984 
400 de pagini bogat ilustrate, 

într-o nouă și atrăgătoare prezentare grafică

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Victorii ale sportivilor români în întreceri internaționale

GIMNASTICĂ
Cea de-a V-a ediție a Balcaniadei 

de gimnastică pentru junioare, des
fășurată in orașul bulgar Haskovo, 
s-a încheiat cu un frumos succes al 
sportivelor românce, clasate pe pri
mul loc atît în clasamentul pe echi
pe, cit și la individual compus.

întrecerea individuală a fost do
minată de gimnasta româncă Danie
la Silivaș, cîștigătoare cu un total 
foarte bun : 39,50 puncte. Pe locul 
secund s-a clasat o altă reprezen
tantă a tării noastre, Aurelia Dobre
— 39,00 puncte.

Pe echipe. România a totalizat 
182.925 puncte, fiind urmată de Bul
garia — 192,55 puncte, Iugoslavia — 
178,45 puncte, Grecia — 171,90 puncte 
și Turcia — 166,30 puncte.

In competiția de gimnastică ritmi
că, pe primul loc s-a clasat Bulgaria
— 116.55 puncte, urmată de România
— 113,55 puncte, Iugoslavia — 110,50 
puncte, Grecia — 104 puncte și Tur
cia — 98.9Ș puncte. La individual, 
Petruța Dumitrescu a ocupat locul 
5, cu 38,20 puncte.

FOTBAL: AZI, meciul restant F. C. Argeș — Dinamo
Astăzi se va disputa la Pitești 

meciul dintre echipa locală F.C. Ar
geș și formația Dinamo București, 
meci restant din etapa a X-a a

cinema 
• De dragul tău, Anca : SCALA
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, GLORIA (47 46 75) — 9,30; 14,15;
16; 18; 20, FLAMURA (85 77 12) — 8,15; 
12; 14; 16; 18; 20.
• Program de desene animate — 9,30; 
13,30; Aventurile Iui Babușcă — 15,30; 
19,30: DOINA (16 35 38).
• Misterele Bucureștilor : TIMPURI
NOI (156110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• Pe malul sting a! Dunării Albastre:
BUZEȘTI (50 43 58) — 15,30; 17,30;
19,30
• Lovind o pasăre de pradă: LIRA 
(317171) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Un echipaj pentru Singapore: 
DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 15,30; 
17,30: 19,30.
• Căruța cu mere: FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• O lebădă iarna: GIULEȘTI

ția Consiliului de Miniștri. Antonis 
Gheorghiadis, adjunct al ministrului 
economiei naționale, alte oficialități.

In timpul dejunului, cei doi prim- 
miniștri au toastat in sănătatea pre
ședinților Nicolae Ceaușescu și Con
stantin Karamanlis, au exprimat 
voința de a acționa pentru transpu
nerea în practică a celor convenite 
în cadrul convorbirilor purtate de 
premierul elen cu președintele 
României, pentru prietenia dintre 
țările și popoarele noastre.

coroane de flori
popular al municipiului București, 
alte persoane oficiale.

Au participat oficialitățile elene 
care îl însoțesc pe oaspete în vizita 
în țara noastră.

Au fost prezenți, de asemenea, am
basadorul României la Atena. Nicolae 
Ecobescu, și ambasadorul Greciei la 
București, Dimitrios Serbos.

După depunerea coroanei de flori 
s-a păstrat un moment de recule
gere.

A fost vizitată apoi rotonda monu
mentului.

primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România,
Constantin Dăscălescu. de Petru 
Enache. vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Gheorghe Petrescu, vice
prim-ministru al guvernului. Ștefan 
Andrei. Vasile Pungan. loan Avram, 
Ion Teoreanu. miniștri, de alte per
soane oficiale.

Erau prezenți Nicolae Ecobescu, 
ambasadorul României la Atena, și 
Dimitrios Serbos, ambasadorul Gre
ciei la București.

în onoarea oaspetelui, pe aeroport 
era aliniată o gardă de onoare. Ș-au 
Intonat imnurile de stat ale Republi
cii Elene și Republicii Socialiste 
România.

A

NATAȚIE
La competiția de înot „Marele 

Premiu al orașului Varșovia", ce se 
desfășoară în bazin de 25 m. Carmen 
Bunaciu (România) a obținut cea 
mai categorică victorie, cîștigînd cu 
un avans de peste 6 metri, proba de 
100 m spate, cu timpul de l'02”75/100. 
Tot cu o victorie românească, s-a 
încheiat și proba masculină de 100 
m fluture, care a revenit lui Flavius 
Vișan, cu timpul de 56”95/100.
VOLEI

Turneul masculin de volei de Ia 
Leipzig (R.D. Germană) a fost cîști- 
gat de echipa Dinamo București, 
care a terminat neînvinsă competiția, 
fiind urmată în clasamentul final de 
S.C. Leipzig, selecționata Bulgariei 
și Dynamo Beilin.

Voleibaliștii români au întrecut cu 
3—2 pe S.C. Leipzig și pe Dynamo 
Berlin și au dispus cu 3—0 de repre
zentativa Bulgariei.

campionatului diviziei A la fotbal.
Partida va începe la ora 13,30 și va 

fi transmisă în întregime la radio, 
pe programul I.

(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, POPULAR (35 15 17) — 15,30; 17,30; 
19,30. CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Serbările galante: PACEA (60 30 85)
— 15,30; 17,30; 19,30, MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15; 19,30.
• Fructe de pădure: COSMOS
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30: 19,30.
• Călărețul cu calul de aur: LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18: 20.
• S-a oprit un tren: FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Clopotele roșii: STUDIO (59 53 15)
— 10; 13; 16; 19.
• O afacere murdară: SALA MICA 
A PALATULUI — 16; 18; 20, PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
® Nu vreau să devin adult: CEN
TRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Capturați-1 la barieră: EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9: 11; 16; 18; 20.
• Elegie: VIITORUL (11 48 03) — 15,30; 
17,30; 19,30.

Angajați intr-o entuziastă întrecere socialistă, oamenii muncii din 
întreprinderile industriale, de pe șantierele de construcții, din uni
tățile de transporturi, agricultură, circulația mărfurilor și prestări 
de servicii, din celelalte domenii de activitate depun eforturi susținute 
pentru îndeplinirea și depășirea planului național unic de dezvoltare 
economico-socîală, in condiții de maximă eficiență, de inaltă produc
tivitate a muncii pentru aplicarea fermă a noului mecanism econo
mico-financiar, întărirea autogestiunii și autoconducerii muncitorești, 
realizarea unei noi calități in toate domeniile de activitate.

Pe baza rezultatelor obținute in cele unsprezece luni care au trecut 
din acest an și a punctajului general, stabilit potrivit indicatorilor 
prevăzuți în criteriile de organizare a întrecerii, la 30 noiembrie •), 
pe primele locuri se situează :

ÎN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 
ȘI PREPARARE A CĂRBUNELUI

Locul I : Mina Filipeștii de Pădu
re, județul Prahova, cu 740,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8,7 la sută la pro
ducția fizică, 9,2 la sută la produc
ția netă, 7,9 la sută la producția- 
marfă vîndută și încasată, 15,8 la 
sută la volumul de pregătiri mi
niere. 11,8 la sută la productivita
tea muncii, 13,8 la sută la volumul 
de deschideri miniere ; cheltuielile 
totale la 1 003 lei producție-marfă 
au fost mai mici decît cele planifi
cate cu 9,7 la sută, iar cele mate
riale cu 1,5 la sută.

Locul II : întreprinderea minieră 
Rovinari, județul Gorj.

Locul III : întreprinderea minie
ră Comănești, județul Bacău.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
DE ENERGIE ELECTRICA 
PE BAZA DE CĂRBUNE

Locul I : întreprinderea electro- 
eentrale Oradea, cu 399,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 14,5 la sută la 
producția de energie electrică la 
bornele generatoarelor și la graficul 
de putere la dispoziția sistemului 
energetic național ; cheltuielile rea
lizate au fost mai mici decît cele 
prevăzute în buget cu 12,8 la sută; 
unitatea s-a încadrat în prevederi
le de plan privind productivitatea 
muncii și a realizat niveluri mai 
scăzute la consumul de combustibil 
convențional pentru producerea e- 
nergiei electrice și termice, precum 
și la consumul propriu tehnologic.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Craiova.

Locul III: întreprinderea electro- 
centrale Deva.
IN INDUSTRIA PRELUCRĂRILOR 

METALURGICE
Locul I : întreprinderea de țevi 

„Republica" — București, cu 555,5 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,5 la sută la pro
ducția fizică, 1.6 la sută la export,
1.1 la sută la productivitatea mun
cii ; depășiri de plan s-au mai ob
ținut la producția netă, producția- 
marfă vîndută și încasată și bene
ficii ; cheltuielile totale și materia
le la 1 000 lei producție-marfă au 
fost mai mici decît cele planificate 
cu 1,2 la sută.

Local II : întreprinderea „Laro- 
"București.

Locul III : întreprinderea „Ca
blul românesc" — Ploiești.

jj 
IN INDUSTRIA

CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI — 
SUBRAMURA

UTILAJ ENERGETIC. PETROLIER, 
PENTRU METALURGIE, CHIMIE, 
MATERIALE DE CONSTRUCȚII 

ȘI ALTE RAMURI
Locul I : întreprinderea de utilaj 

chimic „Grivița roșie" — București, 
cu 755,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1,9 la sută la pro
ducția fizică, 10,1 la sută la export,
1.8 la sută la producția-marfă vân
dută și încasată, 8,6 la sută la pro
ductivitatea muncii ; consumurile 
de materii prime și materiale au 
fost mai mici decît cele normate cu
8.8 la sută, iar cele de energie elec
trică și combustibili cu 9,8 la sută.

Locul II : întreprinderea mecani
că de utilaj chimic București.

Locul III : întreprinderea de uti
laj minier Tg. Jiu.

IN INDUSTRIA DE MAȘINI 
SI UTILAJE ELECTRICE, 

MOTOARE ȘI MATERIALE 
ELECTROTEHNICE

Locul I : întreprinderea de ma
șini electrice București cu 598,2 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1,7 la sută la pro
ducția fizică, 13 la sută la export, 
1,4 la sută la producția-marfă vin- 
dută și încasată. 2,1 la sută la 
productivitatea muncii ; consumu
rile de materii prime și materiale 
au fost mai mici decît cele nor
mate cu 11 Ia sută, iar cele de e- 
nergie electrică și combustibili cu
6,2 la sută.

Locul II : întreprinderea „Elec- 
trotimiș“-Timișoara.

Locul III : întreprinderea de ce
lule electrice Băilești, județul Dolj.

IN INDUSTRIA CHIMICĂ — 
SUBRAMURA CHIMIE 

ANORGANICĂ 
ȘI ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE
Locul I : întreprinderea chimică 

Dudești-București cu 1 X77.7 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 6,1 la sută la
*) Indicatorii privind produc

ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și benefi
ciile sint calculați pe zece luni.

• Dragostea șl regina: GRIVIȚA
(17 08 58) — 8,45; 12,30; 14,15; 16; 18;
20.
• Vraciul: MODERN (23 71 01) — 9; 
12; 16; 19.
• Lunga cavalcadă către școală:
PROGRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
• Ziua cea mai lungă: CAPITOL 
(16 29 17) — 9,15; 12,30; 16; 19.
• Capcană neobișnuită: BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9,15; 11,15; 13,15; 15,30;
17,30; 19,45, FEROVIAR (50 51 40) — 9; 
11; 13,15; 15,30; 17,30; 19,30, MELODIA 
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Bunul meu vecin Sam: VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,30; 14,15; 17; 19,45.
• Hamlet: UNION (13 49 04) — 10; 13; 
16; 19.
• Atenție la gafe: COTROCENI
(49 48 48) — 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
ARTA (213186) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 19,30.
• Dublu delict: FLOREASCA (33 29 71) 
— 8,45: 10,15; 14; 16; 18; 20.
• Cascadorul Hooper: VOLGA
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Hercule cucerește Atlantida: MIO

producția fizică. 3,3 Ia sută la ex
port ; depășiri importante de plan 
au fost obținute la producția-mar
fă vîndută și încasată, livrări de 
mărfuri la fondul pieței, producti
vitatea muncii și la beneficii ; 
cheltuielile totale la 1 000 lei pro
ducție-marfă au fost mâi mici de- 
cit cele planificate cu 5,3 la sută, 
iar cele materiale cu 4,3 la sută.

Locul II : Combinatul chimic Fă
găraș.

Lotul III : Combinatul chimic 
Rm. Vilcea.

IN INDUSTRIA CIMENTULUI, 
A MATERIALELOR 
DE CONSTRUCȚII, 

EXPLOATAREA AGREGATELOR 
PENTRU CONSTRUCȚII

Locul I : Combinatul de lianți și 
azbociment Fieni cu 810,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 14,2 la sută la
producția fizică, 1,7 la sută la ex

port, 12,8 la sută la producția- 
marfă vîndută și încasată ; depă
șiri de plan au mai fost obținute 
la productivitatea muncii și la be
neficii ; cheltuielile totale la 1000 
lei producție-marfă au fost mai 
mici decît cele planificate cu 1,3 
la sută, iar cele materiale cu 1,5 
la sută.

Locul II : întreprinderea de ex
ploatare industrială a agregatelor 
minerale pentru construcții Brașov.

Locul III : întreprinderea de 
materiale de construcții Brașov.
IN INDUSTRIA TRICOTAJELOR

Locul I : întreprinderea de tri
cotaje și perdele Pașcani, județul 
Iași, cu 1180,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3,1 la sută la 
producția-marfă vîndută șt încasa
tă. 1,4 la sută la producția netă și 
la productivitatea muncii; depășiri 
de plan au mai fost obținute la pro
ducția fizică, export și la livrările 
de mărfuri la fondul pieței ; con
sumurile de materii prime și ma
teriale ap fost mai mici decît cele 
normate cu 3,9 la sută, iar cele 
de energie electrică și combustibili 
cu 15 la sută.

Locul II : întreprinderea „Ades- 
go“-București.

Locul III : întreprinderea de tri
cotaje Brașov.

ÎNTREPRINDERI de stat 
PENTRU CREȘTEREA 

ȘI INGRĂȘAREA PORCILOR
Locul I : Combinatul pentru pro

ducerea și industrializarea cărnii 
de porc Timiș, cu 479,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 19,9 la sută la 
producția fizică de carne, 6,5 la 
sută la livrări de carne la fondul 
de stat, 25 la sută la efectivele de 
porcine la sfîrșitul perioadei și la 
producția-marfă, precum și la pro
ductivitatea muncii ; depășiri de 
plan au mai fost obținute Ia bene
ficii ; cheltuielile totale la 1 000 lei 
producție-marfă au fost mai mici 
decit cele planificate cu 2.3 la sută.

Locul II : Combinatul pentru 
producerea și industrializarea căr
nii de porc Ialomița.

Locul III : întreprinderea de stat 
pentru creșterea și ingrâșarea por
cilor Ulmeni, județul Călărași.

IN DOMENIUL 
CONSTRUCȚIILOR INDUSTRIALE

Locul I : Trustul de construcții 
industriale și agrozootehnice Bucu
rești cu 378,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6 la sută la pro
ducția de construcții-montaj termi
nată. 12,2 la sută la producția fi
zică de construcții-montaj ; depă
șiri de plan au mal fost obținute 
la producția netă, productivitatea

RIȚA (14 27 14) — 10,15; 12,15; 14,15;
16,15; 18.15; 20,15.
• Lanțul amintirilor: TOMIS
(21 49 46) — 13,30; 16,30; 19,30.
• Imprumută-mi vocea astă-seară: 
FLACARA (20 33 40) — 15; 17; 19. 

teatre

muncii' și la beneficii; cheltuielile 
materiale la 1 000 lei producție de 
construcții-montaj au fost mai mici 
decît cele planificate cu 7,3 la sută; 
consumurile realizate de materia
le, combustibili și energie electri
că au fost mai mici decît cele nor
mate.

Locul II : Trustul de construcții 
industriale Cluj-Napoca.

Locul III : Trustul de instalații 
și automatizări București.

IN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR 

FEROVIARE-REGIONALE 
DE CĂI FERATE

Locul I : Regionala de căi fera
te Timișoara cu 341,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,8 la sută la ve
nituri brute din activitatea de 
transport, 4,7 la sută la producția 
netă, 0,9 la sută la volumul de 
transport, 5 la sută la productivi
tatea muncii ; depășiri de plan au 
mai fost obținute la beneficii ; 
cheltuielile la 1 000 lei venituri 
brute au fost mai mici decît cele 
planificate cu 3,1 la sută.

Locul II: Regionala de căi fe
rate București.

Locul III: Regionala de căi fe
rate Constanța.

IN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR — 

ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 
CU AMĂNUNTUL

Locul I : Întreprinderea comer
cială de stat mărfuri alimentare 
Rm. Vilcea cu 344,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 11 la sută la des
faceri de mărfuri cu amănuntul,
11,8 la sută la volumul desfaceri
lor de mărfuri pe un lucrător ; de
pășiri de plan au mai fost obținute 
la beneficii ; cheltuielile de circu
lație la 1 000 lei desfacere au fost 
mai mici decît cele planificate cu
8,3 la sută, iar nivelul fondului dc 
retribuire la 1 000 lei desfacere cu 
10,7 Ia sută.

Locul II: întreprinderea comer
cială de stat mărfuri alimentare 
Tirgoviște.

Locul III: întreprinderea comer
cială de stat mărfuri alimentare 
Slatina.
IN DOMENIUL TURISMULUI — 

OFICII JUDEȚENE
Locul I : întreprinderea de ho

teluri și restaurante București cu 
353,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6 la sută la des
faceri prin alimentație publică, 2 la 
sută la prestări servicii pentru 
populație, 6,4 la sută la beneficii și 
la încasări medii pe un lucrător ; 
depășiri de plan au mai fost obți
nute la numărul de turiști-zile : 
Cheltuielile de circulație la 1 000 lei 
desfacere; au fost > imai mici decît 
cele planificate cu 1 la sută.

Locul II : Oficiul județean de 
turism Vilcea.

Locul III: Oficiul județean de 
turism Alba.

IN DOMENIUL r 
APROVIZIONĂRII 

TEHNICO-MATERIALE
Locul I: Baza județeană de 

aprovizionare tehnico-materială 
Satu-Mare cu 714,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3,6 la sută la vo
lumul de desfacere prin depozit, 
30,2 la sută la beneficii ; depășiri 
importante de plan au fost obținu
te la preluarea și valorificarea 
stocurilor disponibile, la mărfuri 
încărcate și expediate paletizat și 
pachetizat.

Locul II; Baza județeană de 
aprovizionare tehnico-materială 
Vrancea.

Locul III : Baza județeană de 
aprovizionare tehnico-materială 
Cluj.

IN DOMENIUL 
GOSPODĂRIEI COMUNALE

Locui I : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și 
locativă Bacău cu 1 242,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 23,6 la sută la 
planul de producție și prestări în 
activitatea de gospodărie comunală 
și locativă, 33,3 la sută la produc
ția-marfă vîndută și încasată și În
casări din prestații, 26 la sută la 
prestări de servicii pentru popu
lație, 15 la sută la beneficii ; depă
șiri importante de plan au fost ob
ținute la producția și prestările în 
unități fizice, încasări din activita
tea de producție și prestări de 
servicii, precum și la productivita
tea muncii ; cheltuielile totale la 
1 000 lei producție-marfă și pres
tări servicii au fost mai mici decît 
cele planificate cu 10,1 la sută, iar 
cele materiale cu 15,1 la sută.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și 
locativă Neamț.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și 
locativă Harghita.

(Agerpres)

i

Ivan Vasilievici — 19,30; (sala Grădina 
Icoanei, 12 44 16): Furtuna — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Șoa
reci de apă — 19.30.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 

Magheru): Jocul vieții și al morții — 
19,30; (sala Studio): Calandria — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34): Amadeus — 19.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78); Revista revis
telor — 20.
• Ansamblul „Rapsodia Română" 
(13 13 00): La izvor de dor și clntec — 
19.
• Teatrul „Ion Vasllescu" (12 27 45): 
Paradis de ocazie — 20.
• Teatrul ..Ion Creangă" (50 26 55): 
Cine se teme de crocodil T — 10; Ho
țul de vulturi — 19.
• Teatrul ..Țăndărică" (15 23 77): Făt- 
trumos din lacrimă — 17 ; (sala Tea
trului „Ion Vasilescu"): Punguța cu 
doi bani — 10.
• Circul București (11 01 20): Carna
valul stelelor — 19.30.
• Estrada Armatei (13 60 64): Veselia 
are cuvlntul — 19.30.

MADRID 19 (Agerpres). — Cores
pondență de la Rodica Dumitrescu : 
La Madrid au luat sfirșit lucrările 
celui de-al Xl-lea Congres al Parti
dului Comunist din Spania.

S-au adoptat in unanimitate tezele 
referitoare la principalele obiective 
politice, economice, sociale și orga
nizatorice ale activității partidului în 
perioada imediat următoare, precum 
și o serie de rezoluții în care se de
taliază sarcinile comuniștilor în do
meniul politicii interne. Tezele se 
pronunță, intre altele, împotriva ade
rării Spaniei la N.A.T.O. și pentru 
promovarea unei politici externe de 
neutralitate activă, de independență

Raportul prezentat de tovarășul Gerardo Iglesias
Lucrările Congresului al Xl-lea al 

Partidului Comunist din Spania, 
forță politică revoluționară cu peste 
60 de ani de istorie, de-a lungul că
rora a păstrat neclintită încrederea 
in idealurile libertății și socialismu
lui, au Ioc în momente de puternică 
încordare internațională, de confrun
tare cu o criză globală, sub amenin
țarea dramatică a unui război nu
clear — se arată în introducerea ra
portului. Pe plan intern, partidul se 
află în fața imperativului de a da un 
răspuns voinței de schimbare mani
festate cu prilejul alegerilor de la 28 
octombrie anul trecut. în același 
timp, după cum se arată în raport, 
congresul se desfășoară în condițiile 
unei situații complexe. In ciu
da acestor stări de lucruri, con
gresul a stîrnit mari speranțe in 
Spania și în afara ei, în aceasta re- 
flectîndu-se prestigiul pe care și l-a 
dobîndit Partidul Comunist din Spa
nia în rîndul mișcării comuniste in
ternaționale, al democraților și 
antifasciștilor din toată lumea dato
rită rolului distinct pe care l-a jucat 
în timpul războiului și în anii de 
luptă împotriva regimului franchist, 
datorită capacității sale de perma
nentă reînnoire de care a dat dovadă, 
pentru înfăptuirea unei politici crea
toare. bazată pe ideile marxismului, 
adaptată la necesitățile țării și la 
schimbările pe care le-a înregistrat 
lupta de clasă pe plan internațional.

în acest sens se subliniază că 
înaintea congresului a avut loc o 
dezbatere deschisă, democratică, re- 
liefîndu-se că toți membrii partidu
lui sint răspunzători, la bine și la 
rău, de succese, care sint multe, dar 
și de greșeli, care nu sint puține. 
Ceea ce este important acum, în pri
mul rînd, este unitatea partidului.

în continuare, în raport se prezin
tă poziția Partidului Comunist din 
Spania în legătură cu evoluțiile in
tervenite în ulti
mul timp în via
ta internațională. 
Lucrările congre
sului — a subli
niat tovarășul 
Iglesias — au loc in momentul în
ceperii. amplasării noilor rachete ale 
N.A.T.O. in Europa. întreruperii ne
gocierilor de la Geneva, adică în a- 
junul unui nou pas în escaladarea 
înarmărilor nucleare ; un pâs cârd1 
ar avea o semnificație politică ex
traordinară și o deosebită gravitate 
— dacă nu vom reuși să-1 împiedi
căm : amplasarea unor noi rachete 
in mai multe țări din Europa de 
vest și de est.

Sint prezentate apoi direcțiile o- 
fensivei întreprinse in ultimul timp 
de cercurile imperialismului. îndrep
tată spre accentuarea continuă a de
pendenței și a inegalităților ; atacul 
frontal împotriva cuceririlor munci
torilor în țările capitaliste cele mal 
dezvoltate ; confruntarea cu țările 
socialiste, menită să afecteze dez
voltarea economiei acestora și să 
provoace în aceste țări o involuție 
politică și socială ; ofensiva ideolo
gică și culturală reacționară care 
bîntuie in întregul Occident. Parti
dul Comunist din Spania își afirmă 
voința de solidaritate cu acele po
poare care suferă cel mai direct 
consecințele acestei politici. Sîntem 
convinși că este necesar și posibil 
să desfășurăm o mișcare pentru 
pace de o amploare necunoscută 
pînă acum, care să constituie un 
factor de destindere.

Cea mai bună formă de a comba
te la ora actuală imperialismul, uni
ca modalitate de a deschide căi e- 
fective dezarmării și instaurării pă
cii o constituie unirea luptei pentru 
pace și a solidarității internaționale 
într-o singură voință politică Și in
tr-o bătălie unică. Tocmai de aceea, 
în fața acestei situații refuzăm să 
privim înapoi la practici care s-ar 
dovedi sterile azi, intr-o lume pro
fund schimbată și intr-o situație in
ternațională în care orice conflict 
provoacă confruntări tot mai accen
tuate între blocurile militare.

Noi, comuniștii știm că blocurile 
au o origine istorică distinctă Și că 
țările care fac parte din ele au un 
caracter social diferit. Dar, în situa
ția în care se află azi lumea, nu 
aceasta este problema. Factorul de
cisiv in lupta pentru pace îl consti
tuie capacitatea de a deschide căi 
reale spre destindere, de a opune 
înarmării ambelor blocuri un pro
ces de dezarmare simultan și pro
gresiv, care să urmărească desfiin
țarea. tot simultană, a ambelor 
blocuri militare. Pe această analiză 
se bazează reafirmarea, fără ezitări, 
a independenței partidului nostru și 
condamnarea pe care o exprimăm 
în mod permanent a oricărui act de 
mare putere, indiferent de unde ar 
proveni.

Sîntem convinși că aceasta este 
calea solidarității reale și efective 
cu toate popoarele care luptă pentru 
a se elibera de sub tutela imperia
lismului, calea dezvoltării unei miș
cări pentru pace care să acționeze 
sub forma unei „diplomații a popoa
relor", în special in Europa noastră, 
amenințată azi de pericolul crescînd 
al unui război nuclear. în raport se 
arată că P.C. din Spania se pronunță 
pentru o politică de pace și neutrali
tate. Iar această poziție a partidului 
nu are nici o legătură cu pasivitatea, 
cu echidistanta, cu renunțarea la 
tradiția internaționalistă. Dimpotri
vă, este unica poziție care ne per
mite să ne alăturăm .acestei mișcări 
populare impresionante care străba
te Europa, din nord pină în sud și 
din est pînă în vest. în favoarea 
dezarmării și afirmării autonomiei 
Europei pe plan internațional.

Ne pronunțăm, totodată, pentru 
Înghețarea imediată a desfășurării de 
noi rachete, pentru ca acelea deja 
amplasate să nu devină operaționale, 
pentru reluarea negocierilor de la 
Geneva. Toate acestea au drept scop 

Text prescurtat

și pace, subliniindu-se că „P.C. din 
Spania va impulsiona și va sprijini 
inițiativele destinate creării unul am
plu front pentru pace și dezarmare 
bazat pe convergența tuturor celoK 
care doresc evitarea unui război nu, 
clear și care aspiră la o democrati
zare a relațiilor internaționale".

In ședința finală a congresului, de
legații au ales noul Comitet Centra' 
al Partidului Comunist din Spania, 
din care fac parte 110 membri.

în cadrul primei sale ședințe, ple
nara C.C. a reales pe Dolores Ibar
ruri ca președinte al P.C.S. și pa 
Gerardo Iglesias în funcția de secre
tar general al partidului.

realizarea egalității și securității 
pentru ca, pornindu-se de ' la un 
echilibru acceptabil, să se poată tre-. 
ce la reducerea efectivă a rachetelor 
nucleare cu rază medie de acțiune și 
la distrugerea celor care vor fi 
retrase în cursul negocierilor. Ne pro
nunțăm totodată pentru continuarea 
negocierilor privind rachetele strate
gice și, în general, pentru încheie
rea unor acorduri care să permită 
reducerea treptată și simultană a tu
turor arsenalelor, nucleare existente. 
Reafirmăm poziția noastră potrivit 
căreia -la negocierile de la Geneva 
să participe toate țările din Europa 
dispuse la aceasta. Considerăm că 
aceasta ar trebui să fie și poziția gu
vernului spaniol.

în raport se atrage atenția asupra 
pericolelor pe -care le implică pre
zența bazelor militare americane pe 
teritoriul Spaniei și posibilitatea u- 
tilizării acestor baze pentru planuri 
agresive in regiunea mediteraneană, 
pentru transportarea și depozitarea 
de armament nuclear, exprimîndu-se, 
totodată, opoziția Partidului Comuni»* * 
din Spania față de intențiile de i 
lega aderarea țării la Piața comun» 
de apartenența Spaniei la N.A.T.O. 
Reafirmăm vocația noastră hotărî 
europeană. Sîntem convinși că pro
blemele cu care este confruntat as
tăzi poporul nostru — cele ale crizei 
economice și păcii — nu au o soluție 
stabilă și definitivă doar în cadrul 
unei singure țări. întreaga noastră 
politică este orientată de mai multi 
ani spre o contribuție la crearea 
unei Europe a popoarelor, democra
tică și progresistă. ;

• Teatrul Național (sala mică, 
14 7171): Salonul — 19,30; (sala Ate
lier) : Intre patru ochi (A) — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, la Muzeul de artă): „Dece
nii contemporane- (III). Recital de 
plan Ilinca Dumitrescu — 18; (Ate
neul Român): Recital de pian: Thâ- 
râse Dussaut (Franța) — 19
• Opera Română (13 18 57): Aida — 
18.
• Teatrul de operetă (14 80 11): O 
noapte la Veneția — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46):

Referindu-se în continuare la si
tuația economică a țării, la accen
tuarea unor fenomene negative. între 
care agravarea șomajului, raportul , 
prezintă „alternativa de progres" a 
P.C. din Spania, subliniind hotărîrea 
partidului de a acționa în cadrul so

cietății și al in
stituțiilor exis
tente, în baza 
respectului și a- 
Părârii Constitu
ției. cu obiectivul 

unei profunde modificări a situației 
politice din țară. u

Subliniind necesitatea elaborării, 
unei politici care să asigure reconfc- 
sblidarea stingi!. îp raport sint prfe-i1 
ientfit'e dîteCțiâe briiîtlbale de '96**  
tiune în vederea depășirii dificultăți
lor cu care este confruntat partidul, 
pentru întărirea rîndurilor sale, pen
tru restabilirea naturii de clasă și 
revoluționare a partidului, accentua
rea democratizării sale, pentru creș
terea forței și influenței sale asupra 
societății spaniole.

Trebuie să adaptăm partidul la 
noile realități. Nu este însă ușor să 
dăm răspunsuri clare și eficienta 
multora din aceste probleme. Este 
necesară crearea. în întregul partid, 
a condițiilor democratice pentru 
o dezbatere mai amplă și per- 
jnanentă. Trebuie să fim, totodată, 
conștienți de faptul că fără o reîn
noire a partidului și a practicii sala 
politice, fără lărgirea orizontului po
liticii în societate, în sensul urmă
rit, nu vom putea stabili o legătură 
cu masele tineretului.

Trebuie să recunoaștem că la ora 
actuală ne aflăm în fața unor pro
bleme importante privind strategia, 
orizontul politicii în fața noilor rea
lități. Problema esențială este asigu
rarea activității de masă, a indepen
dentei partidului și strategiei sale 
originale, caracterul național a' 
partidului, respingerea oricărui cen 
tru conducător internațional.

Sîntem un partid național, înde 
pendent. Este fundamental să re
afirmăm astăzi aceste concepte 
în procesul de întărire a P.C. 
din Spania, de edificare a unui au
tentic partid de masă. în acest sens 
se subliniază necesitatea întăririi 
Comisiilor muncitorești. Am ferma 
convingere că această orientare este 
singura care ne poate permite in
tegrarea tuturor comuniștilor în P.C.i 
din Spania, recuperarea miilor de 
foști militanți, deschiderea unui im
portant curent de afiliere care să 
cuprindă tineretul, femeile, ample 
sectoare ale intelectualității — oa
meni care, fără să fi făcut parte din 
partid, înțeleg necesitatea de a se 
reconstrui un partid comunist puter
nic, de masă, revoluționar, în vede
rea reînnoirii și transformării Spa
niei. Speranțele în legătură cu re
zultatele acestui congres sint foarte 
mari.

Referindu-se la obiectivele parti
dului în perioada următoare, rapor
torul a spus : Lupta pentru pace, 
pentru referendum asupra aparte
nenței la N.A.T.O. și împotriva pre
zenței bazelor americane pe terito
riul nostru constituie o axă funda
mentală a sarcinilor noastre pentru 
viitorul apropiat și în perspectivă. ; 
Trebuie să acționăm, ca și pînă 
acum, de pe o poziție care să nu 
monopolizeze această cauză atît de 
nobilă care este pacea, cauză a cărei 
amploare depășește granițele dintre 
partide. în cadrul luptei pentru 
pace, al solidarității internaționalis
te și în vederea găsirii căilor pen
tru depășirea crizei din Europa și 
din lume, P.C. din Spania va inau
gura o nouă etapă de refacere și 
intensificare a relațiilor sale inter
naționale cu toate partidele comu
niste, socialiste, social-democrate, cu 
mișcările de eliberare și forțele pro
gresiste, relații bazate pe respectul 
reciproc față de independența fie
cărei părți.

Aceasta este politica pe care o * 
propunem pentru unitatea partidu
lui, a tuturor comuniștilor, fără ex
cepție. Considerăm că această orien- ’ 
tare, pe care o propunem, este cea 
mai bună pentru a crea partidului 
în perspectiva anului 1986, data vii
toarelor alegeri generale, posibilități 
reale de a iniția o cotitură de stingă 
în întreaga politică națională.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu mare satisfacție telegrama dumneavoastră de felicitare cu 
ocazia Zilei naționale a Bahreinului.

Folosesc acest prilej cu mare plăcere pentru a transmite Excelenței 
Voastre sincerele mele mulțumiri, precum și cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, de progres și prosperitate continuă poporului român 
prieten.

șs-ssș
fea
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Rezoluțfi adoptate de Adunarea Generală a O.N.U.

ISA BIN SALMAN AL KHALIFA
Emirul statului Bahrein

Convorbiri la C. C. al P. C. R
Tovarășii Iosif Banc, membru al 

Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., și Miu Dobres- 
cu. membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., s-au întîlnit cu președintele 
Partidului Socialist Edek din Cipru, 
dr. Vassos Lyssarides, care, la invi
tația C.C. al P.C.R., efectuează o 
vizită de prietenie in țara noastră.

In cadrul convorbirilor, desfășura
te intr-o atmosferă cordială, priete-

nească, s-a procedat la o informare 
reciprocă privind activitatea și preo
cupările actuale ale Partidului Co
munist Român și Partidului Socialist 
din Cipru, exprimîndu-se dorința co
mună de a 
tre ele.

A avut 
schimb de
tuale ale vieții 
nale.

extinde colaborarea din-

loc, de asemenea, un 
păreri in probleme ac- 

politice internațio-

Elocventă expresie a amplului ecou 
al propunerilor președintelui României 
© Necesiîaîea imperioasă a reducerii cheltuielilor 

militare
NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). — Adunarea Generală a O.N.U. a 

adoptat, prin consens, proiectul de rezoluție inițiat de România in legă
tură cu reducerea, bugetelor militare, la care au participat, in calitate de 
coautori, alte 2t> țari din dtjente regiuni ale lumii.

Noi acțiuni agresive ale R.S.A. 
impotriva R. P. Angola

Ministrul afacerilor externe. Ștefan 
Andrei, a primit, luni, delegația 
Grupului parlamentar pentru relații
le de prietenie R.F. Germania — 
România, condusă de Olaf Feldmann, 
vicepreședinte al grupului, deputat în 
Bundestag din partea Partidului Li
ber Democrat.

Au fost discutate aspecte ale lărgi
rii și diversificării relațiilor bilatera
le in diferite sectoare de activitate 
și s-a procedat la un schimb de ve
deri în legătură cu unele probleme 
ale situației politice internaționale.

A participat Hartmut Schultze

Boysen, ambasadorul R.F. Germania 
la București.

In cursul aceleiași zile, oaspeții 
vest-germani au avut întrevederi la 
conducerile Ministerului Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale și Comitetului de Stat al 
Planificării.

In timpul șederii în țara noastră, 
parlamentarii vest-germani au vizitat 
obiective economice și social-cultu- 
rale din județele Suceava și Sibiu, au 
avut întrevederi cu membri ai con
ducerii consiliilor populare din cele 
două județe, precum și eu reprezen
tanți ai unor culte. (Agerpres)

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe, Ștefan 

Andrei, a invitat pe membrii corpu
lui diplomatic din București la un 
concert, desfășurat, luni seara, la 
Ateneul Român.

în programul concertului, susținut 
de orchestra simfonică a Filarmoni-

cii „George Enescu", sub bagheta lui 
Mihai Brediceanu și avindu-1 ca so
list pe pianistul Valentin Gheorghiu, 
s-au aflat înscrise lucrări de George 
Enescu, Mozart și Mendelssohn-Bar- 
tholdy.

Necesitatea imperioasă a reducerii 
cheltuielilor militare ocupă un loc 
central in concepția președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind încetarea 
cursei inarmărilor și infăptuirea 
dezarmării. Ea a făcut, in repetate 
ripduri, obiectul unor inițiative și 
propuneri concrete avansate de 
către țara noastră pe plan interna
țional. Adoptarea de măsuri urgente 
în acest domeniu ar avea o influență 
directă dintre cele mai pozitive 
asupra însănătoșirii climatului poli
tic internațional, asupra sporirii 
încrederii între state, ar contribui la 
redresarea situației economice mon
diale și la înlesnirea eforturilor de 
dezvoltare ale tuturor statelor.

Dezbaterile din cadrul sesiunii, 
care au precedat adoptarea acestei 
rezoluții, au evidențiat, incă o dată, 
preocuparea profundă a statelor 
fată de povara grea pe care cheltu
ielile de înarmare o reprezintă pen
tru economiile tuturor națiunilor, 
față de efectele lor profund dăună
toare asupra păcii și securității in
ternaționale și necesitatea unor ac
țiuni hotărite pentru oprirea cursei 
aberante a cheltuielilor militare și 
canalizarea fondurilor economisite 
către scopurile pașnice ale dez
voltării.

Răspunzînd sentimentului de ur
gență larg resimțit în cadrul sesiunii 
de a se trece la măsuri concrete in 
acest domeniu, rezoluția cheamă toa
te statele, in principal statele cel mai 
puternic înarmate, să-și întărească 
voința lor de a coopera în spirit con
structiv pentru a șe ajunge la acor
duri internaționale de înghețare, re-

ducere sau limitare a cheltuielilor de 
înarmare și le adresează apelul ca 
pînă la realizarea unor astfel de 
acorduri să dea dovadă de autoreți- 
nere in stabilirea bugetelor lor de 
înarmare.

Rezoluția declară convingerea Adu
nării Generale că este posibil să se 
ajungă la acorduri de reducere a 
bugetelor militare fără a se aduce 
atingere dreptului statelor la secu
ritate nediminuată, la autoapărare și 
la suveranitate și reafirmă necesita
tea ca resursele materiale și umane 
degajate ca urmare a reducerii chel
tuielilor militare să . fie orientate 
spre dezvoltarea economică și socială 
a tuturor statelor, 
sul țărilor în curs

Rezoluția cere 
pentru dezarmare 
cesul de identificare și elaborare a 
principiilor care să conducă acțiu
nea statelor în domeniul înghețării 
și reducerii bugetelor militare in ve
derea includerii lor intr-un document 
cuprinzător al O.N.U.

Adoptarea prin consens a acestei 
rezoluții care cheamă la acțiune 
practică intr-o problemă de maximă 
actualitate și urgență dovedește incă 
o dată audiența largă pe care propu
nerile României, ale președintelui ei 
o au pe plan internațional, aprecie
rea de care se bucură țara noastră 
pentru maniera concretă in care în
țelege să-și aducă contribuția sa ac
tivă la eforturile colective de men
ținere a păcii și securității interna
ționale, de asigurare a condițiilor ne
cesare dezvoltării pașnice a popoare
lor pe calea progresului și bunăstării.

in special în folo- 
de dezvoltare.
Comisiei O.N.U. 
să continue pro-

LUANDA (Agerpres). — Regimul 
rasist din R.S.A. iși extinde acțiunile 
agresive împotriva Republicii Popu
lare Angola. Potrivit unui comunicat 
al Ministerului angolez al Apărării, 
la 17 decembrie, aviația regimului 
de la Pretoria a bombardat locali
tatea Mulonde (provincia Huila), din 
sudul tării. De asemenea, trupe sud- 
africane au întreprins o serie de 
atacuri împotriva populației civile 
din mai multe zone ale acestei pro
vincii. Forțele angoleze, de eliberare, 
precizează comunicatul, au ripostat, 
obligindu-i pe agresori să se retragă.

Noile acțiuni agresive ale R.S.A. 
împotriva teritoriului angolez, ce 
coincid cu începerea dezbaterilor 
din. Consiliul de Securitate al O.N.U. 
in legătură cu permanentele acte de 
provocare și de ocupafe ilegală de 
către trupele rasiste a unei 
teritoriului Angolei, vin să 
streze că R.S.A. sfidează 
brutal comunitatea mondială . 
mele eleme’ntare ale dreptului inter
național. s-a arătat la Luanda.

Intr-o declarație făcută postului 
de radio Luanda, adjunctul ministru
lui angolez de externe a cerut înce
tarea imediată a agresiunii impotriva 
țării sale, retragerea necondiționată 
a trupelor sud-africane, încetarea 
tuturor acțiunilor provocatoare la 
adresa Angolei. stat suveran și in
dependent.

Primirea delegației P.C.R. 
de către secretarul general 

al Partidului Comunist Portughez
19 (Agerpres). — Tova-
Ciinhal. secretar gene-

Comunist Por-
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Telex
Clubul tineretului
Amfiteatru studențesc
Agrozootehnia pe înțelesul tuturor 
(parțial color) îndrumări tehnice 
pentru lucrătorii din agricultură. 
Desene animate.
închiderea programului. 
Telejurnal
Panoramic economic. Legea pla
nului național unic de dezvoltare 
eConomico-socială pe anul 1984.

31,55

22,05
22,15
22,30

Teatru TV : „Velasquez" de An
tonio Buero Vallejo. Premieră TV. 
Traducerea de Cristina Isbășescu- 
Hăulică. Preluare de la Teatrul 
Național Timișoara. In distribuție: 
Mircea Belu, Angela Ioan, Daniel 
Petrescu, Irene Flaman-Catallna, 
Demian Oancea, Miron Nețea, Ște
fan Sasu, Camil Georgescu, Vladi
mir Jurăscu, Cristian Cornea ș.a. 
Regia TV Silviu Jlcman.
Stop-cadru pe mapamond. O ima
gine caleidoscopică a lumii de 
astăzi, a realităților planetei noas
tre.
Farmecul muzicii 
Telejurnal (parțial color) 
închiderea programului.

• Dezvoltarea și întărirea bunei vecinătăți între state
Inițiativa României privind dezvoltarea și întărirea bunei vecinătăți 

intre state a condus, in urma dezbaterilor care au avut loc la actuala 
sesiune, la adoptarea, prin consdns, de către Adunarea Generală a 
O.N.U. a proiectului de rezoluție prezentat de țara noastră impreună cu 
alte 30 de state de pe toate continentele.

v r
Timpul probabil pentru intervalul 

cuprins intre 20 decembrie, ora 20 — 
23 decembrie, ora 20. In țară: Vremea 
va fi relativ caldă, cu cerul variabil, 
mal mult noros. Vor cădea precipita
ții locale, mai ales sub formă de ploaie 
și burniță în Oltenia, Banat, Crișana, 
Maramureș, Transilvania șl nordul 
Moldovei șl izolate in rest. Vîntul va 
sufla moderat cu intensificări tempo
rare la începutul intervalului in regiu
nile estice, predomlnînd din sectorul 
sudic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 5 și plus 5 grade, 
izolat mai coborîte în prima parte, iar 
maximele intre zero și 10 grade. Pe 
alocuri se va produce ceață. In Bucu
rești: Vreme relativ caldă, cu cerul 
temporar noros. Precipitații sub formă

de ploaie și burniță în primele zile. 
Vîntul va sufla moderat. Temperaturile 
minime vor oscila între minus 1 și plus 
3 grade, iar maximele intre 4 și 8 
grade. Dimineața șl seara se va pro
duce ceață. Condiții de polei. (Otilia 
Diaconu, meteorolog de serviciu).

„LOTO 2"
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 18 DECEMBRIE 1983

EXTRAGEREA I : 63 57 42 54
EXTRAGEREA a II-a: 48 62 53 34
EXTRAGEREA a IlI-a : 47 28 55 32
Fond total de cîștiguri : 605 872 lei, 

din care 6 420 lei, report la cate
goria 1.

Dînd expresie gîndirii și acțiunii 
politice constante și clarvăzătoare a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
orientării fundamentale a politicii 
externe a României socialiste de în
tărire și dezvoltare multilaterală a 
raporturilor de bună vecinătate cu 
toate țările vecine, această inițiativă 
a țării noastre a adus în fața O.N.U. 
o problematică de o importanță 
deosebită pentru promovarea unor 
raporturi de înțelegere și colaborare 
între toate statele.

Dezbaterile din acest an au fost 
puternic stimulate de documentul de 
lucru prezentat de România la ac
tuala sesiune, privind conținutul 
bunei vecinătăți, căile și mijloacele 
de întărire a ei. Acest document 
incorporează, intr-o amplă sinteză, 
concepția de principiu a României, 
a președintelui Nicolae Ceaușescu 
privind căi și modalități de intărire 
a bunei vecinătăți, ca factor esențial 
in dezvoltarea colaborării și întărirea 
păcii între state și popoare.

Așa cum se afirmă cu claritate în 
documentul României, în răspunsu
rile și ip luările de poziție ale, altor 
state, temelia trainică a dezvoltării 
raporturilor de bună vecinătate între 
state o constituie respectarea strictă 
a principiilor independenței și suve
ranității naționale; egalității în drep
turi, neamestecului în treburile in
terne, integrității teritoriale și invio-

labilității frontierelor, nerecurgerii la 
forță sau la amenințarea cu forța, a 
dreptului popoarelor de a-și hotărî 
singure soarta. Numeroși reprezen
tanți la O.N.U. au exprimat cu fer
mitate cerința ca, respectînd aceste 
principii, toate statele să dezvolte 
raporturi de bună vecinătate, să re
zolve prin mijloace pașnice toate 
problemele din relațiile lor, să se 
abțină de la orice acte de natură să 
afecteze sau să împiedice asemenea 
raporturi, in special de la folosirea 
teritoriului propriu ca bază de ac
țiuni impotriva independenței și su
veranității țărilor vecine, să res
pingă orice încercări de stabilire a 
■unor zone de influență sau domina
ție asupra altor state și popoare.

Ca expresie a recunoașterii impor
tanței și caracterului cuprinzător al 
documentului de lucru prezentat de 
țara noastră; a interesului pe care l-a 
suscitat în rindul delegațiilor parti
cipante, Adunarea Generală a ho- 
tărît ca acesta, împreună cu răspun
surile și opiniile altor state membre, 
să stea la baza elaborării documen
tului internațional asupra bunei 
vecinătăți intre state.

Adoptarea acestei rezoluții con
sacră importanța inițiativei Româ
niei și stabilește cadrul necesar pro
movării, in continuare, a eforturilor 
O.N.U. pentru întărirea și dezvoltarea 
bunei vecinătăți.

in Balcani, in Europa si in întreaga lume

părți a 
demon- 
in mod 
și nor-

REZULTATELE ALEGERILOR
DIN JAPONIA
P.L.D. a pierdut 

majoritatea absolută 
in Camera Reprezentanților
TOKIO 19 (Agerpres). — Alegeri

le parlamentare anticipate, desfășu
rate duminică in Japonia, s-au în
cheiat cu o importantă pierdere de 
voturi pentru Partidul Liberal-De
mocrat (de guvernătnint). care nu a 
reușit să-și mențină majoritatea de
ținută anterior, in forul legislativ. 
Potrivit rezultatelor definitive comu
nicate de Ministerul nipon de In
terne. candidații P.L.D. au obținut 
250 de locuri in Camera Reprezen
tanților din totalul de 511, față de 
286 la scrutinul precedent, diferen
ța fiind evidentă și in procentul su
fragiilor — 45,76, comparativ cu 47,9 
in 1980.

Partidul Socialist a realizat 112 man
date și 19,49 la sută din voturi. Pe 
locul următor, s-a situat partidul 
Komeito — cu 10,12 la sută din su
fragiile exprimate. Partidul' Comu
nist Japonez a obținut 9,34 la sută 
din totalul voturilor, iar Partidul So
cialist-Democratic — 7,27 la sută.

Primul ministru 
hiro Nakasone, a 
tr-o conferință de presă, că rezi 
țațele înregistrate de Partidul Liberal- 
Democrat pe care-1 conduce consti
tuie „un verdict sever al poporului 
impotriva partidului", relatează agen
țiile U.P.I. și A.P. El a respins per
spectiva formării unui guvern de 
coaliție și a apreciat că P.L.D. va 
putea să-și asigure majoritatea ab
solută in Camera Reprezentanților cu 
sprijinul unui număr de 9 din cei 16 
deputați independenți.

Pe de altă parte, premierul Naka
sone, admițind că rezultatele alege
rilor „au schimbat radical situația 
politică", s-a declarat gata să se în- 
tîlnească cu ceilalți lideri 
democrați pentru a elabora 
tegie unitară" a P.L.D. în 
formării noului guvern.

al Japoniei. Yasu- 
declarat, luni. în-

:ul-

liberal- 
o „stra- 
vederea

convorbiri, de la București, 
președintele României, to- 
Nicolae Ceaușescu. și pri- 

Elene. 
încă o 
stator- 
dezvol-

Noile 
dintre 
varășul 
mul ministru al Republicii 
Andreas Papandreu. au pus 
dată în evidentă orientarea 
nică a celor două țări spre 
tarea continuă a relațiilor dintre ele. 
Este o preocupare generată, deopo
trivă. de tradiția bogată a legătu
rilor de prietenie dintre popoarele 
noastre, de interesul comun pentru 
O colaborare tot mai strinsă in ve
derea progresului economico-social. 
cit si de cerința conjugării eforturi
lor în lupta pentru apărarea păcii, 
pentru inlăturarea primejdiilor deo
sebit de grave ce amenință în pre
zent continentul european și Întreaga 
lume.

Constituie un motiv de satisfacție 
comună dezvoltarea intre România 
și Grecia a unor fructuoase relații 
de colaborare pe cele mai diverse 
planuri. Este un adevăr puternic 
evidențiat în cadrul dialogului pri
lejuit de vizita de prietenie pe care, 
la invitația președintelui Nicolae 
Ceaușescu. a efectuat-o în tara noas
tră primul ministru Andreas Papan
dreu — dialog desfășurat și de data 
aceasta intr-o atmosferă de caldă 
prietenie, de înțelegere si stimă re
ciprocă ce caracterizează ansamblul 
legăturilor româno-elene. Această 
evoluție reliefează pregnant însem
nătatea dialogului la nivel înalt, a 
convorbirilor frecvente dintre con
ducătorii celor două țări, cu prilejul 
vizitelor efectuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Atena, ca și al 
vizitelor întreprinse la București 
de factorii de conducere ai Repu
blicii Elene.

Prin densitatea relațiilor pe care 
le întrețin. România și Grecia de
monstrează în modul cel mai con
vingător că deosebirile de orinduire 
socială nu pot și nu trebuie să 
constituie un obstacol în calea cola
borării, că. pornindu-se de la co
mandamentele realităților prezen
tului, de la cerințele popoarelor, ale 
păcii este nu numai posibil, dar și 
absolut necesar să se acționeze pen
tru dezvoltarea colaborării in toate

domeniile de interes comun, care 
au un caracter preponderent.

Un loc important în cadrul ac
tualului dialog l-a ocupat examina
rea aprofundată a evoluțiilor din ul
timul timp din viața internațională, 
care au dus la o puternică agravare 
a încordării, îndeosebi in Europa. 
S-a subliniat că România și Gre
cia sint profund preocupate de 
această stare de lucruri, generatoare 
de noi și mari riscuri la adresa păcii 
pe continentul nostru și în intreaga 
lume. In legătură cu aceasta, pre
ședintele NICOLAE CEAUȘESCU de
clara : „Aș dori să subliniez faptul 
că sintem deopotrivă de acord pen
tru a se face totul spre a se depăși 
situația gravă care s-a creat. Deși 
țările noastre se află în două blocuri 
militare opuse, ele sint deopotrivă 
de acord că trebuie să facem totul 
pentru a nu se ajunge la confrun
tare, ci pentru a se realiza o politică 
de destindere, de colaborare, de res
pect al independentei fiecărei na
țiuni".

La rindul său, primul ministru al 
Greciei a dat o înaltă apreciere 
activității președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru înfăptuirea aces
tor obiective majore ale lumii con
temporane. In acest sens, premierul 
ANDREAS PAPANDREU releva : 
„România, sub conducerea luminată 
a președintelui 
un drum nou care, intr-adevăr, 
impune si este urmărit in 
țările lumii cu 
pentru că 
neabătut la 
si păcii".

Profunda 
celor două 
situației din Europa si din lume iși 
găsește o grăitoare expresie in 
„Declarația comună a președintelui 
Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a primului ministru al 
Greciei, Andreas Papandreu". Este 
un document politic de mare în
semnătate. care nune în evidentă cu 
putere primejdiile ce planează in 
prezent asupra popoarelor ca urmare 
a trecerii la amplasarea noilor ra
chete cu rază medie de acțiune in

Ceausescu, a trasat 
se 

urmărit in toate 
o atenție deosebită 

contribuie continuu și 
marea cauză a destinderii

neliniște si îngrijorare a 
țări fată de agravarea

LISABONA 
rășul AlVaro 
ral al Partidului _______  __
tughez, a primit delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de tova
rășul Ion Coman. membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. care a participat la lucră
rile celui de-al X-lea Congres al 
P.C. Portughez.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
au fost transmise un cald salut prie
tenesc. precum si urări de sănătate și 
succes secretarului general al P.C. 
Portughez.

Exprimind vii mulțumiri, tovarășul 
Alvaro Cunhal a rugat să.se transmi
tă tovarășului Nicolae Ceaușescu căl
duroase salutări și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire, 
succese in activitatea pe care 
fășoară în fruntea partidului 
tului român.

în cadrul convorbirilor s-a proce-

informare reciprocă asupradat Ia o . __ __ .
activităților celor două partide, ex- 
primindu-se dorința de a dezvolta in 
continuare raporturile dintre P.C.R. 
și P.C.P. pe baza principiilor stimei 
și respectului reciproc, egalității de
pline, dreptului fiecărui partid de 
a-și elabora de sine stătător linia 
politică,' strategia și tactica revoluțio
nară, în interesul oamenilor muncii 
din cele două țări, al prieteniei din
tre popoarele român și portughez, al 
cauzei generale a socialismului, pro
gresului. social, libertății și indepen
denței naționale a popoarelor, al des
tinderii, securității și păcii. Au fost 
abordate, de asemenea, aspecte ale 
situației internaționale actuale.

Intilnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească, tovărășească, 
ce caracterizează raporturile dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Portughez.

A fost prezentă Larisa Munteanu, 
ambasadorul României la Lisabona.

Congresul
Portughez și-a încheiat lucrările 

Tovarășul Alvaro Cunhal reales în funcția de secretar 
general al

LISABONA 19 (Agerpres). — La 
Porto s-au încheiat lucrările celui 
de-al X-lea Congres al Partidului 
Comunist Portughez.

In ultima zi a lucrărilor, delega
ții au aprobat raportul Comitetului 
Central, rezoluția politică, alte do
cumente și au ales organele de 
ducere ale partidului.

Tovarășul Alvaro Cunhal a __
reales in unanimitate in funcția de 
secretar general al Partidului Co
munist Portughez.

Partidului Comunist

con-
fost

partidului
Din partea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, tova
rășul Ion Coman. membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., a transmis tova
rășului Alvaro Cunhal calde felici
tări și cele mai bune urări de noi 
succese în activitate, cu prilejul re
alegerii sale ca secretar general al 
Partidului Comunist Portughez.

Evenimentele din Liban
• Evacuarea primilor răniți din cadrul O.E.P. • Noi bombar
damente israeliene în zona orașului Tripoli • Convorbirile 

vicepremierului și ministrului 
al Egiptului

luni amînarea operațiunii de eva
cuare a combatanților O.E.P. din ora
șul Tripoli, din nordul Libanului, ca 
urmare a bombardamentelor efec
tuate de marina israeliană asupra 
zonei portuare din acest oraș, infor
mează agențiile Reuter și France 
Presse.

Un nou grup de 502 libanezi, ase
diat) de milițiile druze în localitatea 
Deir-El-Kamar, a sosit, fără inci
dente, la Beirut, a anunțat Comitetul 
Internațional al Crucii Roșii, care a 
asigurat deplasarea acestora. Eva
cuarea a început la 15 decembrie și 
va continua în zilele următoare, 
precizează agenția.

NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N,U., 
Javier Perez de Cuellar, și-a dat 
acordul ca nave militare franceze de 
escortă să asigure protecția vaselor 
care vor participa la evacuarea com
batanților palestinieni din orașul li
banez Tripoli, relatează agenția 
France Presse, citind un purtător de 
cuvint al O.N.U.

DAMASC .19 (Agerpres). ■— La 
Damasc s-au încheiat convorbirile 
dintre Abdel Halim Khaddam, vice- 
premier și ministrul de externe al 
Siriei, Elie Salem, yicepremier și 
ministrul de externe al Libanului, și 
Saud Al Faysal, ministrul de externe 
al Arabiei Saudite, care au examinat 
probleme vizînd stabilizarea situației 
pe întreg teritoriul libanez și per
spectivele reluării Conferinței de la 
Geneva asupra dialogului în Liban. 
Vicepremierul și ministrul sirian al 
afacerilor externe a arătat — după 
cum transmite agenția France 
Presse — că discuțiile s-au referit 
și la unele aspecte ale acordului is- 
raelianno-llbanez, încheiat la 17 mai. 
Totodată, el a anunțat că se va în
tâlni din nou, în cursul lunii ianuarie 
anul viitor, cu omologii săi saudit și 
libanez, pentru a continua acest

de la Damasc • Declarațiile 
de externe

După cum transmit agențiile inter
naționale de presă, sub responsabili
tatea Crucii Roșii Internaționale, o 
navă-spital italiană a transportat pri
mii 93 de răniți palestinieni din ca
drul Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei — civili și militari — din 
orașul libanez Tripoli spre portul 
cipriot Larnaca. In cursul zilei de 
duminică, două avioane militare egip
tene au transportat in Egipt 73 de 
răniți palestinieni, sosiți la Larnaca.

BEIRUT 19 (Agerpres). — Nave 
militare israeliene au bombardat 
luni, pentru a doua zi consecutiv, 
poziții palestiniene din zona orașului 
Tripoli, din nordul Libanului, infor
mează agenția W.A.F.A. și postul de 
radio oficial libanez, citat de agen
ția Reuter.

De asemenea, un purtător de cu- 
vint militar al O.E.P., citat de 
W.A.F.A., a menționat că avioane 
israeliene au bombardat zona portu
lui Tripoli și cartierul Al Mina din 
acest oraș. Forțele palestiniene au 
fost nevoite să riposteze, a arătat 
purtătorul de cuvint.

Corespondenți militari din regiu
ne citați de agenția France Presse 
au precizat că bombardamentele au 
pricinuit incendierea și avarierea 
unui cargou. Se mențio>nează că 
aviația israeliană a tras șl asupra 
unor obiective situate la Bhamdoun, 
in zona muntoasă din nordul tării.

Yasser Arafat, președintele Comi
tetului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, a anunțat

„Nu rachetelor nucleare in Europa!"
Acțiuni, luări de poziție in favoarea păcii și dezarmării

LONDRA 19 (Agerpres). — 
Lingă sediul Ministerului Apărării 
al Marii Britanii a avut loc o de
monstrație a partizanilor păcii. 
Cîteva sute de persoane au format, 
în fața ministerului un lanț viu 
scandind lozinci „Nu vrem 
război !“, „Nu rachetelor nucleare 
in Europa !“.

rea negocierilor între Statele Unite 
și Uniunea Sovietică in problema 
armamentelor nucleare in Europa. libanez, 

dialog. .
CAIRO 

vîntul în 
pentru probleme arabe, ^faceri ex
terne și securitate națională ale Adu
nării Poporului (parlament), reunite 
la Cairo, vicepremierul și ministrul 
de externe al Egiptului, Kamal Has
san Aii, a reafirmat atașamentul gu
vernului egiptean față de cauza 
palestiniană, convingerea că o pace 
cuprinzătoare și justă în Orientul 
Mijlociu, poate fi realizată numai 
prin restabilirea drepturilor legitime 
ale poporului palestinian, in special 
a dreptului său la autodeterminare 
și la constituirea unei entități națio
nale.

Potrivit agenției M.E.N.. Kamal 
Hassan Aii a lansat, totodată, un 
apel părților libaneze aflate in con
flict să dea ascultare glasului rațiu
nii, pentru a evita deteriorarea situa
ției in tară și a subliniat necesitatea 
asigurării retragerii tuturor forțelor 
străine de pe teritoriul libanez.

ROMA 19 (Agerpres). — Sute de 
persoane s-au adunat, 
ploii, in portul Fiumicine, pentru a 
intimpina „Yahtul Păcii", 
dintr-o croazieră de cinci luni spre 
porturile din Franța, Spania, Alger, 
Tunisia, Liban, Siria și Cipru. 
Membrii echipajului au desfășurat 
in porturile din țările respective o 
vie campanie pentru pace și dezar
mare, pentru transformarea Mării 
Mediterane intr-o. zonă a păcii și 
colaborării intre popoare.

in ciuda
reintors

19 (Agerpres). — Luînd cu- 
cadrul lucrărilor comisiilor

HAGA 19 (Agerpres) — Primul 
ministru al Olandei, Ruud Lubbers, 
a declarat intr-un interviu că, in 
situația in care parlamentul țării va 
hotărî organizarea unui referendum 
in problema amplasării rachetelor 
nucleare americane cu rază medie 
de acțiune pe teritoriul țării, „gu
vernul nu se va opune", transmite 
agenția France Presse.

Cabinetul Lubbers urmează să 
ia o hotărire în problema staționă
rii „eurorachetelor" pe teritoriul 
Olandei la începutul lunii iunie 
1984.

Primul ministru a subliniat, în 
context, necesitatea de a se depune 

yrin continuare eforturi pentru- relua-

ca rezultat 
negocierilor 

la Gdneva, 
și creșterea 
mărind con- 

unei catastrofe 
i dreptate, se

Europa. a întreruperii, 
al acestor acțiuni, a 
sovieto-americane de 
escaladarea înarmărilor 
încordării 
siderabil 
nucleare.
arată in Declarație, in fața aces
tei primejdii se impune ca toate 
țările din Europa. îndeosebi cele ce 
fac parte din N.A.T.O. și din Trata- 
tițl de la Varșovia, să acționeze mai 
ferm ca oricind pentru depășirea si
tuației critice la care s-a ajuns, 
pentru înlăturarea pericolului unui 
dezastru. In mod deosebit este 
reliefat rolul ce re,vine popoarelor, 
pentru care nu există în momentul 
de fată sarcină maj importantă decit 
aceea de a apăra pacea, fiind in joc 
însăși existența lor. a vieții pe pla
neta noastră.

Declarația președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a primului ministru 
Andreas Papandreu exprimă hotă- 
rîrea comună a României și Greciei 
de a acționa pentru eliminarea pe
ricolului războiului nuclear, pentru 
reluarea politicii de destindere, de 
independentă și pace. Și, fără îndo
ială că, așa cum se subliniază in 
Declarație, atingerea acestui nobil 
tel. realizarea acestei sarcini primor
diale a zilelor noastre necesită efor
turile cele mai energice. Documen
tul indică și calea pe care se poate 
ajunge la materializarea acestui im
perativ. Astfel, pronunțîndu-se pen
tru oprirea amplasării noilor rache
te nucleare americane și. in același 
timp, pentru oprirea realizării con- 
tramăsurilor nucleare anunțate de 
Uniunea Sovietică. România și Gre
cia au reafirmat necesitatea reluă
rii negocierilor. Numai o asemenea 
cale, a tratativelor, poate duce la 
realizarea unui acord care să asi
gure reducerea și distrugerea, în fi
nal. ă tuturor mijloacelor cu rază 
medie de acțiune, realizarea unei 
Europe unite, a păcii și colaborării, 
fără arme nucleare.

Așa cum s-a relevat 
dialogului, se impune cu 
multă stringentă să se 
neabătut pentru a se opri

internationale 
pericolul i 
Pe bună

în cadrul 
tot mai 

acționeze 
agravarea

situației pe continent și In lume 
pentru realizarea unei cotituri in 
viata internațională, ceea ce recla
mă imperios să se treacă la măsuri 
practice, eficiente de dezarmare, in 
primul rind de 
care să asigure 
niveluri cit mai

Reliefindu-se 
rilor pentru edificarea securității și 
cooperării in Europa, in cadrul dialo
gului s-a subliniat'contribuția pe care 
o poate aduce apropiata conferință 
pentru creșterea încrederii și dezar
mare- pe continent la continuarea 
procesului de aplicare a prevederilor 
Actului final de la Helsinki.

Ca parte integrantă a acestui pro
ces se înscrie dezvoltarea unor rela
ții de bună vecinătate și cooperare 
în zona noastră geografică. Tocmai 
pornindu-se de la aceasta, în cadrul 
dialogului' s-a acordat o atenție deo
sebită problemelor zonei balcanice. 
Evidențiindu-se voința celor două 
țări de a acționa și de aici înainte, 
alături de alte state din regiune, 
pentru impulsionarea colaborării 
balcanice, atit pe plan bilateral, cit 
și multilateral, s-a relevat importan
ța transformării Balcanilor într-o 
zonă a păcii și cooperării, lipsită de 
arme nucleare. Este reliefată în
semnătatea pentru înfăptuirea aces
tui obiectiv a organizării unei con
ferințe la nivel inalt a țărilor din 
zonă, care să examineze căile și mij
loacele de întărire a încrederii și 
păcii in Balcani, ceea ce ar avea o 

. influență pozitivă asupra climatului 
politic din regiune și din Europa, 
asupra vieții politice internaționale 
în ansamblu.

Opinia publică din România salută 
cu satisfacție rezultatele rodnice ale 
noilor convorbiri 
nivel înalt, 
relațiile de 
dintre țările 
vor dezvolta 
puternic, in 
lupta pentru pace și colaborare în 
Balcani, in Europa și în întreaga 
lume.

dezarmare nucleară, 
echilibrul militar la 

scăzute.
însemnătatea efortu-

româno-elene la 
nutrind convingerea că 
prietenie și colaborare 
și popoarele noastre se 
și mai departe tot mai 
interesul reciproc, în

Al. CAMPEANU

r

BRASILIA 19 (Agerpres). — La 
Rio de Janeiro a avut loc o demon
strație a partizanilor păcii. Mii de 
persoane, purtând lozinci ih spriji
nul păcii și dezarmării, au parcurs 
străzile centrale ale orașului, ce- 
rind otprirea cursei înarmărilor și 
îndeosebi a celor nucleare. Demon
strația a fost organizată de Con
siliul pentru apărarea păcii.

Agențiile de presa 
e scurt ■s

L

CU PRIiLEJUL SĂRBĂTORIRII 
A 65 DE ANI DE LA FĂURIREA 
STATULUI NAȚIONAL UNITAR 
ROMAN,' ambasadorul României 
in Uniunea Sovietică a oferit o 
gală de filme. Au fost prezentate 
filmele „România — Ceaușescu — 
pace" și „Trepte de istorie", dedi
cate evenimentului 
neobosite 
Ceaușescu 
noastre pe 
civilizație, 
politici de 
laborare între popoare, pentru o- 
prirea cursei înarmărilor, împotri
va pericolului de război. In saloa
nele ambasadei a fost organizat un 
stand de carte , in cadrul căruia > la 
loc de cinste sint expuse lucrări 
din gîndirea social-politică a to
varășului Nicolae Ceaușescu. pre
cum și lucrări științifice ale to-

și activității 
a tovarășului Nicolae 
pentru ridicarea țării 
noi culmi de progres și 
pentru promovarea unei 
pace, înțelegere și 6o-

varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, editate in 
U.R.S.S. De asemenea, a fost pre
zentată expoziția de fotografii 
„Momente din lupta poporului ro
mân pentru unitate și independen
tă națională", infâțișînd pagini din 
lupta pentru unitate și indepen
dentă, pentru libertate și demnita
te națională, pentru edificarea so
cietății socialiste.'

REUNIUNE LA NIVEL ÎNALT, 
în capitala Guineei-Bissau au în
ceput lucrările celei de-a patra 
reuniuni la nivel înalt a țărilor 
africane de limbă portugheză. Par- 
t’cipă șefii de stat din Angola, 
Capul Verde. Guineea-Bissau. Mo- 
zambic, Sao Tomă și Principe. Dei- 
chizind lucrările, președintele Con
siliului Revoluției din țara-gazdă, 
Joao Bernardo Vieira, a condamnat

.1permanentele acțiuni agresive ale 
regimului rasist de la Pretoria îm
potriva . statelor africane indepen- . 
depte din sudul continentului și a 
reafirmat solidaritatea deplină cu 
lupta dreaptă a poporului din Na
mibia pentru libertate și indepen
dentă, sub conducerea S.W.A.P.O., 
cu Congresul Național African din 
R.S.A.

NOUL PREMIER AL TURCIEI. 
Turgut Ozal, a prezentat, luni, in 
parlament programul politic al gu
vernului său. Referindu-se la prin
cipalele direcții ale politicii guver
nului, el a arătat că, pe plan in
tern, acesta va acționa pentru re
ducerea șomajului, dezvoltarea re
giunilor mai sărace din estul țării, 
rezolvarea problemei lipsei de lo
cuințe. Pe plan extern, Turgut 
Ozal a declarat că Turcia va pro
mova o politică de neutralitate în 
cadrul N.A.T.O. și va desfășura 
eforturi, pentru dezvoltarea relații
lor cu țările arabe și islamice, pre
cum și cu Grecia, „pe baza princi
piilor păcii și neutralității". „Inte
resele noastre pe termen lung sint 
asemănătoare, iar disputele dintre 
noi pot fi reglementate prin mij
loace pașnice" — a spus premie
rul referitor la relațiile cu Grecia^
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