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în spiritul relațiilor^ de caldă prietenie

și bună vecinătate dintre popoarele român și bulgar,
al dorinței comune de amplificare a conlucrării

multilaterale, în folosul celor două popoare,
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al cauzei păcii și socialismului, ieri a început

VIZITA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, IN R. P. BULGARIA
Primire
călduroasă
la Burgas
Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România,
a sosit joi dimineața, împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu,
într-o vizită de prietenie în Re
publica Populară Bulgaria, la
invitația
tovarășului
Todor
Jivkov, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului
Comunist Bulgar, președintele
Consiliului de Stat al Republicii
Populare Bulgaria.
înțîlnirile și convorbirile din
tre cei doi conducători de par
tid și de stat s-au constituit, de
fiecare dată, în evenimente de
cea mai mare importanță pen
tru impulsionarea raporturilor
pe cele mai diverse planuri din
tre țările noastre vecine și prie
tene. Noul dialog la nivel înalt
— a 30-a întîlnire dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Todor
Jivkov — este așteptat cu un
interes deosebit, ca o nouă con
tribuție la dezvoltarea și apro
fundarea relațiilor trainice de
strînsă prietenie dintre Partidul
Comunist Român și Partidul

(Continuare in pag. a IlI-a)

Începerea convorbirilor oficiale
Joi, 24 februarie, au Început la
Burgas convorbirile oficiale dintre
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele SepUbiicii Socia
liste România, și tovarășul Todor
Jivkov, secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist
Bulgar, președintele Consiliului de
Stat al Republicii Populare Bulgaria.
La convorbiri participă : din partea
română tovarășa Elena Ceaușescu,
tovarășii Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe, Ion M. Nicolae,
membru al C.C. al P.C.R., viceprimministru al guvernului, Constantin
Mitea, membru al C.C. al P.C.R.,
consilier al secretarului general al
P.C.R. și al președintelui Republicii,
Silviu Curticeanu. șef de secție la
C.C. al P.C.R., Petre Duminică, am
basadorul României la Sofia,
Din partea bulgară : Petăr Mlade
nov, membru al Biroului Politic al
C.C. al P.C.B., ministrul afacerilor
externe. Andrei Lukanov, membru
supleant al Biroului Politic al C.C.
al P.C.B., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Nikolai Jișev, mem
bru al C.C. al P.C.B., prim-secretar
al Comitetului județean de partid
Burgas, Niko Ișhiel, consilier al se
cretarului general al C.C. al P.C.B.

și al președintelui Consiliului de Stat,
Todor Stoicev Todorov, ambasadorul
R. P. Bulgaria la București, Gheorghi
Gheorghiev, director adjunct în Mi
nisterul Afacerilor Extei'he.
Cei doi conducători de partid șl
de stat s-au informat reciproc asu
pra mersului construcției socialiste
în România și Bulgaria, asupra ac
tivității desfășurate de Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist
Bulgar în vederea înfăptuirii hotărîrilor Congresului al XII-lea al P.C.R.
și, respectiv. Congresului al XII-lea
al P.C.B. S-a subliniat că înfăptuirea
cu succes a construcției socialiste în
cele două țări reprezintă o contri
buție la întărirea forțelor socialis
mului, la cauza păcii, destinderii și
progresului.
în timpul întrevederii, tovarășul
Todor Jivkov a adresat un cald sa
lut toyărășesc înalților oaspeți ro
mâni și a evidențiat încă o dată
profunda satisfacție pentru noua vi
zită pe care tovarășul Nicolae
Ceaușescu
și
tovarășa
Elena
Ceaușescu o fac în Bulgaria, menționînd că este deosebit de satisfă
cut de această nouă reîntilnire la cel
mai înalt nivel, care oferă prilejul
continuării dialogului tradițional în
probleme bilaterale și internaționale
de interes comun și exprimîndu-și,
totodată, convingerea că, prin con

vorbirile care vor avea loc, prin în
țelegerile la care se va ajunge, vizita
va conferi, asemenea tuturor întîlnirilor anterioare, noi dimensiuni rela
țiilor pe multiple-planuri dintre cele
două țări vecine și prietene, dintre
partidele noastre.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
transmis, din partea Comitetului
Central al Partidului Comunist
Român, a Consiliului de Stat și a Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, un călduros ’ salut și cele mai
bune urări conducerii de partid și
de stat bulgare, personal tovarășului
Todor Jivkov, comuniștilor, precum
și poporului bulgar prieten.
Mulțumind pentru -invitația de a
vizita din nou Republica Popu
lară Bulgaria, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a exprimat, la rîndul său,
convingerea că vizita va aduce noi
elemente la temelia tradiționalelor
legături româno-bulgare, *va adînci
și întări și mai mult prietenia și
conlucrarea dintre țările și popoarele
noastre, dintre Partidul Comunist
Român și Partidul Comunist Bulgar.
Făcîndu-se, în continuare, o tre
cere în revistă a stadiului relațiilor
de colaborare multilaterală românobulgare, s-a subliniat cu deosebită
satisfacție faptul că ele cunosc o
dezvoltare continuă, pe baza înțele

A CONTRIBUȚIEI LA ÎNTĂRIREA PRIETENIEI Șl COLABORĂRII FRĂȚEȘTI

gerilor stabilite la nivel Înalt, înregistrîndu-se noi progrese în dez
voltarea colaborării dintre cele două
țări și, popoare pe plan politic, economic, tehnico-științific. cultural și
în alte domenii de activitate. S-a
apreciat, totodată, că economiile so
cialiste în plină dezvoltare ale Româ
niei și Bulgariei, cerințele dezvoltă
rii lor, precum și experiența acumu
lată oferă mari posibilități pentru
intensificarea, prin eforturi comune, a
colaborării bilaterale, pentru conti
nuarea și lărgirea cooperării și spe
cializării în producție, ceea ce cores
punde intereselor fundamentale ale
celor două popoare, cauzei socialis
mului, păcii și progresului în lume.
A fost reafirmată hotărîrea reciprocă
de a se acționa pentru amplificarea
colaborării și cooperării într-o serie
de ramuri importante, pentru extin
derea activităților comune legate de
cooperarea în producție. în acest
sens, s-a indicat ca organele de re
sort din cele două țări, comisia
mixtă de colaborare să studieze căile
și posibilitățile \concrete pentru dez
voltarea în continuare a relațiilor de
colaborare și cooperare românobulgare.
Convorbirile se desfășoară într-o
atmosferă de caldă prietenie, de
deplină înțelegere și stimă reciprocă.

Dineu oficial oferit în onoarea tovarășului
Nicolae Ceausescu si a tovarășei Elena Ceausescu
de tovarășul Todor Jivkov
»
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a participat, joi,
împreună
cu
tovarășa
Elena
Ceaușescu, Ia un dineu oficial oferit
de tovarășul Todor Jivkov, secretar
general al Comitetului Central al
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria.
Au luat parte tovarășii Ștefan
Andrei, Ion M. Nicolae, alte persoa
ne oficiale române.
Au fost prezenți. de asemenea, to
varășii Petăr Mladenov, Andrei Lu
kanov, alte persoane oficiale bul
gare.
în timpul dineului, tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov
au rostit scurte toasturi. Cei doi con
ducători de partid și de stat au sub
liniat că actuala lor intilnire —
care este a 30-a întîlnire pe care au
avut-o în ultimii 18 ani —, precum
și înțîlnirile pe care le vor avea în
continuare vor da noi impulsuri dez
voltării colaborării și prieteniei tra
diționale dintre Partidul Comunist
Român și Partidul Comunist Bulgar,
dintre Republica Socialistă România
și Republica Populară Bulgaria, din
tre poporul român și poporul bulgar.
Ei au exprimat convingerea că întilnirea și convorbirile purtate se
vor înscrie, totodată, ca o nouă con
tribuție la dezvoltarea colaborării
dintre țările socialiste, la întărirea
conlucrării și bunei vecinătăți în
Balcani, la cauza păcii și securității
in Europa și in întreaga lume.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, împreună
cu tovarășul Todor Jivkov, au fost
invitați să urmărească în continua
re un spectacol cuprinzind piese de
o deosebită frumusețe din folclorul
bulgar.
La sfirșitul spectacolului, din par
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu și
a tovarășei Elena Ceaușescu. din
partea tovarășului Todor Jivkov,
realizatorilor le-au fost oferite, in
semn de apreciere, coșuri cu flori.

9

9

9

9

DINTRE CELE DOUĂ POPOARE, LA CAUZA PĂCII Șl SOCIALISMULUI

Tovarășului Nicolae Ceaușcscu i-a fost înmînat
înaltul ordin „Stara Pianina14 cu eșarfă
Tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, i-a fost înmînat,
în cadrul unei solemnități care a
avut loc la Burgas, înaltul ordin
bulgar „Stara Pianina" cu eșarfă,
conferit pentru contribuția adusă la
dezvoltarea și întărirea prieteniei și
colaborării frățești dintre Partidul
Comunist Român și Partidul Comu
nist Bulgar, dintre Republica Socia
listă România și Republica Populară
Bulgaria, dintre poporul român și

poporul bulgar, cu prilejul celei de-a
65-a aniversări a zilei sale de naștere.
înalta distincție i-a fost înminată
de tovarășul Todor Jivkov, secretar
general al C.C. al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Consiliului
de Stat al Republicii Populare Bul
garia.
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și
Todor Jivkov și-au strîns prietenește
mîinile, s-au îmbrățișat călduros.
Cei doi conducători de partid și de
stat au rostit apoi alocuțiuni, subli
niate de aplauze de cei prezenți.

La solemnitate au participat tova
rășii Ștefan Andrei, Ion M. Nicolae,
alte persoane oficiale române.
Au fost prezenți, de asemenea,
Petăr Mladenov, Andrei Lukanov,
alte persoane oficiale bulgare
*»
Erau de față ambasadorul Româ
niei la Sofia și ambasadorul R.P.
Bulgaria la București.
Cei prezenți l-au felicitat cu deo
sebită căldură pe tovarășul Nicolae
Ceaușescu pentru înalta distincție
primită.

Cuvintul tovarășului

Cuvintul tovarășului

Todor Jivkov

Nicolae Ceaușescu

Dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Cu bucurie, vă înmînez înaltul ordin „Stara
Pianina" cu eșarfă, cu care vă decorează Consiliul
de Stat al Republicii Populare Bulgaria cu ocazia
celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de
naștere și pentru meritele dumneavoastră în dezvol
tarea prieteniei și colaborării între partidele, țările
și popoarele noastre.
Comuniștii bulgari, toți oamenii muncii din țara
noastră vă cunosc ca un fiu remarcabil al poporului
român, al Partidului Comunist Român, al României
socialiste vecine, ca un eminent militant al mișcării
comuniste și muncitorești internaționale, ca un prie
ten sincer al poporului bulgar.
Dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu, încă de la în
ceputul activității dumneavoastră revoluționare, ați
luat parte cu abnegație la lupta Partidului Comunist
Român împotriva războiului, fascismului și capitalis
mului, pentru apărarea intereselor clasei muncitoare,
la lupta poporului român pentru libertate și dreptate
socială, pentru o viață mai bună. în perioada grea a
ilegalității, ați participat cu abnegație la organizarea
și mobilizarea maselor largi populare la lupta revo
luționară pentru inlăturarea regimului burghezomoșieresc.
După eliberarea României de sub dominația fas
cistă, v-ați dedicat munca, forțele și experiența
zdrobirii forțelor reacționare, instalării puterii democrat-populare, întăririi Partidului Comunist Român,
înfăptuirii de profunde prefaceri socialiste în indus
tria, agricultura și cultura patriei dumneavoastră.
în calitate de conducător al Republicii Socialiste
România, timp de 18 ani, ați adus o contribuție
excepțională, tovarășe Ceaușescu, la construirea
accelerată a socialismului, la edificarea societății
socialiste multilateral dezvoltate pe pămintul româ
nesc, la înflorirea pe mai departe a României frățești,
îmi este deosebit de plăcut să subliniez că noi, parti
dul nostru și poporul nostru, dăm o înaltă apreciere
activității dumneavoastră, consacrată adincirii necon
tenite a prieteniei și colaborării bulgaro-române. Spre
binele acestei cauze nobile, noi acționăm, împreună
cu dumneavoastră, de aproape două decenii și, in
prezent, putem constata cu bucurie că am obținut
rezultate foarte bune. Acum realizăm o rodnică și
largă colaborare, realizăm construcții comune de
amploare. Se extind și se întăresc continuu legăturile
noastre în diferite domenii ale vieții materiale și
spirituale.

Dragă tovarășe Todor Jivkov,
Dragi tovarăși,
Doresc în primul rînd să vă mulțumesc din inimă
pentru înaltul ordin al Republicii Populare Bulgaria
care mi-a fost inminat astăzi. Consider această dis
tincție atît ca o apreciere a activității pe care am
desfășurat-o și o desfășor în mișcarea revoluționară,
ca militant al Partidului Comunist Român, pentru
eliberarea socială și națională, pentru făurirea socia
lismului în patria mea, pentru cauza socialismului și
păcii, cit și ca o apreciere a contribuției Ia activita
tea de dezvoltare continuă a relațiilor de prietenie
și colaborare dintre Partidul Comunist Român și
Partidul Comunist Bulgar, dintre popoarele și țările
noastre.
Este bine cunoscut că între popoarele noastre au
existat totdeauna relații de strînsă colaborare și
prietenie. Revoluționarii și patrioții români și bulgari
au conlucrat strîns și s-au întrajutorat in lupta împo
triva asupririi și a dominației străine, pentru liber
tate și independență, pentru dreptate socială și na
țională, pentru o viață mai bună.
în anii construcției socialiste in țările noastre
aceste ve'chi relații tradiționale au cunoscut o nouă
dezvoltare în toate domeniile, fiind întemeiate pe
deplina egalitate, pe stima și respectul reciproc, pe
principiile și idealurile nobile ale socialismului.
Cu multă satisfacție doresc să subliniez și în acest
cadru contribuția deosebită pe care au avut-o in dez
voltarea raporturilor româno-bulgare înțîlnirile și
convorbirile la nivel înalt, înțelegerile și acțiunile pe
care le-am stabilit împreună. în mod deosebit aș dori
să subliniez rolul important al dumneavoastră, dragă
tovarășe Jivkov, in dezvoltarea acestor relații de
colaborare și prietenie.
întregul nostru partid și poporul român dau o
înaltă apreciere colaborării multilaterale românobulgare și sint hotărîte să acționeze cu toată fermi
tatea pentru ridicarea acesteia la un nivel tot mai
înalt. Realizarea unei cooperări în producție, a între
prinderii mixte Giurgiu-Ruse, noile perspective de
dezvoltare în domeniul hidroenergetic, al metalurgiei,
al chimiei, al construcțiilor de mașini demonstrează
cu putere marile progrese obținute în dezvoltarea re
lațiilor dintre țările noastre, faptul că aceste relații
constituie un exemplu de colaborare între două țări
socialiste vecine și prietene, care conlucrează activ
între ele, cu alte țări socialiste, în asigurarea victo
riei socialismului, în ridicarea bunăstării și fericirii
popoarelor lor, pentru afirmarea cu tot mai multă
putere a superiorității socialismului în lume.

(Continuare în pag. a IlI-a)
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în bazinul carbonifer Berbești-Ălunu
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La datorie
Așa ii spun, așa îl consideră
cetățenii din satele Inău, Cufoaia și Borcut pe Ioan Pop,
poștaș la Tg. Lăpuș — Maramu
reș. Pe vreme bună sau rea, nu
există zi in care poștașul să nu
poposească in cele trei sate pe
care le are în primire. Și in
fiecare zi el străbate nu mai pu
țin de 30 de kilometri, in condițiile unor drumuri care trec
prin văi și peste dealuri, prin
poiene și prin păduri. In afară de scrisorile șl ziarele pe care
le aduce zilnic oamenilor, POȘtașul este cunoscut și ca unul
dintre cei mai buni gospodari
din Inău. Are in ogradă trei
vaci cu lapte, doi cai, trei porci,
zece oi și o mulțime de păsări, .
de pe urma cărora, prin con
tractele încheiate cu statul, cîștigă anual alte mii de lei. In
cei 11 ani de cind e poștaș, a
străbătut o distanță egală cu de
două ori și jumătate înconjurul
Pământului pe la Ecuator. Și
„prietenul nostru poștașul" iși
continuă, zilnic, ruta celor peste
treizeci de kilometri.

I
I

Simbolul
unei meserii
Ani și ani de zile, printre cei
mai buni meseriași de pe șan
tierul 31 Pașcani al Trustului de
construcțiî-montaj s-a situat
Gheorghe Axinte. Atit el, cit
și brigada pe care o conducea. Venind vremea pensio
nării, cei cu care a muncit
Axinte, mulți dintre ei crescuți
și formați la „școala" lui, l-au
sărbătorit, emoționații' Nu mai
puțin emoționat a fost Axinte
însuși, în momentul in care a
predat, simbolic, ștafeta celor
mai tineri, odată cu sfatul și
urarea de a fi și mai și I Tot
el i-a dăruit tinărului Iosif
Martin, unul din foștii săi uce
nici, o cumpănă de nivel —
simbol al meseriei, dar și al
cumpătării, al dragostei de
muncă.

Așa-I cheamă

Păcală
Control al traficului rutier la
punctul Corunca. Este oprit și
autocarul 34—B—8098, al Filialei
din Sighișoara a Oficiului ju
dețean de turism Mureș :
— De unde veniți? — a fost
întrebat șoferul Traian Păcală.
— De la Sighișoara.
— încotro?
— La Tirgu Mureș.
— Cite persoane transportați ?
— Dacă sînteți curioși, numirați-le dumneavoastră.
Controlorii de trafic i-au nu
mărat, dar nu numai „din cu
riozitate", ci și pentru a verifi
ca formele legale de transport.
Care forme legale lipseau cu desăvirșire. Degeaba a 'încercat șo
ferul Păcală ba c-o fi, ba c-o
păți... Pînă la urmă s-a „păcă
lit" singur.

Rubrică realizată de

Petre POPA
cu sprijinul
corespondenților „Scinteii

cord, de numai 11 luni. în schimb,
ultimul tronson — respectiv între lo
calitățile Popești și Berbești — se
execută, cel puțin la ora actuală, anevoie. intr-un ritm excesiv de lent.
Urgentarea construirii căii ferate
de la Popești pînă în incintele car
bonifere Berbești și Alunu este im
pusă de faptul că, odată cu crește
rea producției de lignit la 3 milioa
ne tone în 1984 și 4,5 milioane tone
în ultimul an al cincinalului ac
tual. devine practic imposibil trans
portul acestor cantități cu mijloace
auto. Mai mult decît atit, actualul
drum de acces este și el desfășu
rat pe pante cu înclinații mari, pe
terenuri puternic erodate și supuse
degradării datorită traficului intens.
Chiar nivelul extracției zilnice de
cărbune în acest an este condițio
nat. în bună măsură, de posibilită
țile limitate ale transportului auto.
Dialogul purtat cu tovarășul Ion
Lup, director general al Centralei de
construcții căi ferate, nu este prea
optimist. Problema esențială este asigurarea scuturilor — utilaje com
plexe de excavare — necesare execuiării celor patru tunele. Două
dintre scuturi au fost fabricate, unul
funcționează în prezent, iar celălalt
se află în fază de montaj. Celelalte
două scuturi vor fi terminate de că
tre întreprinderea de poduri meta
lice din Pitești abia în lunile iunie
și, respectiv, august a.c. Oricît de
repede ar fi montate aceste scuturi,
dacă se socotește că vor reuși să
funcționeze cu o viteză optimă de
înaintare, tunelurile abia dacă vor fi
terminate spre sfîrșitul anului vii
tor. Există o soluție, parțială, pen
tru darea în funcțiune cu două luni
mai devreme a unei stații interme
diare,
Copăceni,
care.
oricum,
scurtează considerabil drumul cu
mijloace auto. Esențial este însă ca
graficul de construire atit a tune
lurilor. cit și a căii ferate să fie ri
guros respectat. Ne propunem să ur
mărim în continuare acest lucru.
Este cit se poate de evident că mi
nerii din bazinul carbonifer Ber
bești-Alunu sînt hotărîți să-și' con
centreze tot mai mult forțele
pentru sporirea producției de lig
nit. Cu aceeași fermitate tre
buie să acționeze însă colectivele
de constructori din zonă, unitățile
care au obligația să asigure neîntirziat mașinile și utilajele necesare
atit pentru deschiderea noilor ex
ploatări, cit și pentru executarea
drumurilor de fier pe care cărbu
nele trebuie să_ ajungă cît mai rapid
și cît mai economicos la termocen
trale.

Ion STANCH 1
Cornelia CARLAN

Un nou ansamblu de locuințe în Capitală:

TEIUL DOAMNEI

Sîntem martori și păr
tași la ampla primenire
urbanistică a Capitalei.
Străzi și cartiere întregi, a
căror notă dominantă o
constituiau căsuțe impro
vizate, prăvălioare povirnite și aspectul general de
insalubru dispar de pe
chipul orașului, făcînd loc
unor ansambluri de locu
ințe prevăzute cu 'toate
dotările edilitar-gospodărești moderne, cu aparta
mente confortabile, ma
gazine de tot felul și mul
tiple alte utilități apte
să asigure un trai civili
zat. în procesul de siste
matizare a Bucureștiului
se schimbă și configurația
rețelei de circulație. Unele
căi de acces, dobîndind un
rol major, sînt refăcute și
dimensionate la scara ce
rințelor actuale și de
perspectivă ale traficului
rutier. Printr-un aseme
nea proces de remodelare
au trecut și mai trec încă
șoselele Mihai Bravu și
Ștefan cel Mare, care au
dobîndit și un modern
pasaj rutier și pietonal,
șoselele Pantelimon, Va
tra Luminoasă, Iancului,
Fundeni, Calea Moșilor și
altele — ca să ne limităm
doar la cele mai mari
artere din sectorul 2 al
municipiului. Aceeași evo
luție cunoaște acum o
stradă mai puțin cunoscu
tă — Teiul Doamnei, care

are la un capăt șoseaua
Colentina și la celălalt
bulevardul Lacul Tei. în
cadrată de vaste
zone
modern construite, strada
Teiul Doamnei și împre
jurimile sale, teritoriu cu
o zestre locativă în cea
mai mare parte necores
punzătoare, a intrat pe fă
gașul înnoirilor. Potrivit
unui detaliu de sistemati
zare întocmit de Institu
tul
„Proiect“-București
(șef de proiect complex
arhitectul Cristian Enăchescu) într-o primă eta
pă va fi restructurată zona
mărginită de șoseaua
Colentina, blocurile din
bulevardul Doamna Ghica
și bulevardul Lacul Tei,
pînă la strada Cheile Zănoagei. Noul ansamblu de
locuințe ce se construieș
te aici are drept coloană
vertebrală fosta străduță
Teiul Doamnei, care a
fost modernizată și lărgi
tă la patru fire de circu
lație, cite două pe sens.
Redimensionarea străzii
este dictată — ne preci
zau specialiștii de la In
stitutul „Proiect“-București — de necesitatea
descongestionării traficu
lui rutier, a deschiderii
unei căi noi și rapide de
acces, intr-un spațiu in
tens solicitat de circula
ția orășenească. Ținînd
seama de gradul înalt de
industrializare a lucrărilor

prevăzute în programul
construcției de locuințe
din Capitală, și aici, în
ansamblul Teiul Doamnei,
se realizează cu precădere
blocuri de locuințe în
structuri prefabricate, cu
parter plus opt etaje.
Pînă în prezent s-au rea
lizat 1 535 de apartamen
te în clădiri destinate in
exclusivitate locuirii. în
acest an urmează să se
înalțe încă 315 apartamen
te în clădiri avind maga
zine la parter, iar în 1984,
prin construirea a 500 de
apartamente se va încheia
această primă etapă de
edificare a ansamblului,
care va însuma 2 350 de
apartamente. Majoritatea
magazinelor au fost con
centrate înspre bulevar
dul Ghica-Tei, unde se
cere lărgită rețeaua de
unități comerciale și ser
vicii. Pentru 1983 s-a pre
văzut deschiderea unor
magazine cu profil ali
mentar (băcănie, lactate,
pîine, brînzeturi, mezeluri
și produse gospodina), de
alimentație publică (o co
fetărie) și un centru de
legume și fructe, precum
și nealimentar. în blocul
27 se va deschide o microspălătorie de cartier,
prima de acest fel care se
experimentează în Bucu
rești, o unitate „Nufărul"
de primire-predare. două
unități ale I.C.R.A.L. Co

Ieri, pe șantierul noului ansamblu de locuințe Teiul Doamnei
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Un caz mai puțin obișnuit s-a
petrecut și intr-un imobil de pe
strada Babadag din Timișoara.
Venind acasă, Tudor Z. a văzut
cu surprindere că încuietoarea
de la ușă este blocată. Neindurindu-se să strice broasca, s-a
urcat la etajul al doilea și l-a
rugat pe vecinul său, care stă
tea exact deasupra locuinței
sale, să-i dea voie să coboare
de pe balconul acestuia pe balconul lui. Dintr-o pătură și-a
făcut un fel de frînghie și și-a
aat drumul. Dar miinile i-au
alunecat, a căzut in gol și n-a
mai putut fi salvat.

...Văzlnd că o fată a refuzat
să danseze cu el, pentru că era
beat și agresiv, C. Catargiu a
făcut un scandal de pomină la
seara distractivă de la Casa ti
neretului din Gura Humorului.
Fapt pentru care, pină la urmă,
a intrat și el, vrind-nevrind, in
horă, cum i-a „cintat" legea.
...Un ins din Arad, Laurențiu
Pal, a fost surprins in timp ce
încerca să fure două biciclete
de la bufetul „Doi cocoși". Dacă
erau trei...
...Mingea cu care se jucau
„de-a fotbalul" cițiva puști din
cartierul „9 Mai" din Tg. Jiu a
căzut, la un moment dat, intr-un
canal. Cind s-o scoată de acolo,
copiii au dat peste un radiocasetofon pe care l-au dus la
miliție. Să fi fost pierdut, Uitat
sau... ascuns? Se caută răspuns.
...Un oarecare Ilie Vulpe din
Petroșani a dat iama prin cote
țele oamenilor după găini. Vulpe
nu și-a dezmințit numele.

lalte lucrări conexe. Grupul de șan
tiere Horezu al Trustului de con
strucții și montaje miniere București,
de exemplu, încă nu a terminat con
strucția celor două stații de HO kilovolți, motiv pentru care nici
grupul de șantiere „Electromontaj"
Sibiu nu și-a concentrat forțele la
definitivarea liniilor electrice aerie
ne pentru alimentarea cu energie a
utilajelor din zonă și în primul rînd
a excavatorului, a mașinii de haldat, și a traseului de benzi. Potri
vit prevederilor de plan, toate aceste lucrări trebuiau executate încă
de anul trecut.
Serioase rămlnerl în urmă înre
gistrează de asemenea Oficiul de
gospodărire a apelor Vîlcea. care
pînă la această dată trebuia să în
cheie lucrările de deviere a rîurilor Oltețu și Tărîia, spre a crea con
diții pentru urgentarea celorlalte
lucrări de incintă. Dacă în cazul
excavatorului-gigant nu mai sînt
probleme pentru darea în exploata
re — -.cu excepția asigurării sursei
de alimentare cu energie electrică
— dificultăți deosebite continuă să
existe la execuția magistralei de
benzi.
— Am fi dorit să putem felicita
colectivul întreprinderii „Electrotimiș" din Timișoara pentru faptul că
au reușit să conceapă și să asimi
leze în producție presele de vulcanizat de 1 800 mm — a ținut să ne
precizeze inginerul Gheorghe Niță,
directorul Grupului de șantiere al
T.C.M.M. Horezu. Dar n-am făcut-o
intrucît singura presă pe care ne-au
livrat-o pînă acum s-a defectat re
pede. De aceea, este imperios ne
cesar ca. în paralel cu eforturile pe
care trebuie să le facă pentru a ne
asigura cit mai repede toate prese
le contractate, producătorul să în
ființeze o grupă de asistentă tehni
că și service, care să ne ajute
concret la exploatarea acestor uti
laje. Timpul care ne-a mai rămas
pentru vulcanizarea magistralei de
benzi in scopul dării acesteia în
funcțiune este foarte scurt și numai
printr-o conlucrare strînsă cu reali
zatorii preselor vom fi în măsură să
încheiem degrabă această importan
tă lucrare, spre a trece apoi la executarea neîntîrziată a celorlalte li
nii de benzi transportoare.
O altă problemă deosebit de im
portantă din „portofoliul" irfvestițiilor în perimetrul bazinului carboni
fer Berbești-Alunu o reprezintă
realizarea căii ferate șl a triajelor
pentru transportul cărbunelui spre
termocentrale. Așa cum cititorii noș
tri cunosc, prima etapă a liniei de
cale ferată, intre gările Băbeni și
Popești, s-a realizat intr-un timp re

lentina pentru servicii
destinate populației. în
blocul 39 va funcționa un
oficiu poștal, amplasat în
vecinătatea actualei clă
diri de poștă-telefon. S-au
mai prevăzut două unități
ale cooperației meșteșu
gărești, și tot în rîndul
unităților comerciale ne
alimentare — florărie, li
brărie, mercerie-galanterie. Utilitățile comerciale
și serviciile au fost gîndite astfel încît să acopere
cerințele întregului an
samblu de locuințe.
Pentru a da o notă spe
cifică străzii Teiul Doam
nei, colectivul de proiectanți, împreună cu con
structorii — Grupul 2 șan
tiere și întreprinderea de
construcții prefabricate,
ambele din cadrul Centra
lei
construcții-montaj
București — și-au propus
să realizeze spre arteră
blocuri cu finisaje în cu
lori luminoase, executate
cu materiale de calitate.
Locuri de joacă pentru
copii, zone plantate și de
parcare auto vor asigura
viitorilor locatari spații
pentru destindere, pentru
desfășurarea unor activi
tăți gospodărești, conferindu-le în același timp
sentimentul firesc de
„acasă", de confort ci
tadin.

Gabriela BONDOC

Colectivele industriale din ju
dețul Prahova, muncind cu en
tuziasm și hărnicie, reușesc să
înscrie pe panoul întrecerii suc
cese importante de producție.
Astfel, în perioada care a tre
cut din acest an, s-au produs și
livrat suplimentar beneficiarilor
.4 100 tone cărbune net, 380 tone
utilaj tehnologic pentru sectorul
minier și industria chimică, 7 200
tone petroluri. 7 800 tone uleiuri
minerale. 5 230 tone gaze liche
fiate. 3 400 tone diferite produ
se petrochimice. 340 mc cheres
tea. 1 426 anvelope, 40 000 mp țe
sături și alte multe produse. în
valoare de 121 milioane lei. Acest important spor de produc
ție. ca urmare a organizării su
perioare a proceselor de fabri
cație. a folosirii mai bune a
timpului de lucru, a fost obți
nut pe seama creșterii produc
tivității muncii. (Constantin Că
prarul.

Mai multă atenție, mai bună organizare
în încheierea contractelor!
La recenta Conferință pe țară a președinților
consiliilor populare, secretarul general al parti
dului a subliniat din nou cerința sporirii apor
tului gospodăriilor populației la realizarea fon
dului de produse agricole din cadrul programe
lor teritoriale de autoaprovizionare, fiecare fa
milie deținătoare de pămint avind datoria să-l
cultive cit mai eficient și, totodată, să crească
cît mai multe animale. Producătorii. îndeosebi
cei din mediul rural; urmează să-și asigure ast

Pe scurt
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Ca și în alte bazine miniere ale
țării, măsurile stabilite la Conferința
Națională a partidului și la Consfă
tuirea de la C.C. al P.C.R. din 23—29
ianuarie 1983, indicațiile și orientări
le prețioase date de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, au determinat un puternic
avînt în activitatea minerilor din
bazinul carbonifer Berbești-Alunu.
Dovada : peste 10 000 tone lignit ex
trase și livrate suplimentar spre ter
mocentrale in perioada care a tre
cut din acest an.
Pe fondul activității pline de răs
pundere pentru sporirea zi de zi a
extracției de cărbune, aici se acțio
nează intens pentru înzestrarea mi
nelor și carierelor cu utilaje moder
ne, de mare randament. Bunăoară,
numai pentru dezvoltarea activității
de exploatare a lignitului prin des
chiderea de noi mine și sectoare mi
niere,în actualul cincinal sînt pre
văzute fonduri de investiții în va
loare de 5 miliarde lei. Ne-am pro
pus să urmărim la fata locului cum
se înfăptuiesc obiectivele de inves
tiții planificate în cel de-al treilea
an al actualului cincinal, de care de
pind atit realizarea sarcinilor de pro
ducție din anul 1983, cit mai ales
dublarea producției de cărbune ex
tras în anul viitor.
Primul
interlocutor.
inginerul
Gheorghe Ghinca, director adjunct
al întreprinderii miniere, a fost de
părere că pe prim-plan ca însem
nătate s.e situează investițiile din
viitoarea carieră Oltețu, de unde
încă din acest an va trebui să se
extragă cel puțin 170 000 tone lig
nit. Dar. deosebit de producția propriu-zisă a acestui an. aici și acum
se hotărăște soarta nivelului pro
ducției anului viitor. Mai concret,
peste 59 la sută din totalul lucră
rilor de descopertare prevăzute în
acest an trebuie realizate în carie
ra Oltețu pentru a se asigura fron
tul de exploatare corespunzător încă
de la începutul anului 1984. Concret,
ce trebuie făcut cu maximă urgen
tă ? Două obiective care condiționea
ză înfăptuirea acestui amplu pro
gram de descopertări rețin atenția :
excavatorul cu rotor de 1 400 metri
cubi pe oră și magistrala de benzi
pentru transportul sterilului. Or,
tocmai la aceste capacități se înre
gistrează serioase restanțe. De ce ?
Iată ce ne relatează inginerul Gh.
Ghinea :
— După terminarea lucrărilor de
montaj la excavatorul-gigant, în mod
normal ar fi trebuit să începem ro
dajul în gol și probele mecanice.
Spun „ar fi trebuit" și nu „am
început" întrucit constructorii din
zonă sînt rămași în urmă cu cele

în cadrul eforturilor depuse pen
tru asimilarea intr-un timp cit mai
scurt a unor noi game de Utilaje
destinate industriei miniere și in
dustriei extractive a țițeiului, la
întreprinderea „Independența“-Sibiu au intrat în fabricație de serie
două produse de înaltă tehnicitate.
Este vorba de lanțuri cu role des
tinate instalațiilor de foraj petro
lifer și de ciocanul pneumatic rotopercutant greu, utilizat în aba
tajele miniere. Noile produse, care
poartă girul capacității creative a
specialiștilor uzinei sibiene. vor fi
realizate la nivelul necesarului
celor două importante Industrii,
ceea ce contribuie la reducerea im
portului și economisirea de fonduri
valutare. (Nicolae Brujan).
In fotografie : o nouă hală intrată
in funcțiune la întreprinderea „In
dependența" Sibiu

Producție fizică
peste plan

| Ușa blocată
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Premiere tehnice

PRAHOVA :

„Scurtcircuit"
Procurorul-șef Ștefan Catrlna
din Cimpulung ne aduce la cu
noștință un caz mai puțin obiș
nuit petrecut la Combinatul
pentru lianți din localitate. In
tre altele, in cadrul combinatu
lui funcționa o mașină de înaltă
complexitate tehnică prevăzută
cu două celule fotoelectriceaduse din import. La un mo
ment dat, cele două celule fotoelectrice au dispărut și utilajul
n-a mai putut funcționa. Dar
mai repede decît și-ar fi putut
închipui, făptașul a fost prins.
Se numește Marian Tigău. De
ce credeți că furase respectivul
cele două celule fotoelectrice ?
Voia să-și facă acasă o insta
lație împotriva... hoților.

SIBIU :

I

Fără îndoială, un rol esențial în
materializarea contractelor au pîrghiile economice. Dealtfel, însăși re
glementările în vigoare prevăd obli
gații exprese pentru cooperația de
producție, achiziții și desfacere a
mărfurilor în scopul sprijinirii pro
ducătorilor agricoli: punerea la dis
poziția crescătorilor de animale a
materialului biologic, a unor furaje,
acordarea de credite șl avansuri
bănești, aprovizionarea cultivatorilor
de terenuri cu semințe, unelte
agricole etc. E adevărat, in folo
sirea acestor pîrghii pot să apară
uneori probleme legate îndeosebi de
ritmicitatea aprovizionării, dar ele
nu pot să „explice" sau să justi
fice nerealizările din domeniul achi
zițiilor. Pe bună dreptate se poate
pune întrebarea : de ce, utilizlndu-se practic aceleași condiții eco
nomice, se obțin rezultate diferite de
la localitate la localitate ? Aceasta
înseamnă că în afara pîrghlilor eco
nomice acționează și alți factori.
Care sînt aceștia ?
Pornind de la aceste întrebări am
efectuat o documentare în două co
mune din județul Vaslui, comune
care dispun de condiții economice
asemănătoare, dar cu rezultate mult
diferite la contractări.
...Comuna Ștefan cel Mare. Pină
la data de 22 februarie sarcinile de
încheiere a contractelor pe acest an
s-au realizat aici astfel : la carne de
ovine — 30 la sută, carne de pasăre
— 101 la sută, miere de albine — 101
la sută, legume și fructe — 200 la

fel nu numai resursele necesare acoperirii pro
priilor nevoi de consum, -dar și surplusuri de
produse pe care să le valorifice pe calea con
tractelor și achizițiilor la fondul de stat. Aceste
contracte reprezintă o latură de bază a schim
bului de mărfuri dintre sat și oraș, livrarea
produselor agricole la fondul de stat răspunzînd, așa cum este echitabil, livrărilor de bu
nuri industriale spre magazinele din mediul

sută. Toate aceste procente sînt net
superioare nivelurilor medii pe
județ.
întrucît principala beneficiară a
contractelor de livrare la fondul de
stat este cooperativa comunală de
producție, achiziții și desfacere a
mărfurilor, stăm de vorbă cu pre
ședintele acesteia, tovarășul Vasile
Cojocaru.

rural. Realizarea contractelor — preciza secre
tarul general al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, la Conferința pe țară a președinților
consiliilor populare — predarea către organi
zațiile economice, comerciale a produselor
agricole contractate, a produselor animaliere
constituie o necesitate vitală pentru înfăptuirea
programului de autoconducere și autoaprovi
zionare.

plusului de produse pe care aceștia
iși propun să-l valorifice pe par
cursul anului la fondul de stat.
în vederea stabilirii unor sarcini
de contractare cît mai echitabile pe
fiecare gospodărie am precizat — îm
preună cu primăria — tot in perioa
da de pregătire a contractării, anu
mite haremuri orientative de livrare.
Aceste haremuri țin cont de posibi

Experiența comparată a două cooperative de producție,
achiziții și desfacere a mărfurilor din județul Vaslui
denotă că dezvoltarea producției de bunuri agroalimentare în gospodăriile sătești nu depinde numai de folo
sirea stimulentelor economice
— Cum ați pregătit acțiunea de
contractare ?
— Pentru a reuși încheierea de
contracte cu toate cele 1 133 de fa
milii ale localității (dispersate în cele
7 sate componente), am repartizat pe
teren întregul activ de cadre ai co
operativei, la care — datorită spriji
nului consiliului popular — s-au
adăugat deputății și președinții co
mitetelor de cetățeni. S-au format
astfel 7 echipe distincte, cîte una de
fiecare sat. Echipele au primit for
mularele de contract și, zilnic, după
un traseu dinainte stabilit, se depla
sează din gospodărie în gospodărie
pentru a discuta cu cetățenii și a
conveni împreună cu ei volumul sur-

litățile de producție ale gospodăriilor
și de nevoile de consum ale famili
ilor. Astfel, am convenit ca din
producția de lapte a fiecărei gospo
dării care crește bovine, circa 400 1
să se livreze la fondul de stat, de
asemenea, cîte 5 1 de lapte pentru
fiecare oaie, 60 ouă pentru fiecare
găină etc. Desigur, aceste baremuri
nu le aplicăm mecanic, ci diferențiat,
de la familie la familie, in funcție
de condițiile concrete de producție și
necesarul de autoaprovizionare al
producătorilor, de numărul membri
lor de familie, de numărul copiilor
etc.
Reprezentanții consiliului popular
participă alături de noi la întreaga

acțiune de contractare și nu doar pe
calea îndrumărilor, a sfaturilor, ci
prin prezență faptică. După cum
arătam mai înainte, din fiecare echi
pă care se deplasează în cele 7 sate
fac parte deputății consiliilor popu
lare. în frunte cu primarul, alte ca
dre de la consiliul popular.
— Garanția principală a îndeplini
rii obligațiilor asumate de către pro
ducători o constituie, desigur, forța
juridică a contractului. Totuși, in
unele comune există un mare deca
laj între cantitățile de produse con
tractate și cantitățile efectiv achizi
ționate ulterior de cooperație. Cum
acționați pentru a evita asemenea si
tuații ?
— Și In această privință ne spriji
nim pe o bună conlucrare cu primă
ria. După cum se știe, consiliul popu
lar trebuie să întocmească planuri
individuale de culturi și de creștere a
animalelor pentru fiecare gospodărie,
întrucît de aceste planuri depind și
structura, și volumul de produse ce
urmează a fi contractate, consiliul
popular din comuna noastră a hotărît să le întocmească simultan cu de
plasările pe teren, împreună cu echi
pele de contractare, prin consultarea
directă a cetățenilor. Îmbinînd cele
două acțiuni — întocmirea planurilor
de producție și încheierea contracte
lor — asigurăm din punct de vedere
organizatoric baza materială, supor
tul recoltelor preconizate, garanția
onorării contractelor încheiate.
— Unitățile cooperației au sarcina
să asigure popularizarea rezultatelor

acțiunii de contractare. Cum realizați
acest lucru ?
— Convinși că reușita acțiunii de
contractare depinde în bună măsură
de folosirea mijloacelor de propa
gandă, am stabilit să afișăm în fie
care magazin sătesc angajamentele
de livrare la fondul de stat ale fie
cărei familii. în cadrul acelorași afi
șe avem o rubrică specială pentru
urmărirea modului de onorare a an
gajamentelor.
O influență favorabilă asupra con
tractării exercită și exemplul perso
nal al cadrelor de conducere de la
cooperativă și de la primărie. Pri
marul comunei, eu, ca președinte al
cooperativei, am încheiat primele
contracte de livrare din comună.
...Comuna Zăpodeni. Deși se află
hotar în hotar cu localitatea Ștefan
cel Mare și beneficiază de condiții
asemănătoare de producție, în co
muna Zăpodeni acțiunea de contrac
tare decurge mult mai încet. Piriă la
22 februarie aici se încheiaseră con
tracte care nu acopereau decît in
mică măsură sarcinile de livrare la
fondul de stat : carne de ovine — 20
la sută ; carne de pasăre — 80 la
sută, miere de albine — 50 la sută ;
legume și fructe — 45 la sută. Slabele
rezultate se datoresc slabei organizări.
Deși cu patru zile înainte de vizita
noastră președintele cooperativei lo
cale de producție și achiziții fusese
chemat la județ și instruit cum să
procedeze pentru desfășurarea mai
operativă a contractării produselor,
în ziua raidului doar una din cele
nouă echipe formate aici era pe te
ren. Membrjl celorlalte echipe ? Fie
în ședințe, fie prin birouri, ocupați
cu diverse lucrări funcționărești !
Cooperativa nu se îngrijise să re
zolve — deși avea această ,. sar
cină de mai mult timp — nici
problema încadrării postului de achi
zitor, al cărui rol este foarte im
portant în această acțiune. Cind
am întrebat pe reprezentanții coo
perației locale dacă au stabilit ha
remuri orientative de livrare și dacă
popularizează rezultatele acțiunii de
contractare — cum procedează co
muna învecinată — interlocutorii au
ridicat din umeri, mirați, de parcă
auzeau pentru prima dată de aseme
nea practici.
••
,
Greșit se procedează aici și în pri
vința planurilor de culturi. Acestea
nu se stabilesc la fața locului, la
oameni acasă, prin consultarea pro
ducătorilor. Șl nici nu se înmînează cetățenilor odată cu contractele.
Ele sînt întocmite la sediul pri
măriei, în birou, și apoi înmi-

Foto : Sandu Cristian
nate
producătorilor.
Adică un
mod birocratic de lucru, care re
duce eficiența acțiunii de : con
tractare. Tot din motive birocra
tice, cooperativa nu făcuse nimic
pînă la data documentării pentru or
ganizarea stînei cooperatiste — deși
în comună există peste 4 000 de oi.
Se aștepta organizarea unei... șe
dințe pentru „declanșarea" acțiunii.
E poate de prisos să mai subliniem
cit de importantă este pentru deru
larea livrărilor la fondul de stat ac
țiunea de contractare, de a cărei bună
organizare depind în mare măsură
rezultatele livrărilor. Or, dacă la Ză
podeni lucrurile au debutat cum am
constatat, este o dovadă că nici in
acest an nu s-au înțeles responsa
bilitățile ce revin pe această linie
cooperației locale. Aici, bilanțul lui
1982 s-a încheiat cu totul nesatisfă
cător. Planul a fost îndeplinit în pro
porție de numai 6 la sută la car
nea de pasăre, 3 la sută la livrările
de ouă, 1 la sută la cartofi etc. în
asemenea condiții era de datoria or
ganelor locale să asigure o bună pre
gătire a contractărilor pentru acest
an, incit nerealizările anului trecut
să nu se mai repete. Lucru care,
din păcate, nu s-a petrecut.
Am solicitat la încheierea raidu
lui nostru punctul de vedere al to
varășului Ion Vlad, . prim-vicepreședinte al comitetului executiv al
consiliului popular județean :
— Rezultatele anului trecut pe an
samblul județului — ne-a spus in
terlocutorul — nu ne mulțumesc.
Tocmai de aceea am dat o mare im
portanță pregătirii contractărilor pen
tru acest an. Este regretabil că mai
există comune unde nu s-au înțeles
marile răspunderi care revin în acest domeniu organelor cooperatis
te. Față de cei care nu-și fac da
toria vom acționa cu toată intran
sigența ; menționez că am pro
cedat și pînă acum la Înlocuirea din
funcție a unor cadre ce nu și-au în
deplinit obligațiile — în comunele
Crețești, Pădureni ș.a. Anul acesta
județul nostru are condiții să "reali
zeze integral livrările la fondul de
stat — la unele produse chiar să le
și depășească — dar pentru aceasta
trebuie să desfășurăm o largă acțiu
ne organizatorică, în fruntea căreia
să se afle toate unitățile cooperatis
te. primăriile comunale.
...Și-am adăuga — să se asigure
răspîndirea reală a experiențelor
înaintate, încît metode care s-au do
vedit eficiente într-o comună să nu
rămînă ignorate la doi pași ală
turi...

Mihai IONESCU
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VIZITA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN R. P. BULGARIA
Plecarea din Capitală

■u

In timpul convorbirilor oficiale

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU l-A FOST INMÎNAT

ÎNALTUL ORDIN „STARA PLANINA" CU EȘARFĂ

Cuvîntul tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)
Aș dori să menționez, de aseme
nea, colaborarea activă a țărilor
noastre pe pian internațional, in
cadrul Pactului de la Varșovia, al
C.A.E.R.-ului, cu țările europene,
cu. toate statele lumii în direcția
realizării unei lumi fără arme, a
unei lumi care să asigure dreptul
fiecărui popor Ia dezvoltare liberă,
a unei lumi fără războaie, a unei
lumi a păcii.
In acest cadru, un rol important
au. colaborarea noastră în Balcani,

acțiunea de dezvoltare a relațiilor
cu toate statele balcanice, în ve
derea dezvoltării colaborării multi
laterale, transformării regiunii
noastre într-o zonă a bunei vecină
tăți și conviețuirii pașnice, fără
arme nucleare și fără baze militare
străine.
încă o dată doresc să vă mulțu
mesc, dragă tovarășe Jivkov, dum
neavoastră, Comitetului Central al
Partidului Comunist Bulgar, Con
siliului de Stat și Guvernului Re
publicii Populare Bulgaria, pentru

ordinul pe care mi l-ați înminat,
pentru felicitările ce mi le-ați
adresat.
Vă asigur că partidul nostru,
Comitetul Central, Consiliul de Stat
și guvernul — eu personal — vom
acționa pentru realizarea politicii
partidului și statului nostru, vom
face totul și în viitor pentru dez
voltarea tot mai puternică a cola
borării româno-bulgare în interesul
partidelor și popoarelor noastre, al
cauzei socialismului și păcii în
întreaga lume.

Doresc să folosesc acest prilej
pentru a vă adresa dumneavoastră,
comuniștilor și întregului popor
prieten bulgar cele mai calde urări
de sănătate și fericire, de progres
și prosperitate, de noi și tot mai
mari succese în dezvoltarea Bulga
riei prietene, în înfăptuirea socie
tății socialiste dezvoltate, în asigu
rarea bunăstării și fericirii poporu
lui bulgar.
Vă mulțumesc, încă o dată, to
varășe Jivkov. (Aplauze).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se-,
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a plecat, joi,
împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu într-o vizită de prietenie
în Republica Populară Bulgaria, la
invitația tovarășului Todor Jivkov,
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar,
președintele Consiliului de Stat al
Republicii Populare Bulgaria.
Conducătorul partidului și statului
nostru este însoțit de tovarășii
Ștefan Andrei, membru supleant al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., ministrul afacerilor exter
ne, Ion M. Nicolae, membru al C.C.

al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, de alte persoane oficiale.
Ceremonia plecării a avut loc pe
aeroportul Otopeni. Deasupra salonu
lui oficial erau arborate drapelele
partidului și statului, care încadrau
portretul tovarășului Nicolae
Ceaușescu.
La plecare, tovarășul Nicolae
Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu au fost salutați de tova
rășii Iosif Banc, Emil Bobu, Lina
Ciobanii, Nicolae Constantin, Ion
Dincă, Ludovic Eazekas, Alexandrina
Găinușe. Petre I.upu, Paul Niculescu,
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion
Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe
Rădulescu, Ștefan
Voitec,
Miu
Dobrescu, Petru Enache, Mihai Gere,

Suzana Gâdea, Ana Mureșan, Elena
Nae, Constantin Olteanu, Ion Ursu,
Richard Winter, Manea Mănescu,
vicepreședinte al Consiliului de Stat,
precum și de membri ai C.C. al
P.C.R., ai Consiliului de Stat și gu
vernului, conducători de instituții
centrale și organizații obștești.
Erau de față Malcio Malcev, Însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al
Bulgariei la București, și membri ai
ambasadei.
Un grup de pionieri a oferit bu
chete de flori tovarășului Nicolae
Ceaușescu
și
tovarășei
Elena
Ceaușescu.
La ora 10 aeronava prezidențială a
decolat, lndreptîndu-se spre R. P.
Bulgaria.

Întîlnire protocolară
Tovarășul NicbJae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, .împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a .avut la
Burgas o întîlnire protocolară cu
tovarășul Todor Jivkov., secretar

general al Comitetului Central al
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria, premer
gătoare convorbirilor oficiale.
întilnirea s-a desfășurat într-o
ambiantă cordială, de caldă priete

nie, caracteristică raporturilor sta
tornicite între Partidul Comunist
Român și Partidul Comunist Bulgar,
între Republica Socialistă România
și Republica Populară Bulgaria, în
tre popoarele român și bulgar.

PRIMIRE CĂLDUROASĂ LA BURGAS

Cuvîntul tovarășului Todor Jivkov
(Urmare din pag. I)

Relațiile dintre Republica Popu
lară Bulgaria și Republica Socia
listă România sînt relații intre
două țări socialiste cu adevărat
frățești, relații clădite pe principiile
marxism-leninismului și internațio

nalismului socialist. Fiind membre
ale Organizației Tratatului de la
Varșovia și Consiliului de Ajutor
Economic Reciproc, țările noastre
își aduc contribuția Ia menținerea
și întărirea păcii pe planeta
noastră.
înminindu-vă ordinul „Stara Pia

nina" cu eșarfă, vă transmit, în
același timp, salutările cordiale ale
conducerii noastre de partid și de
stat, ale comuniștilor bulgari, ale
tuturor oamenilor muncii din țara
noastră.
Vă urez, dragă tovarășe
Ceaușescu, mulți ani de viață,

multă sănătate și mari succese în
activitatea de înaltă răspundere pe
care o desfășurați spre binele po
porului român frate, pentru trium
ful păcii și socialismului în întreaga
lume !
Vă felicit cu ocazia înmînării înal
tei distincții bulgare ! (Aplauze).

Mărturii de profundă stimă și aleasă considerație
■ în cursul zilei de joi, tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu, însoțiți de tovarășul To
dor Jivkov, au fost oaspeții Comite
tului județean de partid Burgas.
în aplauzele mulțimii aflate în
zona centrală a orașului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu au fost rugați să accepte
cheia și calitatea de cetățeni de
onoare ai orașului Burgas.

Un mare număr de tineri și tinere,
îmbrăcați in pitorești costume na
ționale, au aplaudat cu deosebită
căldură, cu entuziasm, pe înalții soli
ai României socialiste.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu au fost invitați
să guste, în semn de respectuos bun
venit, pîine și sare.
înalții oaspeți au fost salutați cu
deosebită cordialitate de Nikolai Ji-

șev, membru al C.C. al P.C. Bulgar,
prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid Burgas.
în cursul întîlnirii au fost prezen
tate bogatul trecut istoric al Burgasului, împlinirile sale din anii socia
lismului, cînd a devenit unul dintre
cele mai puternice centre economice
ale Bulgariei vecine și prietene, ac
tivitatea neobosită desfășurată de
comuniști, de toți oamenii muncii

Moment al vizitei la Comitetul județean de partid Burgas

din județ pentru transpunerea exemplară în viață a hotărîrilor celui
de-al XII-lea Congres al P.C. Bulgar.
A fost relevat faptul că, în perioada
construcției socialiste, în orașul și
județul Burgas s-au dezvoltat puter
nic petrochimia, construcțiile nava
le, industria alimentară, în timp ce
agricultura a cunoscut și aici, ca
dealtfel in întreaga țară, un proces
continuu de modernizare.
Rezultatele deosebite obținute în
dezvoltarea economică a județului au
condus în mod firesc la ridicarea ni
velului de trai, a bunăstării oameni
lor muncii.
în încheierea expunerii, primul
secretar al comitetului județean
de partid a mulțumit din nou in mo
dul cel mai cordial tovarășului
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena
Ceaușescu pentru vizita în această modernă și frumoasă localita
te a Bulgariei socialiste.
Răspunzind, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, în numele său și al tova
rășei Elena Ceaușescu, a mulțumit
pentru urările adresate, pentru acor
darea titlurilor de cetățean de onoa
re al orașului, pentru ospitalitatea
deosebită cu care a 1'ost intimpinat
în această nouă vizită pe pămintul
Republicii Populare Bulgaria.
Totodată, conducătorul partidului
și statului nostru a transmis locuito
rilor orașului și județului Burgas
cele mai călduroase felicitări pentru
realizările obținute, urindu-le, în același timp, noi și importante succe
se în înfăptuirea obiectivelor pe care
și le-au propus.
Secretarul general al partidului
și-a exprimat, și cu acest prilej, do
rința ca relațiile prietenești, de
strinsă conlucrare dintre Partidul
Comunist Român și Partidul Comu
nist Bulgar, dintre cele două țări și
popoare să se întărească și adincească continuu, în folosul reciproc,
al cauzei păcii și socialismului.
La plecare. tovarășul Nicolae
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu,
tovarășul Todor Jivkov au fost salu
tați din nou, cu aceleași sentimente
de dragoste și prețuire, de numeroșii
locuitori prezenți în fața sediului
comitetului județean.

(Urmare din pag. I)
Comunist Bulgar, dintre Republica
Socialistă România și Republica
Populară Bulgaria, in interesul ce
lor două popoare, al cauzei socialis
mului, păcii și progresului in lume.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu sîrit în
soțiți in această vizită de tovarășii
Ștefan Andrei, membru supleant al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., ministrul afacerilor exter
ne, Ion M. Nicolae, membru al C.C.
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, de alte persoane oficiale.
Ceremonia sosirii a avut loc pe
aeroportul din Burgas. împodobit
sărbătorește in cinstea înalților soli
ai poporului român.
Locuitorii acestui puternic centru
industrial de pe litoralul bulgar al
Mării Negre au făcut tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu o primire deosebit de căl
duroasă, intîmpinîndu-i cu cele mai
alese onoruri, ca pe oaspeți dragi
inimilor lor; cu sentimente priete
nești, de stimă și prețuire.
Pe frontispiciul aerogării se aflau
portretele tovarășilor Nicolae
Ceaușescu și Todor Jivkov, încadrate
de drapelele de stat ale celor două
țări. în limbile i;omână și bulgară era
înscrisă, pe o măre pancartă, urarea :
„Bine ați venit, dragă tovarășe
Nicolae Ceaușescu !“.
Pe aeroport, un mare număr de lo
cuitori ai orașului Burga's fluturau
stegulețe cu drapelele celor două țări.
Apariția în ușa avionului a condu

cătorului partidului și statului nostru
și a tovarășei Elena Ceaușescu a fost
marcată de puternice urale și aplau
ze, de îndelungi ovații ale locuito
rilor orașului Burgas, care purtau
portretele tovarășii or Nicolae
Ceaușescu și Todor Jivkov. scandau
cu însuflețire pentru prietenia din
tre popoarele noastre.
în această atmosferă de sărbă
toare se regăsesc sentimentele
profunde de prietenie ce-i leagă de
peste veacuri pe români și bulgari,
de dragoste și recunoștință pentru
cei doi .conducători de partid și de
stat, care au adus o contribuție deo
sebită la întărirea continuă a rela
țiilor bilaterale pe cele mai diverse
planuri, devenite astăzi un exemplu
de conlucrare intre două popoare ve
cine, prietene, angajate in construc
ția socialismului.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost salu
tați cu deosebită căldură de tovarășul
Todor Jivkov. Cei doi conducători
și-au strîns miinile îndelung, s-au
îmbrățișat, exprimindu-și deosebita
satisfacție pentru această nouă intilnire. care oferă prilejul continuării
dialogului în probleme bilaterale și
internaționale de interes comun.
Conducătorul partidului și statului
bulgar a urat, de asemenea, un
călduros bun venit tovarășei Elena
Ceaușescu.
Copii îmbrăcați în frumoase costu
me locale au oferit tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu buchete de flori.
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și
Todor Jivkov au trecut apoi în re

vistă garda militară prezentă pe aero
port.
Au fost intonate imnurile de stat
ale Republicii Socialiste România și
Republicii Populare Bulgaria.
în continuarea ceremoniei, tovară
șului Nicolae Ceaușescu si tovarășei
Elena Ceaușescu le-au fost prezenta
te persoanele oficiale bulgare venite
în întîmpinare, tovarășii Petăr Mladenov, membru al Biroului Politic al
C.C. al P.C. Bulgar, ministrul afa
cerilor externe, Ândrei Lukanov,
membru supleant al Biroului Politic
al C.C. al P.C. Bulgar, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, Nikolai
Jișev, membru al C.C. al P.C. Bul
gar, prim-secretar al Comitetului ju
dețean de partid Burgas, Ivan Rujev,
membru supleant al C.C. al P.C. Bul
gar, președintele Comitetului Execu
tiv al Consiliului popular județean
Burgas, alte persoane oficiale.
Erau de față ambasadorul Româ
niei la Sofia, Petre Duminică, și
ambasadorul Bulgariei la București,
Todor Stoicev Todorov.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu și tovarășul
Todor Jivkov au luat loc într-o ma
șină escortată de motocicliști, îndreptîndu-se spre sediul Comitetului ju
dețean de partid Burgas.
De-a lungul străzilor centrale, unde
sînt arborate drapelele de stat ale
Republicii Populare Bulgaria și Re
publicii Socialiste România, mii de
locuitori ai orașului, fluturînd ste
gulețe românești și bulgare, au fă
cut o vie manifestare da simpatia
înalților oaspeți.
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Supunem atenției o comparație între două județe, dar care ilustrează o situație mai generală
acțiune pentru îmbunătățirea radicală a activi
tății din acest sector principal al agriculturii.
Evidențiind din nou necesitatea de a se acorda o atenție deosebită dezvoltării zooteh
niei, la recenta Conferință pe țară a președin
ților consiliilor populare, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a subliniat că, în acest an, trebuie
să fie luate toate măsurile pentru a se asigura
realizarea în întregime a prevederilor de plan
privind creșterea efectivelor de animale și a
producției de carne, lapte, lină și alte produse
animaliere — aceasta fiind o condiție esen
țială pentru buna aprovizionare a populației,
pentru înfăptuirea programului de autoaprovizionare și dezvoltarea generală a țării.

Dezvoltarea puternică a zootehniei, ridicarea
acestei ramuri la nivelul posibilităților și nece
sităților economiei naționale au constituit în
permanență unul din obiectivele centrale puse
de conducerea partidului, de tovarășul Nicolae
Ceaușescu în fața oamenilor muncii din agri
cultură, a locuitorilor de la sate. Cu înaltă
exigență partinică, secretarul general al parti
dului a analizat în ultimii ani, în repetate rînduri, rezultatele obținute în dezvoltarea zooteh
niei și creșterea producției animaliere, a în
fățișat, pe baza unei profunde cunoașteri a rea
lităților, ceea ce este bun, dar mai ales ne
ajunsurile manifestate in acest domeniu, a
jalonat direcțiile și modalitățile concrete de

Ținînd seama că în țara noastră există con
diții deosebit de favorabile pentru creșterea
animalelor în toate zonele țării, secretarul
general al partidului a subliniat cu insistență,
în ultimii ani, cerința dezvoltării cu prioritate a
zootehniei în zonele de deal și de munte. Se
creează astfel posibilitatea rezolvării radicale a
problemei bazei furajere, nu pe seama pămîntului arabil, ci prin îmbunătățirea pășunilor și
fînețelor existente, care ocupă peste 4 milioane
hectare. Fără a subaprecia însemnătatea dez
voltării zootehniei în zonele de șes, creșterea
puternică a efectivelor de animale in zonele de
deal și munte, îndeosebi de bovine și ovine,
este de cea mai mare importanță și actualitate
pentru țara noastră.

Dincolo de aceste argumente și obsercu pășuni
ani — chiar In zonele collnare,...
întinse — au fost gîndite și construite tot vații, sporirea producției și eficienței aces
pe tehnologia furajării la iesle) — tehnolo teia în județul Ialomița este condiționată
gie care, așa după cum se știe, determină o de îmbunătățirea actualei structuri a plan
simțitoare creștere a costurilor de pro telor de nutreț și cu deosebire de schim
barea concepției cu privire la tehnologiile
ducție.
• Concentrarea eforturilor spre aceste de creștere a taurinelor și ovinelor. Con
zone de șes și spre tehnologia furajării la cret, despre ce anume este vorba ?
Să analizăm mai întii structura bazei fu
iesle cu adaos de concentrate a determinat
și o slăbire a interesului pentru rezolvarea rajere. Din cele 31 000 hectare cultivate
problemelor specifice dezvoltării zootehniei anul trecut cu plante de nutreț, 19 500 au
fost ocupate de lucernă, 3 500 hectare —
în zonele de deal și de munte.
• O asemenea repartizare nerațională a porumb siloz, 2 700 hectare — sfeclă fura
animalelor (mai ales a taurinelor și ovine jeră și 5 000 hectare — lolium. Producția
lor) pe zonele naturale de favorabilitate a medie de masă verde obținută la hectar a
dus la situația ca suprafețe mari de pășuni fost de 29 000 kg. Nu este o producție mică.
și finețe din zonele colinare să rămînă
nefolosite, multe din acestea aflîndu-se
acum nu numai într-o stare calitativă slabă,
dar și degradate fizic, Improprii pășunatulul.
Desigur, este o enumerare foarte sumară
și incompletă a elementelor care au determinat marile discrepanțe,
. . . marile dife-.
rențe păgubitoare intre nivelul Încărcăturii
de animale la suta de hectare în zonele de
șes și zonele de deal și munte.
Să mai precizăm de la început că după
opinia noastră organele agricole nu au ac
ționat nici pe departe eficient, și in orice
caz nu se poate vorbi de promptitudine
pentru a rezolva problemele pe care le
pune dezvoltarea puternică a zootehniei în
saunele montane și colinare, cu pășuni na
turale întinse.
Am luat ca unități-martor ale aces
tei situații două județe: Ialomița și CarașSeverin. Prezentăm mai întîi situația pă
șunilor și fînețelor naturale, in general a
surselor de furaje pentru bovine și ovine,
precum și situația numărului de animale și
a încărcăturii la 100 hectare, pe baza da
telor existente înainte de efectuarea recensămîntului animalelor din luna februarie.

n pagina de față ne propunem să subli
niem însemnătatea pe care o are ma
terializarea acestei cerințe pentru dez
voltarea zootehniei, aducînd in aten
ția organelor agricole — și, se înțelege,
în primul rînd în atenția Ministerului
Agriculturii — cîteva date comparative
Intre situația zootehniei dintr-un județ de
șes și unul din zonele colinare, și mai ales
problemele pe care le ridică această com
parație, concluziile și măsurile ce se impun
pentru a găsi o rezolvare economică opti
mă dezvoltării creșterii animalelor în țara
noastră.
Menționăm de la Început că, așa cum se
știe, de mai multă vreme, în dezvoltarea
zootehniei au fost promovate unele practici
care vin în contradicție flagrantă cu ce
rințele dezvoltării puternice, rapide și in
condiții de mare randament și eficiență a
zootehniei. Acestea pot fi sintetizate sumar
astfel:
• Dezvoltarea cu prioritate a zootehniei
tn zonele de șes și crearea in acest scop
a unor ferme specializate și a unor complexe puternic populate.
• Extinderea, în mod firesc, ln aceste
zone a suprafețelor cultivate cu cereale,
plante tehnice și legume a dus treptat la
diminuarea suprafețelor de pășuni și finețe
naturale, respectiv a izlazurilor comunale.
• Din creșterea, pe de o parte, a numă
rului de animale în zonele de șes și descreș
terea suprafețelor de pajiști, a izlazurilor,
pe de altă parte, a rezultat practica larg
răspîndită a furajării animalelor la iesle
(sau poate că, pornindu-se tocmai de la această tehnologie, recomandată de unii spe
cialiști ca fiind cea mai bună, s-a ajuns
la diminuarea suprafeței cu pășuni. Și cînd
facem această afirmație avem în vedere
mal ales faptul că multe din fermele și
complexele zootehnice construite în ultimii
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trețurile tradiționale. Unul din Îngrijitorii
de animale de la I.A.S. Fetești ne spunea că
loliumul „nu face nici măcar atît cît niște
paie bune de orz". Am auzit vorbindu-se
mult în Ialomița de foamea mare de pro
teină a animalelor. Măsurile întreprinse
anul trecut și în acest an pentru extinde
rea lucernei constituie o garanție că o bună
parte din acest deficit poate fi suplinit.
Dar sînt numeroase argumente de natură
agrotehnică, organizatorică și economică
care dovedesc că lucerna nu trebuie și nici
nu poate să reprezinte singura plantă de
nutreț valoroasă în structura bazei furajere.
Pășunile și fînețele naturale din județul
Ialomița constituie o slabă sursă de hrană

Județul

• Suprafața cu pășuni și finețe - ha
© Efectivele de animale - capete
- taurine
- ovine
• încărcătura de animale (UVM)
la 100 hectare pășuni și finețe
© Animale scoase la pășunat (în procente)
— taurine
— ovine
@ Suprafața arabilă cultivată
cu plante de nutreț - ha

lalomița

Caraș-Severin

12 800

244 000

130 000
570 000

101 191
410 000

1 575

51

10
30

90
96

31 040

11 500

Evoluția bazei furajere și a efectivelor de animale in cele două județe:
Caraș-Severin

Ialomița

© suprafața totală destinată
bazei furajere — hectare
din care:
- pajiști naturale
— plante de nutreț
cultivate în arabil
© bovine total — capete
din care în :
- unități agricole socialiste
- gospodăriile populației
© ovine total — capete
din care
în gospodăriile populației

1965

1982

1965

1982

79 500

43 840

261 600

255 000

23 500

12 800

244 000

244 000

56 000
109 277

31 040
130 000

17 600
92 417

11 500
101 191

73 363
35 914
572 000

105 000
25 000
570 000

20 697
71 720
332 000

38 956
62 235
410 000

147 000

210 000

233 000

238 000

«

Pe primul plan — creșterea valorii nutritive

a

plantelor

e rezultă din aceste comparații și care
sînt problemele ce se cer soluționate
pentru a ajunge in fiecare din cele
două zone analizate la o zootehnie de înalt
randament și eficiență, cu posibilități de a
obține produse animaliere — carne, lapte,
lină — în cantități sporite și la costuri cît
mai scăzute?
JUDEȚUL IALOMIȚA. Investițiile mari
făcute aici pentru concentrarea, speciali
zarea și modernizarea producției, realizîndu-se în multe locuri un sistem industrial
de creștere a animalelor, au favorizat in
special extinderea taurinelor, care în sec
torul socialist al agriculturii au sporit, în
ultimii 17 ani, cu circa 32 000 capete. în
mod normal această dezvoltare trebuia ur
mată de o creștere a producțiilor medii de
lapte și carne, lucru care nu s-a realizat
aecît în toarte puține locuri. Dimpotrivă.
Există în județ destule ferme cu adăpos
turi supermodernizate în care se obține as
tăzi mai puțin lapte de la o vacă decit se
realiza cu două decenii în urmă în graj
duri simple. Situația nu este mai bună nici
In ce privește eficiența producției.
In mod firesc se pune întrebarea : de ce
o asemenea stare de productivitate și efi
ciență scăzută ? Au fost concentrate aici
mai multe animale decît se pot crește in
mod normal ? Răspunsul specialiștilor, al
organelor agricole județene, al cadrelor de
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pentru

furaje

partid cu răspunderi în agricultură este in
această privință foarte limpede și ferm :
„încărcătura actuală de animale în județul
Ialomița nu este nici exagerat de mare și
nici mică". în marea lor majoritate însă,
ei condiționează acest optim de completa
rea furajării animalelor cu nutrețuri con
centrate. Iată și argumentele pe care Ie
aduc pentru justificarea acestei cerințe :
1) în timp ce. față de 1965, efectivele de
taurine au crescut cu 40 la sută, suprafața
destinată bazei furajere a scăzut aproape
la jumătate. 2) Un număr de 30 unități
agricole, mari crescătoare de animale, nu
dispun de pajiști nici măcar atît cît să
poată hrăni oile de la începerea pășunatuiui pînă la apariția miriștilor. 3) Mai bine
de jumătate din cele aproape 13 000 hecta
re cu pajiști sînt situate pe terenuri de
gradate, sărăturate, sau supuse excesului
de umiditate și pe care se poate pășuna
cel mult 35—45 de zile pe an. 4) Pășunatul miriștilor (altădată o resursă deosebit
de importantă pentru furajarea animalelor)
s-a scurtat foarte mult, odată cu accentua
rea sistemului intensiv de cultivare a pămîntului. La aceste argumente, noi am
adăuga alte două : 1) Compoziția floristică
a pajiștilor — inclusiv a celor cultivate —
este foarte săracă în leguminoase și alte
plante valoroase. 2) Lipsa de preocupare
pentru sporirea fertilității terenurilor ocu
pate cu pășuni.

acestora a scăzut, exodul populației rurale
spre oraș fiind aici mai accentuat decît in
multe alte zone ale țării. Reducerea trep
tată a numărului taurinelor în gospodării
le populației trebuia să fie urmata
de o creștere susținută a efectivelor în uni
tățile agricole socialiste. Acest lucru nu s-a
realizat decît în parte. Tot atît de
adevărat este că zootehnia de aici,
recunoscută prin caracterul său tradițional, de tip gospodăresc, a rămas
multă vreme în afara preocupării factori
lor răspunzători din cadrul Ministerului
Agriculturii, atît de captivați de ideea
„industrializării" zootehniei. 6 dovadă in
acest sens o constituie și faptul că majoritatea fermelor și complexelor zootehnice
care au fost aprobate a fi construite aici
sint de tip industrial, iar în gîndirea ini-

țială exploatarea lor se baza pe aceeași
tehnologie păgubitoare a furajării perma
nente la iesle. Complexele de taurine și
ovine de la Berzovia, Berliște, Caransebeș,
Brebu și Gherdeniș sînt numai cîteva exem
ple în materializarea acestei idei.
Ce anume probleme se cer rezolvate pen
tru punerea în valoare a condițiilor deose
bite pe care le are zootehnia în acest ju
deț specific zonei de deal 1 Spațiul nu ne
îngăduie să le enumerăm pe toate. Sînt
probleme deosebite care, fiecare în parte,
cer o tratare și o rezolvare distinctă. Iată
doar cîteva exemple.
Repartizarea efectivelor de animale pe
zone geografice, corespunzător suprafețelor
de pășune și finețe existente în fiecare lo
calitate. Cum se prezintă situația din acest
punct de vedere ?

Zona
de munte

Zona
de deal

Zona
de șes

24 500

208 400

10 800

7 000
50 000

62 000
300 000

33 000
60 000

49

45

327

Suprafața cu pajiști naturale - ha
Efectivele de animale - capete
- taurine
- ovine
încărcătura de animale (în U.V.M.)
la 100 hectare pajiști naturale
- capete
ceste decalaje mari intre zona de șes,
pe de o parte, și zonele de deal și
munte, pe de altă parte, sînt o ur
mare a investițiilor zootehnice masive fă
cute in unitățile agricole de la șes. Măureni — comuna cu cea mai mică suprafață
de pășuni și finețe naturale din județ —
este localitatea nu numai cu cea mai mare
încărcătură de animale, dar și cea mai pu
ternic dezvoltată în creșterea taurinelor,
aproape 7 000 de capete, adică tot atîtea
cite există în întreaga zonă de munte. Ur
mează în ordine Răcășdia, Grădinari și
Berliște — tot localități de șes și cu pa
jiști puține. La extrema cealaltă se situează
comune și unități agricole unde iarba se
usucă pe pajiști pentru că animalele cres
cute aici nu pot consuma nici măcar 20—25
la sută din cantitatea totală de masă verde.
La Ciclova Română și Șasea Montană, fie
care bovină dispune de 11 hectare pășune
și finețe naturale ; la Goruia — 8 hectare,
la Ezeriș, Cludanovița, Brebu și Văliug —
5 ha, ca să ne referim numai la cîteva
exemple unde pe parcursul anilor efecti
vele, în loc să crească, au scăzut.
Ce l-a determinat pe țăranul de rînd din
Marga, Ciclova sau Rusca Montană să se
îndepărteze tocmai de animalul care dintotdeauna a constituit bogăția lui cea mai
de preț ? Pentru că nu se poate spune că,
mai ales în cazul bovinelor, prețurile de
contractare — și ne referim îndeosebi la

A

carne — nu au fost destul de stimulatorii.
Pe un tăuraș bun se pot încasa astăzi
8 000—9 000 lei. Atunci? Cei mai mulți din
interlocutorii noștri explică acest regres
mai ales prin depopularea masivă a sate
lor, fenomen care a dus și la îmbătrânirea
forței de muncă. Se spune că bănățenii, la
sfirșitul primăverii, se mutau cu toată fa
milia în sălașurile construite în mijlocul
pășunilor, unde stăteau pînă toamna tirziu. Aici lși duceau animalele, își coseau
finul pentru iarnă, își procurau rezervele
de alimente. Oamenii care au mai rămas
la sate sînt prea bătrâni pentru a mai face
acest lucru. Apoi, mai era aici șl obiceiul
de a urca cirezile de tăurași și juninci sus,
pe pășunile montane, de unde, toamna,
tăurașii erau coboriți direct in tîrg. Dar
îndeletnicirea de văcar nu mai este nici
ea la modă. Și ar mai fi un adevăr care
în multe cazuri este luat ca atare, fără a
se Încerca o analiză mai aprofundată. Des
pre ce este vorba ? în condițiile scăderii
forței de muncă din zonele de deal și de
munte și In același timp ale creșterii numă
rului de animale in zonele de șes și ale penuriei de furaje în aceste zone, mulți, foar
te mulți cetățeni din zonele cu finețe au
trecut să valorifice marele surplus de fu
raje nu pe calea creșterii unui număr mal
mare de animale, ci a vînzării acestuia la
prețuri mai mult decît incomode pentru
unitățile agricole din zonele de șes.

Întreprinderile zootehnice de statj fermele
dar nici mare dacă avem In vedere că ea
se realizează pe terenurile fertile din Bă
răgan, în marea lor majoritate irigate.
Ce pune în evidență o analiză a calității
acestei structuri ? în primul rînd în ce pri
vește numărul speciilor de plante furajere
cultivate : doar patru în cultură de bază,
din care una — loliumul — nu demult in
trodusă în cultură și în legătură cuj care
există numeroase și îndreptățite observații
privind valoarea nutritivă scăzută. Lipsesc
din cultură borceagurile, la fel sparceta,
despre care arhivele stațiunii experimen
tale din Mărculești oferă date ce ne arată
că, atît în ce privește conținutul în protei
nă, cît și în unități nutritive, este o plantă
net superioară loliumului. A dispărut și
ghizdeiul — o altă plantă de nutreț valo
roasă care valorifică foarte bine solurile
sărăturate a căror pondere începe să creas
că în Bărăgan. Știm că optînd pentru re
considerarea unor plante de nutreț tradi
ționale ne supunem riscului de a fi vul
nerabili în fața argumentelor aduse de
specialiștii care prin disertațiile lor știin
țifice au convins să ridicăm loliumul la
rangul de principală plantă de nutreț la
noi. Crescătorii de animale din județul
Ialomița apreciază însă că. în ce privește
conținutul proteic al așa-numitului fin de
lolium, nu se pot face comparații cu nu-

pentru numărul mare de bovine și ovine
ce se cresc aici. Aceasta și pentru că sînt
foarte restrinse ca suprafață, dar și pentru
că nu se face mare lucru pentru creșterea
potențialului lor productiv. Ce înseamnă
lipsa de pășuni în Ialomița 1 După aprecie
rea organelor locale, zilnic circa 5 000 de
oameni țin vacile de lanț pe marginea șan
țurilor. în majoritatea lor oameni în plină
putere, care în mod normal ar trebui să
lucreze în cîmp la prășit sau la coasă, ia
strîngerea și depozitarea recoltei. Am vă
zut de mai multe ori, în vara și toamna
trecută, pășunile din Ialomița. Cele mai
multe arătau ca pîrjolite, fără pic de iar
bă, servind mai ales pentru plimbarea ani
malelor. Pentru creșterea productivității
acestora sînt necesare ample acțiuni de
fertilizare mai ales cu îngrășăminte orga
nice, de înlăturare a sărăturilor din sol, de
supraînsămînțare cu ierburi valoroase. Pu
ține sînt insă pajiștile pe care a fost apli
cat în această iarnă gunoi de grajd. Ce-i
drept, în ultimii doi ani au fost înființa
te circa 2 800 hectare de pajiști cultivate,
în marea lor majoritate ele au fost însămînțate cu graminee perene (lolium și golomăț), plante sărace in proteină, ceea ce
a făcut ca sporurile de creștere în greuta
te a vițelelor crescute pe aceste pajiști să
fie cu mult sub cele planificate.

specializate — să împînzească zonele

montane

și

colinare!

Totuși, ce trebuie făcut pentru a pune
în aceste condiții, așa cum menționam, o
în valoare aceste inestimabile resurse de
soluție ar fi organizarea unor ferme zosporire a producției zootehnice pe care le
opastorale — idee avansată de specialiștii
oferă cele peste 244 000 hectare cu pășuni
din județul Caraș-Severin. De asemenea,
și finețe naturale existente în județul Ca
s-ar cuveni să se ia în considerare crearea
raș-Severin ? Specialiștii de aici sînt de
unor întreprinderi agricole de stat profilate
părere că una din căi ar constitui-o orga
numai pe zootehnie, cu subunități organi
nizarea unor ferme zoopastorale. De ce
zate după toate regulile, înzestrate cu tot
ceea ce trebuie, începînd cu utilaje, cositori
ferme zoopastorale ? Pentru că aceste uni
tăți organizate să funcționeze pe principii
simple potrivite terenurilor colinare, acci
economice ar rezolva în modul cel mai
dentate. Dar independent de modalitatea
convenabil și folositor pentru țară toate
practică, de forma de organizare a ferme
problemele legate de îngrijirea și furajarea
lor, a zootehniei în aceste zone, trebuie
trecut neapărat Ia realizarea unei încăr
animalelor, pentru cel puțin 200 de zile
dintr-un an. O asemenea fermă ar urma
cături de animale care să valorifice resur
sele mari de furaje din aceste zone.
să funcționeze in subordinea întreprinderii
județene de pajiști, avînd în folosință și
• Desigur, această acțiune trebuie
gospodărire circa 1 000 hectare de pășuni.
însoțită și de îmbunătățirea radicală
La conducerea fermei să fie un inginer a pajiștilor, Pentru aceasta, prima pro
zootehnist, care să aibă in subordine un
blemă care se cere
___ rezolvată
.. este
__ trenumăr de oameni. Pe perioada pășunatului
oerea urgentă la producerea unor se
ei ar lucra și ca îngrijitori de animale, iar
mințe de nutrețuri valoroase șl de mare
pe timpul iernii și primăverii s-ar ocupa
randament — cerință absolut obligatorie
de întreținerea pajiștilor. Unitățile agrico
pentru îmbunătățirea calitativă a structu
le plătesc drept taxă de pășunat va
rii plantelor furajere cultivate și a com
loarea sporului în greutate cîștigat de ani
poziției floristice a pajiștilor naturale. Tre
male în perioada de pășunat. Este drept buie să crească mult ponderea trifolienecă, în cele 200 de zile, unitățile agricole
lor în structura ierburilor de pășuni și fi
nu ar cîștiga prea mult, dar nici nu ar
nețe dar nu orientîndu-ne spre supraînsăConsecințele extinderii nejustificate
pierde, cum se întîmplă acum. în schimb,
mințarea acestora cu trifoi roșu, așa cum
se preconizează acum, ci reintroducind în
beneficiile realizate de ferma pastorală ar
putea fi folosite pentru îmbunătățirea pa
a tehnologiei de hrănire a animalelor la iesle
cultură trifoiul alb și chiar ghizdeiul, care,
jiștilor, construirea de adăposturi simple
fată de primul, au marea calitate de a re
zista la pășunat.
„In loc să Investim pentru a produce fu
sumate în plină vară, la iesle, sub formă etc.
anaCe
concluzii
se
pot
desprinde
din
raje multe și de calitate, am cheltuit enorm
de masă verde. Vom face abstracție de im
• Organizarea, în mod obligatoriu, în
cu construirea adăposturilor de betoane
plicațiile morfobiologice pe care le are un liza situațiilor din zootehnia celor două
jui-ul fiecărei ferme a unor pajiști culti
care distrug sănătatea animalelor". Preci
asemenea mod de întreținere asupra sănă județe 1
vate în măsură să asigure hrana necesară
® Se cere gîndit și materializat un pro.
zarea aparține directorului cu probleme de tății animalelor, rezumîndu-ne doar la
animalelor pe întreaga durată a pășunazootehnie al direcției agricole județene,
consecințele economico-financiare. Să por gram realist în baza căruia să se asigure tului. în constituirea acestor pajiști trebuie
zootehniei
atît
tovarășul Dumitru Nicolae, și exprimă în
nim de la un calcul făcut de specialiștii dezvoltarea puternică a
să se pornească de la considerentul că o
modul cel mai sintetic una din gravele
fermei de taurine de la I.A.S. Balaciu. în zonele de cîmpie. dar mai ales
pășune cu o compoziție floristică bogată
deal
și
de
munte.
Sînt
zonele
de
în
:
erori comise în sistemul actual de creștere Pentru fiecare tonă de lolium produsă și
în trifoliene, fertilizată, întreținută și ex
.J_, așa cum mențioadministrată animalelor la iesle, sub for zonei colinare unde,
a animalelor, a taurinelor în special. Deși
ploatată corespunzător, poate da la hectar
am încercat, nu am putut afla cît s-a
mă de masă verde, ferma de aici a cheltuit, nam, mai bine de jumătate din iarba
o cantitate de proteină și unități nutritive
rămîne nefolosită. Cauți
__
anul trecut, 242 lei. Aceeași tonă de lolium de pe pășuni
cheltuit de-a lungul anilor pentru construi
chiar mai mare decît se realizează la hec
costă doar 50 lei dacă este pășunată de pe mari întinderi montane o fermă zoo
rea unor adăposturi gigant în care animatarul cultivat în Bărăgan cu porumb.
animale. O economie deci de 190 lei la tehnică care să se asemene cu o fermă
lele beneficiază de confortul sporit care
• Dotarea întreprinderilor de pajiști cu
din
zonele
de
șes
și
nu
găsești.
Dar
pen

nu numai că nu influențează în bine ranfiecare tonă, economie care de fapt pentru
mașinile și utilajele necesare executării
damentul animalelor, ba, dimpotrivă,
marea majoritate a unităților înseamnă pa- . tru a se atinge obiectivul propus, acela
unor
lucrări complexe, care să ducă la
;.—'._l.--.-l
gubă de 190 lei. La cît se ridică această al dezvoltării puternice a zootehniei
ridică foarte mult costurile de proregenerarea pășunilor și fînețelor naturale.
pagubă la nivelul județului nu este greu românești, trebuie pornit de la readucție. Ceea ce am aflat este prețul păgu
© Construirea, mai ales în zonele mon
..... . ...
în aceste zone. Se
de aflat raportând cei 190 de lei, cheltui ți litățile existente
bitor care se plătește pentru un asemenea
confort. Din cantitatea de 646 700 tone in plus, la cele 330 000 tone furaje verzi, știe că forța de muncă capabilă să tane și submontane, a unor tabere de vară
care
să permită prelungirea pășunatului
masă verde, cît s-a recoltat anul trecut în cîte se administrează vara și toamna la ies se ocupe de zootehnie s-a împuținat în
le, in hrana animalelor, admițînd chiar că aceste zone, datorită mai multor factori. pînă la cel puțin 200 de zile pe an.
județ de pe cele 31 000 hectare cultivate cu
plante de nutreț, peste 330 000 tone — adi
în multe locuri costul unei tone de nutreț
De bună seamă, în toate zonele țării - de șes, deal și munte - trebuie să
este mai mic.
că mai bine de jumătate — au fost con-

De ce într-o comună de șes cresc mai multe

animale

decit în
a

toată

zona

montană

aceluiași județ ?

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN. Dispune
de condiții naturale ideale pentru dezvol
tarea unei zootehnii de înaltă productivi
tate și eficiență economică. Majoritatea pă
șunilor și fînețelor naturale sint situate
la o altitudine de 300—700 metri și bene
ficiază de precipitații anuale cuprinse intre
750 și 850 litri pe metrul pătrat, bine re
partizate în cursul anului, favorizind dez-

voltarea puternică a vegetației. Există aici
și o tradiție bogată in creșterea animalelor :
„Bălțata românească", la taurine, și „Țurcana“, la ovine, au constituit rasele pe care
crescătorul de animale din sudul Banatului
le-a „șlefuit", imprimindu-le anumite tră
sături morfobiologice specifice zonei. Dra
gostea față de animale a rămas aceeași la
crescătorii de animale, numai că numărul

se ia măsuri hotărîte pentru dezvoltarea mai puternică a efectivelor de animale,
pentru realizarea prevederilor de plan in acest domeniu. Această cerință a fost
subliniată din nou de secretarul general al partidului la recenta Conferință pe țară
a președinților consiliilor populare.
Ceea ce ne-am propus în pagina de față a fost să punctăm foarte sumar
cîteva idei și soluții din problematica foarte largă dealtfel și deloc simplă a
creșterii numărului de animale în zonele de deal și munte, așa cum a cerut condu
cerea partidului. Spunem probleme deloc simple, dar nici atît de complicate cum
lasă să se înțeleagă, după tărăgănarea care se manifestă, unii din factorii care
trebuiau să treacă la adoptarea și aplicarea măsurilor corespunzătoare. Supunem
aceste puncte de vedere atenției Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, ca
și organelor agricole județene, pentru că deși analiza de față se referă la două
județe, ea ilustrează, intr-un grad sau altul, o situație mai generală.
Iosif POP, Mihai V1SO1U, Nicolae CATANA
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jiior „oc<n
■ „Unifor" - este denumirea
primului tractor nearticulat de 45
CP realizat la I.U.P.S. Reghin și
este destinat exclusiv scoaterii
lemnului mărunt și a crăcilor din
exploatările forestiere. Noul tractor
are acces pe terenuri abrupte, ac
cidentate și poate
executa,
în
deplină siguranță, lucrări de scoa
tere, stivuire și încărcare a masei
lemnoase.
■ Constructorii din municipiul
Bistrița au ridicat, din 1968 și pînă
acum, peste 15 500 apartamente in
noile ansambluri „Decebal", „Andrei
Mureșeanu", „Independenței". Un
alt ansamblu început în acest an,
care se numește „Ștefan cel Mare",
va însuma peste 4 000 apartamente.
ffl Pe jiul Tîrnava Mare, în zona
comunei Vînători, județul Mureș, a
fost amenajat un mare lac de acu
mulare nepermanentă cu o capaci
tate de 25 milioane metri cubi apă,
a cărui construcție a necesitat lu
crări de regularizare a riului și a
afluenților săi pe o lungime de 40
kilometri, in acest fel, municipiul
Sighișoara va fi ferit de pericolul
oricărei inundații.
B La Brăila au început lucrări
le pentru realizarea unei instalații
solare. Ea va încălzi apa menajeră
necesară pentru 900 de aparta
mente.
ES In cele 7 centre specializate in
repararea tractoarelor și combinelor
propulsate din județul Vaslui s-au
recondiționat în această iarnă pie
se de schimb și subansamble în
valoare de aproape 9 milioane lei.
Multe înainte I
S Baza tehnico-materială de
odihnă a stațiunii Predeal s-a îm
bogățit cu o nouă și modernă uni
tate : Casa de odihnă a sindicate
lor. Anual, aici își vor putea pe
trece concediul de. odihnă 4 000 de
oameni ai muncii.
E Foarte solicitați pe șantierele
energetice ale țării, izolatorii elec
trici ce se produc la Botoșani nu
pot fi expediați la timp beneficia
rilor, intrucît întreprinderea de pie

se turnate din Băilești, județul Dolj,
nu livrează ritmic componentele me
talice care intră în structura aces
tora. Conducerea centralei tutelare
o fi aflat oare de acest lucru ?
B La cuptoarele de topit sticlă
de la secțiile de menaj ale între
prinderii de sticlărie-menaj Sucea
va. au fost montate recuperatoare
de căldură care asigură încălzirea
tuturor spațiilor de producție, a
apei tehnologice și menajere. Prin
recuperarea căldurii din gazele
arse se economisesc anual sute de
tone de combustibil.
■ Tînărul colectiv de muncă al
întreprinderii
metalurgice
din
Beclean a introdus în fabricație
sîrmele zincate subțiri care pină
acum se aduceau din import. Tot
aici au fost racordate la circuitul
productiv instalațiile de zincare
electrolitică executate de specialiș
tii întreprinderii „1 Mai" Ploiești și
ai Combinatului de utilaj greu
Craiova.
■ In cartierul Gară din muni
cipiul Vaslui au fost date în folo
sință o nouă grădiniță și o creșă
modern utilate. Cu acestea, numă
rul grădinițelor din municipiu a
ajuns la 16, iar al creșelor la 20.
De menționat că toate funcționea
ză în localuri noi.
B In orașul Salonta a intrat in
funcțiune o centrală telefonică
automată, racordată la circuitul
interurban. Prefix : 993.
n Nomenclatorul
întreprinderii
„Electroprecizia" din Săcele s-a îm
bogățit cu un nou produs : polizoare de uz general. Au și fost expe
diate unor parteneri externi primele
6 000 bucăți.
B La Întreprinderea mecanică din
Cugir a intrat in fabricație un nou
produs - mașina de cusut de uz
casnic „Camelia". Cu ajutorul ei se
execută cusături drepte, normale,
în zig-zag, precum și broderie, fiind
dotată cu un dispozitiv care permite
realizarea a 24 modele. Poate fi
acționată atît electric, cit și manual.

La Ambasada Republicii Democra
te Germane din București a avut loc,
joi, o conferință de presă, cu prile
jul apropiatei ediții de primăvară a
Tîrgului internațional de la Leipzig
— 13—19 martie 1983. Au participat
reprezentanți ai ziarelor centrale,
Radioteleviziunii române, Agenției
române de presă — Agerpres, ai al
tor publicații, precum și membri ai
conducerii unor întreprinderi de co
merț exterior din România.
Cu acest prilej, Fridel Lorke, di
rector al Oficiului de tîrguri din
Leipzig, a arătat că la actuala edi
ție a acestei importante manifestări
economice internaționale, ce se des
fășoară sub genericul „Pentru co
merț mondial neîngrădit și pentru
progres tehnic", vor participa circa
9 000 expozanți de pe toate conti
nentele, care vor prezenta noi reali
zări In domeniile construcțiilor de
mașini grele și de instalații, electro
nicii și electrotehnicii, aparatelor
pentru cercetare științifică, mașini
lor agricole și pentru industria ali
mentară.
Țara noastră, care participă de 20
de ani- consecutiv la acest tîrg, este
reprezentată la actuala ediție de că
tre 12 întreprinderi de comerț exte
rior, care vor oferi vizitatorilor o
imagine sugestivă asupra posibilită
ților de export ale României în do
meniile industriei electronice și elec
trotehnice, construcții de mașiniunelte, de motoare electrice, trans
formatoare, compresoare, armături
industriale, tractoare și mașini agri
cole, precum și al produselor agro
industriale.
★

La Iași s-au încheiat joi lucrările
consfătuirii pe țară cu tema „Pro
bleme tehnologice de execuție și
soluții indicate in condițiile actuale
de aprovizionare cu carburanți și
materiale deficitare", organizată de
Consiliul Național al Apelor, îm
preună cu Institutul de cercetare și
proiectare pentru gospodărirea ape
lor și Direcția apelor Prut. Au parti
cipat cadre didactice din învățămîntul superior hidrotehnic, proiectanți
și executanți de lucrări hidrotehnice,
cercetători in materie, alți specia
liști de la direcțiile de ape și ofi
ciile de gospodărire a apelor din
întreaga țară.
Participanții au vizitat șantierul de
regularizare a riului Jijia, unde li
s-a prezentat noua tehnologie de
regularizare a cursurilor de apă cu
ajutorul explozivilor, soluție eficientă
care asigură o productivitate de 5
pînă la 10 ori mai mare față de pro
cedeele clasice, concomitent cu
importante economii de carburanți.
(Agerpres)
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Tradifii și aspirafii la clubul Steaua
Prin tradiție, sezonul de iarnă este
folosit de mișcarea noastră sportivă
pentru ample analize asupra activi
tății din anul precedent, în scopul
definirii măsurilor de ridicare a șta
chetei performanțelor pe parcursul
noului an. în perspectiva' Jocurilor
Olimpice '84, pînă la care au rămas
mai puțin de 18 luni, pline de inte
res și deosebit de concludente ni
s-au părut mai ales analizele de la
cluburile Steaua și Dinamo — cele
două mari unități sportive care, îm
preună, constituie partea evident
precumpănitoare
a potențialului
olimpic românesc, reprezentînd din
acest punct de vedere mai mult decît toate județele țării la un loc.
Seriozitatea și autoexigență care
au caracterizat plenara clubului
Steaua, la care ne referim azi, con
feră temeiuri că sportivii militari își
înțeleg cu răspundere misiunea și
vor munci tot mai mult pentru ca în
competițiile acestui an și, îndeosebi,
la olimpiada din anul viitor rezulta
tele lor să fie și mai bune.
Și în anul trecut, consiliul de con
ducere, corpul de antrenori și tehni
cieni, sportivii de mare performanță,
întregul personal al clubului au acor
dat o atenție prioritară secțiilor și
probelor olimpice. în paralel cu grija
pentru dezvoltarea și modernizarea
continuă a bazei materiale de pre
gătire (cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale — forul tutelar —
s-au asigurat condiții superioare de
antrenament în sălile de gimnastică,
box, lupte și haltere, s-au amenajat
noi terenuri de handbal, tenis, rugbi),
au fost promovați 60 de tineri spor
tivi cu reală valoare și certe per
spective, a fost intensificat și amelio
rat, pe baze științifice, procesul de
instruire. în consecință, Steaua a
furnizat loturilor reprezentative, în
anul trecut, 220 de sportivi și 23 teh
nicieni. Remarcate, în această pri
vință, secțiile de caiac-canoe, cano
taj, haltere, lupte greco-romane,
baschet, hochei, rugbi și altele, în
cadrul cărora antrenori ca Nicolae
Navasarat, Teodor Coldea, Ștefan
Achim, Gheorghe Șuteu, Constantin
Stelian, Mihai Nedef își dovedesc o
prestigioasă competență. Asemenea
rezultate, ca și în general bogatul
bilanț sportiv realizat în cei
35 de ani de cînd Steaua stră
lucește pe firmamentul sportului ro
mânesc, pot fi cunoscute mai în de
taliu prin vizitarea sălii de tradiții
a clubului din Calea Plevnei — ini
țiativă excelentă a unui colectiv
animat de publicistul-maior Oc
tavian Vintilă (în cele opt luni de
cînd ființează, sala a și fost vizitată
de aproape 6 000 de elevi bucureșteni... viitori suporteri sau chiar
sportivi steliști).
Vorbeam de seriozitate șl autoexi
gență, și vorbeam de Olimpiada de
la Los Angeles. într-un asemenea
spirit și cu gîndul la acest major
obiectiv a fost analizată întreaga
activitate a clubului sportiv Steaua,
începînd cu darea de seamă prezen

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 25
februarie, ora 20 — 28 februarie, ora 20.
In (ară : Vremea va continua să se în
călzească în toate regiunile țării. Cerul
va fi variabil, cu înnorări mai accen
tuate în nordul țării, îndeosebi în a doua
parte a intervalului, unde izolat vor
cădea precipitații sub formă de ninsoa
re, lapoviță și ploaie. Vîntul va sufla
slab, pînă la moderat.
Temperaturile
minime vor fi cuprinse între minus 8
și plus 2 grade, izolat mal coborîte la
începutul intervalului, iar cele maxime
între minus 3 și plu6 7 grade, pe alocuri
mai ridicate. Ceață locală dimineața și
seara. Izolat, condiții de ploaie. In
București : Vremea va continua să se
încălzească. Cerul va fi variabil, mai
mult senin. Vînt slab. Temperaturile
minime vor oscila între minus 5 și zero
grade, iar cele maxime între 2 și 7
grade. Se va produce ceață dimineața
și seara. (Ileana Mihăilă, meteorolog de
serviciu).

tată de comandantul clubului —
general-maior Ion Aurel — și continuînd cu dezbaterile ce au urmat,
sentimentul responsabil, de autonemulțumire a fost omniprezent. De
sigur, în primul rînd în cazul sec
țiilor rămase datoare față de posi
bilitățile și condițiile de care
dispun, față de tradițiile frumoase
ale sportivilor militari. Secția de
atletism a obținut în 1982 rezul
tate nesatisfăcătoare, mult prea de
parte de performanțele cu care ono
rau cindva clubul Steaua Iolanda
Balaș, Viorica Viscopoleanu, loan
Soeter, Carol Corbu. Secția de box,
de asemenea, se situează mult sub
nivelul la care o ridicaseră Gheor
ghe Negrea, Gheorghe Fiat, Constan
tin Ciucă, Alee Năstac, Nicolae Gîju,
Vasile Tiță, Mircea Dobrescu. Secția

i
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Locurilor olimpice
de handbal — deși campioană na
țională — a marcat și ea o scădere
valorică : dovadă părăsirea copilă
rească a Cupei Campionilor Euro
peni, dovadă „contribuția" la înfrîngerea stupefiantă a echipei naționale
în fața Spaniei și ratarea finalei
mondiale ; poate mai mult decit alți
sportivi militari, handbaliștii au îna
intași de cea mai mare reputație :
Cornel Oțelea (singurul handbalist
din lume care deține, împreună ,cu
echipa, trei titluri mondiale — azi
colonel și vicepreședinte al clubului).
Cristian Gațu, Ștefan Birtalan con
stituie exemple la care Vasile Stingă,
Nicolae Munteanu, Cezar Drăgăniță
și mai tinerii lor coechipieri trebuie
să se raporteze în permanență. Cri
tici severe a formulat, pe bună drep
tate, plenara clubului Steaua și la
adresa altor secții : scrimă, gimnas
tică, volei, tir, înot, lupte libere.
Fotbalul a constituit — se Înțelege !
— un subiect aparte : înțelegînd că
echipa s-a aflat pînă acum într-o
(prelungită) perioadă de întinerire și
acumulări, plenara a cerut tre
cerea urgentă la omogenizare, la în
sușirea unui stil propriu de joc și,
în consecință, la rezultate pe măsura
așteptărilor.
Apreciindu-se că în club continuă
să existe mari rezerve și posibilități
care vor trebui să fie valorificate in
tegral, s-au punctat o serie de insu
ficiențe și deficiențe care se răsfrîng
asupra pregătirii și performanțelor :
se lucrează încă puțin și ineficient
la antrenamente ; unii tehnicieni do
vedesc superficială pregătire teore
tică și metodică ; la rîndul său,
cabinetul metodic și medical are un
rol puțin activ în așezarea pe baze
riguros științifice a întregului proces
de selecție, pregătire și refacere a
sportivilor ; mai există lipsuri privind

cinema
© Plecarea
Vlașlnllor :
PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15;
13,30;
15,45;
18;
20,15,
MODERN
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
© Comoara : COSMOS
(27 54 95) —
9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30, FE
RENTARI (80 49 95) - 15,30; 17,30; 19,30,
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Ochi de urs: VICTORIA (16 28 79)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20, VOL
GA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15.
Q Patima : PROGRESUL (23 94 10) —
15,30; 17,30; 19,30.
© Destine
romantice :
CENTRAL

disciplina și ordinea ; nu sînt folo
site cu succesul scontat “ propriile
pepiniere de copii și juniori (liceele
militare,
clubul
sportiv
școlar
„Steaua", centrele de fotbal, hand
bal, rugbi și scrimă);- —-............
Proiectele și aspirațiile clubului
Steaua sînt pe măsura puterii sale,
a tradițiilor de care se bucură și a
bazei materiale de care beneficiază :
10—11 medalii (dintre care 2—3 de
aur) și 60—70 puncte la Olimpiada
din 1984 (ceea ce înseamnă circa o
treime din planul la care s-a anga
jat întreaga mișcare sportivă a țării).
Pentru aceasta sînt nominalizați —
de la acest club — 143 sportivi și
18 antrenori. Alte obiective, consi
derate intermediare, ar fi : în 1983 —
11 medalii la campionate mondiale,
10 la europene, 3 în cupele europene,
150 titluri de campion național, 6
cupe ale României, 27 recorduri
naționale. Pe ce căi să se obțină
atingerea acestor ambițioase obiec
tive 7 Prin sporirea volumului de
muncă anual (1 200 — 1 400 ore pen
tru sportivii olimpici ; 900 — 1 000
ore pentru cei de nivel internațional)
și, bineînțeles, prin generalizarea
metodelor moderne de pre-’ătire și
evitarea neajunsurilor din trecut.
Sportivilor militari nu le lipsește
nimic pentru a fi la înălțimea aces
tor sarcini competiționale : nici
talentul, nici condiția materială, nici
îndrumarea tehnică sau conducerea
competentă. Iar despre patriotismul
cu care ei știu să lupte în arenele
lumii, făcînd din clubul lor un
port-drapel al sportului românesc,
s-au scris și se mai pot scrie adevă
rate ode. Rămîne numai să se autodepășească muncind.

Gheorghe MITROI

Incheierea lucrărilor Comisiei Interguvernamentale
româno-sovietice de colaborare economică
si tehnico-științifică
,

La București s-au încheiat joi lu
crările celei de-a XlV-a sesiuni a
Comisiei interguvernamentale româ
no-sovietice de colaborare economică
și tehnico-științifică.
Desfășurată în spiritul prieteniei și
conlucrării ce caracterizează relațiile
româno-sovietice. sesiunea a exami
nat stadiul îndeplinirii înțelegerilor
convenite cu prilejul întîlnirilor și
convorbirilor dintre conducătorii de
partid și de stat ai României și Uniu
nii Sovietice cu privire la dezvol
tarea în continuare a colaborării eco
nomice bilaterale, modul în care s-au
înfăptuit subprogramele pe ramuri
vizînd adîncirea specializării și coo
perării în producție în domenii de
interes comun, între care industriile
de mașini-unelte și scule, de tractoa
re și mașini-agregate, de aparate,
mijloace de automatizări și sisteme
de comandă. De asemenea. în dome
niul schimburilor de mărfuri, cele
două părți in comisie au analizat sta
diul îndeplinirii sarcinilor din Proto
colul comercial pe anul 1982 și mij
loacele asigurării livrărilor reciproce

★

în legătură cu buna organizare a
Universiadei de iarnă din Bulgaria,
secretarul federal al Federației in
ternaționale a sportului universitar,
Roch Campana, a declarat trimisu-

(14 12 24) — 9;
11,15;
13,30;
15,45;
18; 20.
@ Nea Mărln miliardar : DACIA
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
® Mama — 9; 11; 13,15; Bicicleta —
15,30; 17,45; 20: TIMPURI NOI (15 61 10).
© Sindromul ; STUDIO (59 53 15)
—
10; 12,30, GIULEȘTI (17 55 46) — 9;
12; 16; 19.
© Popeye marinarul — 9; 10,45: 12,30 ;
14,15; 16, Quo vadis, homo sapiens —
17,45; 19,30: DOINA (16 35 38).
© Raidul vărgat : ARTA (21 31 86) —
9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
© Agonia: CAPITOL (16 29 17) — 9;
12,30; 16; 19,15, FAVORIT (45 31 70) 9,15; 12,30; 16,30; 19,30, GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 12; 16; 19.
© Clinele : SALA MICA A PALATU
LUI — 17,15; 20, SCALA (11 03 72) —
9,30; 12,15; 15; 17,30: 20.
@ Acel minut, acea secundă : COTROCENI (49 48 48) — 15,30; 17,30; 19,30.
© AU-Baba și cei 40 de hoți : TOMIS

A OAMENILOR MUNCII DIN CEHOSLOVACIA

>

>

de mărfuri pe anul 1983. Totodată, au
fost examinate probleme privind
transportul și livrările de utilaje din
U.R.S.S. pentru diferite ramuri din
țara noastră, acordarea de asistență
tehnică și construirea în România a
unor obiective industriale.
în Protocolul sesiunii, semnat de
președinții celor două părți în comi
sie — tovarășul loan Totu, viceprim-ministru al guvernului, și tova
rășul N. V. Talîzin, vicepreședinte al
Consiliului de Miniștri al Uniunii So
vietice — au fost convenite măsuri
concrete menite să conducă la am
plificarea și diversificarea colaboră
rii și cooperării economice și tehnico-științifice româno-sovietice, la
creșterea schimburilor comerciale, în
interesul ambelor țări și popoare, al
cauzei socialismului și păcii.
La semnare au fost prezenți Traian
Dudaș, ambasadorul tării noastre la
Moscova, E. M. Tiajelnikov, ambasa
dorul Uniunii Sovietice la București,
precum și membrii celor două dele
gații.
(Agerpres)

Tovarășului GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Comunist din Cehoslovacia,
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului LUBOMIR STROUGAE
Președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace
Stimați tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Con
siliului de Stat, Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului ro
mân și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră, Comitetului Central
al Partidului Comunist din Cehoslovacia, Guvernului Republicii Socialiste
Cehoslovace, poporului cehoslovac cele mai sincere felicitări și un cald
salut tovărășesc cu prilejul celei de-a 35-a aniversări a victoriei din fe
bruarie 1948 a oamenilor muncii din Cehoslovacia.
Moment de importanță istorică în cucerirea întregii puteri politice de
către clasa muncitoare, sub conducerea Partidului Comunist din Cehoslova
cia, victoria din februarie 1948 a oamenilor muncii a marcat trecerea la
construirea socialismului în patria dumneavoastră. Poporul român urmărește
cu simpatie activitatea poporului cehoslovac și se bucură sincer de reali
zările acestuia obținute în cei 35 de ani în edificarea societății socialiste.
Ne exprimăm convingerea că raporturile de prietenie și colaborare din
tre partidele și țările noastre se vor intensifica continuu în spiritul decla
rațiilor comune și al celorlalte înțelegeri convenite la nivel înalt, spre binele
popoarelor noastre, în interesul cauzei socialismului și păcii.
Vă urăm, stimați tovarăși, noi și tot mai mari succese în dezvoltarea
multilaterală a Cehoslovaciei socialiste prietene.

Plenara Consiliului Național al Femeilor
Joi a avut loc plenara Consiliului
Național al Femeilor, care a dezbă
tut raportul cu privire la activitatea
politico-educativă și organizatorică
desfășurată de Consiliul Național al
Femeilor, de comitetele șl comisiile
femeilor pentru mobilizarea maselor
de femei la îndeplinirea planului pe
1982 și sarcinile ce le revin din Ra
portul prezentat de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretarul general al
partidului, la Conferința Națională
a P.C.R.
Analizînd în spirit critic și auto
critic activitatea desfășurată de con
siliu, de comitetele și comisiile fe
meilor, plenara a evidențiat hotărîrea femeilor din țara noastră —
fără deosebire de naționalitate —
de a acționa cu întreaga lor capaci
tate pentru transpunerea neabătută
în viață a hotărârilor Congresului al
XII-lea și Conferinței Naționale ale
partidului, pentru înfăptuirea inte
grală a prevederilor planului pe 1983.
în acest scop, plenara a adoptat
programe de măsuri și a lansat che
marea la întrecerea adresată de Co
mitetul municipal al femeilor Bucu
rești către toate comitetele și comi
siile femeilor din județe, municipii,
orașe, comune și cartiere privind
intensificarea participării maselor de
femei la acțiunile de bună gospodă
rire și înfrumusețare a orașelor și
satelor,
în încheierea lucrărilor plenarei a
luat cuvîntul tovarășa Ana Mureșan,
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședinta Consiliului Național al Fe
meilor.
într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, plenara a adresat tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretarul
general al partidului, președintele
Republicii Socialiste România, o te
legramă în care se spune : Exprimînd voința tuturor femeilor patriei,
participantele la plenara Consiliului
Național al Femeilor dau glas,
șl cu acest prilej, omagiului lor fier
binte față de dumneavoastră, mult
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
conducătorul înțelept, patriotul în
flăcărat, strategul genial, a cărui
prodigioasă activitate revoluționară
de o jumătate de secol este indiso
lubil legată de marile realizări ale

poporului nostru în lupta sa eroică
pentru triumful idealurilor nobile ale
socialismului și comunismului pe pămîntul României, pentru întărirea
continuă a independenței și suvera
nității naționale, pentru înălțarea
demnă și liberă a patriei între toate
națiunile lumii. în numele milioane
lor de femei, vă adresăm cele mai
profunde mulțumiri pentru locul de
cinste și răspundere acordat femeii
în societatea noastră, pentru rolul
important ce-i revine în tot ceea ce
se înfăptuiește în România socialis
tă, pentru consecventa cu. care mili
tați pentru afirmarea neîngrădită a
personalității umane, a deplinei ega
lități între toți cetățenii țării.
Pentru noi. participantele la ple
nară este, totodată, o datorie de
onoare de a exprima sentimentele de
aleasă stimă, de profundă dragoste,
admirație și recunoștință față de .to
varășa Elena Ceaușescu, pentru con
tribuția sa remarcabilă in conducerea
partidului și statului, la elaborarea
și înfăptuirea politicii de construcție
socialistă, pentru prodigioasa 6a acti
vitate științifică, care se bucură de
deosebita prețuire și considerație ale
întregului popor, de o largă recu
noaștere internațională.
Consiliul Național, comitetele și
comisiile femeilor se angajează să
militeze ou fermitate și consecventă
pentru înlăturarea neajunsurilor și
mobilizarea femeilor de la orașe și
sate la îndeplinirea exemplară a pre
vederilor planului pe 1983, an decisiv
în realizarea întregului program sta
bilit de Congresul al XII-lea al parti
dului. Participantele la plenară —
subliniază în încheiere telegrama —
își exprimă și cu acest prilej adeziu
nea deplină Ia politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru
și vă asigură, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că vor depune
toate eforturile pentru a ridica pe
plan superior întreaga activitate po
litică, organizatorică și cultural-edu■Cativă'în" rîndul' femeilor, astfel încit
mișcarea de femei să se afirme ca o
prezență tot mat activă în înfăp
tuirea neabătută a obiectivelor Con
gresului al XII-lea, a hotărîrilor
Conferinței Naționale ale partidului
pentru înflorirea continuă a patriei
noastre socialiste, a ridicării ei pe
noi trepte de progres și civilizație.

Vizita delegației de tineret din R. D.G.
Delegația Tineretului Liber Ger
man (F.D.J.) din R. D. Germană, care
întreprinde o vizită în țara noastră,
a vizitat obiective industriale și de
învățămînt din municipiul Brașov.
Cu acest prilej, a fost organizat un
miting de prietenie dintre tineretul
din Republica Socialistă România și
tineretul din Republica Democrată
Germană.
în cadrul mitingului au luat cuvîn
tul Pantelimon Găvănescu, primsecretar al Comitetului Central al
U.T.C., și Egon Krenz, prim-secretar
al Consiliului Central al F.D.J.
Mitingul, desfășurat într-o at
mosferă prietenească, s-a constituit
într-o nouă expresie a raporturilor
de prietenie și colaborare dintre
U.T.C. și F.D.J., dintre tineretul din
România și tineretul din R. D. Ger
mană, raporturi care se dezvoltă con
tinuu, în spiritul relațiilor existente
între partidele, popoarele și țările
noastre. A fost exprimată dorința or-

UNIVERSIADA DE IARNĂ ’83
SOFIA 24 (De la trimisul Agerpres, Lucian Oprea) : Concursul
de biatlon din cadrul Universiadei
de Iarnă, ce se desfășoară in Bulga
ria. a debutat, joi dimineață, la Boroveț, cu proba de 20 km. Victoria
a revenit lui Taras Dolnîi (U.R.S.S.)
— lh 13’17”7/10 (zero minute pena
lizare). Dintre sportivii români, pri
mul a fost Gheorghe Berdar, cla
sat pe locul opt, cu timpul de lh
22’30” (3 minute penalizare).
în proba feminină de ștafetă 3X5
km, pe primul loc s-a situat echi
pa U.R.S.S. — 43’29”8/10. Echipa
României, alcătuită din Elena Reit,
Iuliana Popoiu și Elena Oncioiu, a
ocupat locul opt, cu timpul de
48’20”2/10, Elena Reit realizînd al
șaptelea timp individual al zilei.

35 DE ANI DE LA VICTORIA DIN FEBRUARIE 1948

lui Agerpres următoarele : „Nu avem decît cuvinte de mulțumire pen
tru gazdele noastre de astăzi, a că
ror contribuție la dezvoltarea mișcă
rii sportive studențești a fost de
monstrată încă o dată. Universiade
le au devenit, puteți constata aici,
la Sofia, veritabile întilniri ale eli
tei sportului mondial, precum și co
locvii ale prieteniei și înțelegerii în
tre toți tinerii din lume".
La rîndul său. Constantin Nicolae,
membru al Comitetului Executiv al
F.I.S.U., secretarul Federației ro
mâne de hochei pe gheață, a decla
rat : „Ne aflăm printre prieteni, ne
simțim ca între prieteni, gazdele
noastre înconjurîndu-ne cu cele mai
calde sentimente. Participarea noas
tră la această Universiadă, excelent
organizată de colegii bulgari, este,
totodată, un prilej dintre cele mai
bune de a strînge și mai mult le
găturile dintre sportivii studenți din
întreaga lume, iar aici, la Sofia, ne
aflăm într-o atmosferă propice aces
tui nobil ideal".
(21 49 46) — 8,45; 11,30: 14,15; 17; 19,45.
© Oglinda spartă : UNION (13 48 04) —
9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Bunul meu vecin Sam : AURORA
(35 04 66) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
O Despărțire temporară : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9,15; 12,30; 16; 19,15, FE
ROVIAR (50 51 40) - 8,45; 11,30; 14,15;
17,15; 20, FLAMURA (85 77 12) - 9;
12,15; 16: 19,15,
•
Piedone
Africanul :
BUZEȘTI
(50 43 58) — 9; 11,30; 14,15; 17; 19,30.
e Pe
căi
nelegale :
CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Războiul stelelor : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 14; 16,30; 19,15.
© Expresul colonelului Von Ryan :
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,30; 14;
16,45; 19,30, FESTIVAL (15 63 84) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Amnezia • FLACARA (20 33 40) —
15,30; 17,30; 19,30.
• Competiția : FLOREASCA (33 29 71)
— 8,45; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.

ganizațiilor de tineret din cele două
țări de a milita, alături de tineretul
progresist și democratic de pretutin
deni. pentru reluarea cursului spre
destindere și cooperare, menținerea șl
consolidarea păcii în Europa și în
întreaga lume, pentru înfăptuirea
aspirațiilor legitime de libertate, In
dependență, democrație și progres
ale popoarelor.

tV
PROGRAMUL 1
15,00 Telex
1S,05 Consultații pentru elevii clasei a
VIII-a. Probleme de curent electric
(Fizică)
15.30 Emisiune în limba germană
17,25 Tragerea Loto
17,35 La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto
17.50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20.20 Actualitatea economică
20.30 Invitat In studioul nostru — Dan
Iordăchescu
20.45 Cadran mondial
21,10 Film artistic : „Comandă prin poș
tă". Premieră pe țară. Producție a
studiourilor de televiziune din
R.D.G. Regia : H. J. Hildebrandt
22,00 Telejurnal
15.00
15,05
13.20
15.50
16.30
17,00
18,00
20,00
20.20

21.45

22,00

PROGRAMUL 1
Telex
Muzică populară instrumentală
Pași de viață lungă
Varietăți... varietăți
Viața economică
Stadion — emisiune de actualitate
sportivă
închiderea programului
Telejurnal
Concertul Filarmonicii „George
Enescu". Transmisiune directă de
la Ateneul Român. Dirijor : Mir
cea Basarab. Solist : Joachim Grubich (R.P. Polonă)
Generația deceniului IX • Răs
punderi de tinăr comunist
Telejurnal

• Marea evadare : GLORIA (47 48 75)
— 9; 12,15; 16; 19,15.
© Combinația : POPULAR (35 15 17) —
15; 17,15; 19,30.
© Imperiul contraatacă: LIRA (31 71 71)
— 9,30; 12; 15.30; 18,30.
© Pe aripile vîntului : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) - 9,30; 14,30; 18,30.
© Cavalerii teutoni: MUNCA (21 50 97)
— 10; 13; 16; 19.
© Domnul miliard : PACEA (60 30 85)
— 15,30; 17.30; 19,30.
© Acel blestemat tren blindat : VII- ,
TORUL (1148Q3) — 13,30; 15,30; 17,30;
19,30.

teatre
© Teatrul Național
(14 7171, sala
mică) : Ploșnița — 19,30; (sala Ate
lier) : Cartea lui Ioviță — 19.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România

TELEGRAME
Cu prilejul celei de-a 35-a aniver
sări a victoriei din februarie a oa
menilor muncii din Cehoslovacia, in
stituții centrale și organizații de

masă și obștești din țara noastră au
trimis telegrame de felicitare insti
tuțiilor și organizațiilor similare din
Republica Socialistă Cehoslovacă.

Un eveniment de mare însemnătate
în istoria popo rului cehoslovac
Poporul prieten cehoslovac sărbă
torește an de an, la 25 februarie,
ziua victoriei istorice obținute în 1948
de oamenii muncii, sub conducerea
Partidului Comunist, în lupta desfă
șurată pentru răsturnarea orînduirii
capitaliste, pentru desăvîrșirea revo
luției național-democratice și tre
cerea la construirea socialismului.
Principalele etape ale acestei lupte
au fost marcate de insurecția națio
nală slovacă, din august 1944, care,
ducînd la instaurarea puterii celor ce
muncesc în teritoriile eliberate, a
inaugurat procesul transformărilor
revoluționare ; de instaurarea re
gimului democrat-popular în întrea
ga țară — prin formarea guvernului
Frontului Național, în cadrul căruia
un rol important revenea Partidului
Comunist din Cehoslovacia, în frun
te cu Klement Gottwald ; de acțiu
nile ulterioare ale clasei muncitoare
în vederea aprofundării revoluției și
trecerii la transformări sociale ra
dicale.
Este bine cunoscut că afirmarea tot
mai puternică a acestei tendințe,
creșterea influentei Partidului Comu
nist — devenit, în urma alegerilor
generale, cea mai influentă formație
politică din Cehoslovacia — au fost
urmate de înăsprirea rezistenței bur
gheziei, a exponenților ei politici
care, bucurîndu-se de sprijinul cercu
rilor imperialiste din afară, au de
clanșat, la 20 februarie 1948, o pro
fundă criză guvernamentală. în în
cercarea de a paraliza puterea și a
sâvîrși o cotitură reacționară în evo
luția politică a țării. în aceste con
diții, clasa muncitoare, păturile largi
populare și-au exprimat, prin pu
ternice acțiuni de masă, sprijinul vi
guros față de politica și obiectivele
Partidului Comunist, pentru apărarea
și dezvoltarea cuceririlor democrati
ce, revoluționare, pentru izolarea for
țelor reacțiunii. După șase zile de in
tense încleștări politice de clasă, cri
za provocată de partidele ce expri
mau interesele burgheziei a putut fi
soluționată pe cale constituțională,
guvernul propus de Klement Gott
wald obținînd aprobarea majorității
covîrșitoare a parlamentului. Trece
rea întregii puteri în mîinile clasei
muncitoare și a aliaților săi a însem
nat o victorie decisivă a întregului
popor muncitor, care a devenit pro
prietarul și stăpînul deplin al țării,
făuritorul viitorului său nou, socia
list.
în cele trei decenii șl jumătate care
au trecut de la victoria din februarie
a oamenilor muncii, au fost înfăptui
te, sub conducerea Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, transformări
revoluționare profunde, a fost edifi
cată noua orînduire, iar după Con
gresul al XIV-lea s-a trecut la con
struirea societății socialiste dezvol
tate. Prin crearea- unor ramuri noi
ale industriei, prin extinderea și mo
dernizarea celor existente, producția
industrială a crescut de peste 11 ori
— volumul din 1948 fiind realizat
acum în mai puțin de o lună — iar
cea agricolă mai mult de două
ori. venitul național este in prezent
de peste șase ori mai mare, în timp
ce consumul pe cap de locuitor a spo
rit mai bine de trei ori. O puternică
dezvoltare au cunoscut știința, învățămîntul și cultura.
Oamenii muncii din Cehoslovacia
au întimpinat glorioasa aniversare de
astăzi cu sentimente de optimism și
încredere în viitor. Ei sînt angajați
într-un amplu efort pentru înfăptui
rea programului elaborat de cel de-al
XVI-lea Congres al partidului — des
fășurat în aprilie 1981 — îndreptat
spre edificarea în continuare a socie
tății socialiste dezvoltate, prin întă
rirea și modernizarea bazei tehnico© Filarmonica
„George
Enescu*
*
(15 68 75, Ateneul Român) :
Concert
simfonic. Dirijor : Mircea Basarab.
Solist : Joachim Grubich (R. P. Po
lonă) — 19.
© Opera Română (13 18 57) : Flautul
fermecat — 18.
© Teatrul
de
operetă
(14 80 11) :
Văduva veselă — 19.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra
*
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Menajeria de sticlă — 19; (sala Gră
dina Icoanei) : Cabala bigoților — 19.
O Teatrul Mic (14 70 81) : Ca frunza
dudului — 19.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Po
litica — 19,30. © Teatrul de comedie (16 64 60) : Pețitoarea — 19,30.
© Teatrul „C. I. Nottara
*
(59 31 03,
sala Magheru) : Mizerie și noblețe —
19,30; (sala Studio) : Omul care face
minimi — 19.

materiale și energetice, folosirea in
tensă a realizărilor științei și tehni
cii, creșterea mai accentuată a pro
ductivității muncii și extinderea ex
portului, ridicarea nivelului calitativ
al vieții materiale și spirituale a po
porului.
Aniversarea de astăzi este perltru
comuniștii din România, pentru po
porul nostru un prilej de a evoca
evoluția pozitivă a relațiilor de priete
nie și conlucrare rodnică românocehoslovace. în această evoluție își
găsesc încununare, la un nivel supe
rior, relațiile tradiționale de priete
nie și solidaritate dintre cele două
popoare, dintre forțele lor progresiste
și democratice, în primul rînd dintre
partidele comuniste din cele două s
țări, în lupta pentru dobîndirea și
apărarea independentei de stat, con
tra fascismului și a exploatării, în
vederea eliberării naționale și socia
le. a făuririi noii orînduiri. Partici
parea armatei române la bătăliile pur
tate, umăr la umăr cu armata sovie
tică, cu patrioții cehi și slovaci, pen
tru eliberarea Cehoslovaciei și zdro
birea fascismului, sîngele vărsat cu
eroism de ostașii români în Tatra și
în atitea alte locuri ale țării au ci
mentat puternic aceste legături, care
în anii socialismului au dobindit un
conținut calitativ nou. Tratatul de
prietenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre cele două țări, declara
țiile comune încheiate în 1977, la
București și, respectiv, în 1981, la Praga, exprimînd voința comună de a
extinde și aprofunda neîncetat rela
țiile dintre cele două partide, țări și
popoare, jalonînd direcțiile de acțiu
ne în acest sens, au constituit și con
stituie cadrul larg și fertil al dez
voltării conlucrării noastre multi
laterale.
Un rol hotărîtor in impulsionarea
și îmbogățirea colaborării reciproce îl
au întîlnirile și convorbirile dintre
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Gustav
Husak. care, așa cum au demonstrat
și rezultatele vizitei delegației de
partid și de stat a țării noastre în
Cehoslovacia, în 1981, au deschis noi
perspective ansamblului relațiilor ro
mân o-cehoslovace.
O caracteristică a relațiilor noastre
economice o constituie dezvoltarea
cooperării și specializării în produc
ție. în acest cadru, se acționează
pentru creșterea ponderii colaborării
tehnico-științifice, îndeosebi în ase
menea ramuri hotărîtoare ale econo
miilor naționale cum sînt construc
țiile de mașini, electronica, electro
tehnica, industria chimică. Se dez
voltă, de asemenea, relațiile cultura
le, in baza unor programă de per
spectivă elaborate de Comisia mixtă
guvernamentală de colaborare în
acest domeniu.
Colaborînd pe arena internațională,
România și Cehoslovacia își concen
trează eforturile spre soluționarea
problemelor majore ale lumii con
temporane potrivit intereselor tutu
ror popoarelor, acționează pentru
oprirea agravării climatului mondial,
pentru continuarea politicii de destin
dere, pentru înfăptuirea securității
europene și dezvoltarea cooperării pe
continent, pentru dezarmare Si pace
în întreaga lume.
Cu prilejul celei de-a 35-a aniver
sări a victoriei din februarie a oame
nilor muncii din Cehoslovacia, po
porul român adresează poporului ce
hoslovac prieten cele mai calde feli
citări, împreună cu urarea ca, pe ca
lea deschisă prin instaurarea puterii
celor ce muncesc, să obțină noi suc
cese în edificarea societății socialiste
dezvoltate, pentru împlinirea tuturor
idealurilor sale.

Al. CAMTEANV
® Teatrul Giuleștl (sala Majestic,
,14 72 34) : Amadeus — 19.30; (sala Giulești) : Jean, fiul lui Ion — 18.
® Teatrul satiric-muzical „C. Tănase
*
(sala Victoria,. 50 58 65) : Frumosul din
pădurea zăpăcită — 19,30.
© Ansamblul
„Rapsodia
*
română
(13 13 00) : La Izvor de dor și cîntec
— 19.
® Teatrul „Ion Vasilescu
*
(12 27 45) :
Un bărbat și mai multe femei — 19.
© Teatrul „Ion Creangă"
(50 26 55) :
Pinocchio — 15; 19; (clubul I.C.T.B.) :
Vinovatul' nr. 1 — 19.
© Teatrul „Țăndărică
*
(15 23 77) : Intîlniri muzicale — 18,30; (la
clubul
I.C.T.B.) ; Tigrișorul Petre — 10; 13.
©
Circul
București
(1101 20) :
Muppets... la circ — 19,30.
© A.R.I.A. (13 53 75, la Sala Palatu
lui) : Concert-concurs de creație de
muzică ușoară românească „Melodii
’82
* — 18.

O

OPRIREA CURSEI ÎNARMĂRILOR, REALIZAREA PĂCII
— obiective prioritare ale mișcării de nealiniere
BELGRAD 24 (Agerpres). — într-un interviu acordat agenției
Taniug, Petar Stambolici, președin
tele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, a
declarat că „obiectivele prioritare ale
mișcării de nealiniere sînt realiza
rea păcii și securității, oprirea cursei
înarmărilor, reluarea destinderii la
scară. mondială și întărirea rolului
O.N.U.".
El și-a exprimat convingerea că apropiata Conferință la nivel înalt a
țărilor nealiniate de la Delhi va ac
ționa cu hotărîre pentru lansarea de
inițiative și unirea eforturilor unui
cît mai mare număr de state și for
te progresiste în vederea salvgardă
rii păcii, a depășirii actualei tensiuni
și instabilități din lume.
Criza existentă în relațiile econo
mice internaționale și decalajul tot
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mai mare dintre țările industrializa
te și cele în curs de dezvoltare con
stituie o permanentă sursă de in
stabilitate și de amenințări la adresa păcii și securității mondiale —
a relevat președintele Prezidiului
R.S.F.I., pronunțîndu-se pentru în
ceperea, cît mai curînd posibil, în
cadrul Națiunilor Unite, a unor ne
gocieri globale vizînd instaurarea unei
noi ordini economice internaționale.
El a afirmat, de asemenea, că pro
blemelor privind alimentația, apro
vizionarea cu materii prime și energie, precum și chestiunilor valutar-financiare — între care uriașele
datorii externe ale țărilor în curs de
dezvoltare — li se va acorda o a- ,
tentie specială la reuniunea la ni
vel înalt a țărilor nealiniate de la
Delhi.

MIJLOCIU

în sprijinul drepturilor legitime
ale poporului palestinian
Rezoluții adoptate la sesiunea C.N.P.
ALGER 24 (Agerpres). — La Al
ger au fost date publicității rezo
luțiile adoptate de participanții la
cea de-a 16-a sesiune a Consiliului
Național Palestinian, ale cărei lu
crări s-au desfășurat în perioada
14—22 februarie. După cum infor
mează agenția WAFA, documentele
— elaborate pe baza Cartei naționale
palestiniene, a programului politic al
C.N.P. și a rezoluțiilor adoptate la
sesiunile anterioare ale consiliului —
subliniază necesitatea întăririi uni
tății naționale a detașamentelor re
voluției palestiniene, în cadrul Or
ganizației pentru Eliberarea Pales
tinei. se pronunță pentru un nivel
sporit al relațiilor dintre toate or
ganismele și instituțiile O.E.P., pe
baza acțiunii comune și a conduce
rii colective, a programului organi
zatoric și politic adoptat la sesiu
nea a 14-a a C.N.P.
Documentele salută lupta dîrză a
populației din teritoriile ocupate,
consensul național și completa sa adeziune la O.E.P., unicul reprezen
tant legitim al poporului palestinian.
C.N.P. relevă necesitatea consolidă
rii unității instituțiilor naționale, so
ciale. sindicale și populare, a in
stituirii și dezvoltării frontului pa
triotic palestinian.
La baza relațiilor sale cu statele
arabe, O.E.P. așază principiile ata
șamentului fată de cauza națiunii arabe și, în primul rînd, față de cau
za dreaptă și lupta poporului pales-

tinian. față de drepturile poporului
palestinian, inclusiv cele ale auto
determinării și formării unui stat
propriu, independent, sub conducerea
O.E.P. C.N-P- lansează un apel pen
tru înfăptuirea solidarității arabe, pe
baza rezoluțiilor adoptate la reuniu
nile arabe la nivel înalt.
Participanții apreciază că rezoluții
le intilnirii arabe la nivel înalt de
la Fes reprezintă nivelul minim al
acțiunii politice arabe.
Pe de altă parte — se arată în do
cumente — C.N.P. refuză să consi
dere planul Reagan drept o bază va
labilă pentru soluționarea justă și
durabilă a problemei palestiniene și
a conflictului arabo-israelian, întrucît, prin forma și conținutul său,
acesta nu răspunde aspirațiilor po
porului palestinian de a-și redobîndi
drepturile naționale inalienabile.
C.N.P. se pronunță pentru dezvol
tarea și întărirea relațiilor de prie
tenie ale O.E.P. cu țările socialiste,
nealiniate, islamice, cu toate statele
care se opun imperialismului, colo
nialismului și rasismului. In docu
mente se adresează un salut forțe
lor democratice din țările vest-europene, pe care le consideră principa
lii săi aliați în aceste state.
C.N.P. își reafirmă adeziunea la
principiile, Carta și rezoluțiile Or
ganizației Națiunilor Unite care con
sacră drepturile naționale inalienabi
le ale poporului palestinian, ale tu
turor popoarelor supuse ocupației
străine.

O declarație a Partidului Baas Arab Socialist din R.A. Siriană
DAMASC 24 (Agerpres). — într-o
declarație a conducerii Partidului
a Baas Arab Socialist din R.A. Siriană,
dată publicității la Damasc cu pri
lejul aniversării uniunii dintre Siria
și Egipt, se subliniază importanța
realizării unității țărilor arabe — in
formează agenția siriană S.A.N.A.
Referitor la relațiile cu Libanul, de
clarația relevă că trupele siriene se
vor retrage din această țară în mo
mentul în care forțele israeliene vor
părăsi, la rîndul lor, teritoriul li
banez.
în document se menționează, de
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asemenea, că soluționarea problemei
palestiniene constituie o cauză a tu
turor țărilor arabe.
★

BEIRUT 24 (Agerpres). — Soldați
ai maiorului disident libanez Saad
Haddad au ocupat joi dimineață pri
măria orașului’Jib Jenine, din vestul
cîmpiei Bekaa, a anunțat postul de
radio „Vocea Libanului". 50 de sol
dați, sprijiniți de tancuri și blindate
și escortați de o unitate a armatei
israeliene, au pătruns în primărie,
cerînd militarilor libanezi să pără
sească această clădire.

Document al 0. N. U.
în legătură cu campania
mondială de dezarmare
NEW YORK 24 (Agerpres). — La
sediul O.N.U. din New York a avut
loc ceremonia încheierii unui pro
tocol privind organizarea campaniei
mondiale pentru dezarmare. Au
participat reprezentanții unor state
membre ale O.N.U.,. inclusiv Româ
nia, care au avut contribuții deose
bite la lansarea și stabilirea obiecti
velor și programului campaniei
mondiale de dezarmare și care iau
parte activă la acțiunile în favoarea
dezarmării, organizate sub egida
O.N.U.

Adunare festivă la Praga
cu ocazia celei de-a 35-a
aniversări a victoriei din iebruarie a oamenilor muncii
din Cehoslovacia
PRAGA 24 (Agerpres). — Cu ocazia
celei de-a 35-a aniversări a victoriei
din februarie a oamenilor muncii din
Cehoslovacia, la Praga a avut loc o
adunare festivă, organizată de C.C.
al P.C. din Cehoslovacia, Guvernul
R.S. Cehoslovace și C.C. al Frontului
Național din R.S.C., în colaborare cu
alte organizații de partid, de stat și
obștești.
în cuvîntarea rostită cu acest pri
lej, tovarășul Gustav Husak. secretar
general al C.C. al P.C. din Cehoslo
vacia, președintele R.S. Cehoslovace,
a relevat semnificațiile istorice ale
evenimentelor din februarie 1948,
care au inaugurat epoca construcției
socialismului în Cehoslovacia și a
evidențiat realizările obținute de po
porul cehoslovac în anii noii orînduiri în toate domeniile de activitate,
eforturile lui pentru transpunerea în
viață a hotărârilor celui de-al XVIlea Congres al P.C.C. Referindu-se
la unele probleme ale vieții interna
ționale, vorbitorul a subliniat că, în
actuala situație complexă, un obiec
tiv prioritar îl constituie lupta pentru
pace și preîntîmpinarea unei catas
trofe nucleare.

12400000 șomeri
în țările Pieței comune
Potrivit datelor statistice oficiale
publicate, joi, la Luxemburg, șoma
jul continuă să se agraveze in ță
rile membre ale Pieței comune. In
plină iarnă, s-a înregistrat un nou
record — 12,4 milioane de șomeri —
ceea ce reprezintă 11,1 Ja sută din
totalul populației active a „celor
zece". In raport cu aceeași perioadă
a anului trecut, numărul șomerilor
din C.E.E. a crescut cu 1,7 milioane,
subliniază agenția Reuter, adăugind
că numai în prima lună a acestui
an aproximativ 500 000 de oameni au
rămas fără lucru.
Problema șomajului în rîndul ti
nerilor sub 25 de ani se află in cen
trul atenției Adunării generale a ti
nerilor din țările Pieței comune, care
s-a deschis joi la Luxemburg. în ță
rile membre ale C.E.E. șomează în
prezent aproape 5 000 000 .de tineri.
Forumul tineretului din Piața co
mună cere liderilor C.E.E. și guver
nelor țărilor lor să ia măsuri neîntirziate pentru asigurarea locurilor
de muncă ale tinerilor, pentru a le
garanta acestora o pregătire profe
sională corespunzătoare.

THAILANDA

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A STATULUI KUWEIT

Vizita delegației parlamentare române
BANGKOK 24(Agerpres). — Joi
a început vizita oficială de prietenie
pe care o întreprinde în Thailanda,
la invitația Adunării Naționale din
această tară, delegația- parlamentară
română, condusă de tovarășul Nicolae
Giosan, președintele Marii Adunări
Naționale.
Delegația a avut întrevederi cu
Harin Hongsokulo, președintele Adu
nării Naționale și președinte al Se
natului, și cu Boontheng Thongsawas,
președintele Camerei Reprezentanți
lor. în cadrul întrevederilor a fost
exprimată satisfacția față de evolu
ția ascendentă a relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre cele două
țări, popoare și parlamente, apreciindu-se de ambele părți că există

posibilități pentru lărgirea cadrului
raporturilor bilaterale. Evidențiindu-se contribuția parlamentelor la
apropierea și mai buna cunoaștere
dintre popoarele român și thailandez,
s-a reafirmat hotărîrea parlamenta
rilor din cele două țări de a-și aduce
o contribuție sporită la amplificarea
relațiilor bilaterale, precum și de a
adinei conlucrarea dintre grupurile
parlamentare naționale în cadrul
Uniunii interparlamentare.
S-a procedat, de asemenea, la o
informare reciprocă privind preocu
pările actuale ale celor două popoare
și parlamente.
La întrevedere a participat Ion
Revecu, însărcinat cu afaceri a.i. al
țării noastre în Thailanda.

Realitatea arată că acest impera
tiv primordial al vremurilor noastre
este, în tot mai mare măsură, în
țeles de forțele sociale cele mai largi
de pe continentul nostru și din în
treaga lume, o dovadă din cele mai
concludente în acest sens fiind am
ploarea tot mai puternică pe care o
dobîndește, zi de zi, mișcarea mon
dială antinucleară. La această miș
care împotriva proiectelor de esca
ladare a cursei înarmărilor nucleare,
pentru dezarmare și pace participă
reprezentanți ai celor mai diferite
categorii sociale și profesionale, or
ganizații politice, sindicale, de femei
și tineret de cele mai felurite orien
tări și convingeri, inclusiv cercuri
clericale. Mase tot mai largi, po
poarele de pe întreg globul devin
tot mai conștiente de pericolele de

osebit de grave pe care le implică
perpetuarea politicii de înarmări nu
cleare și acționează tot mai hotărît
pentru înlăturarea acestor pericole,
deosebit de concludent fiind faptul
că manifestații, demonstrații, acțiuni
de protest împotriva proiectelor de
amplasare a noilor rachete s-au des
fășurat încă din primele zile ale
acestui an.
Chiar în prima zi a noului an
participantele la mișcarea „Femeile
pentru pace" din MAREA BRITANIE, care au devenit cunoscute în
întreaga lume pentru organizarea
unor „tabere ale păcii" în Apropierea
bazelor militare de la Greenham
Common și Molesworth Common, au
pătruns în incinta unei alte baze
militare — de la Newbury — unde
urmează să fie instalate rachetele

CURSA ÎNARMĂRILOR, UN NONSENS
„Continuarea cursei înarmărilor nucleare constituie un
nonsens care duce la un grad și mai mare de insecuritate".

OLOF PALME, premier al Suediei

CEA MAI IMPORTANTA PROBLEMA
A VREMURILOR NOASTRE
„încetarea competiției nucleare este cea mai importantă
problemă a vremurilor noastre".

americane de tip „Cruise", cerînd să
nu se admită cu nici un preț ma
terializarea proiectelor în acest sens.
Dealtfel, doi din trei locuitori ai
Marii Britanii se pronunță împotriva
amplasării de rachete „Cruise" și
„Pershing" în această țară — indică
sondajul de opinie realizat de ziarul
englez „Guardian".
Curajoasa acțiune a femeilor bri
tanice a avut un larg răsunet in în
treaga Europă occidentală. La înce
putul lunii ianuarie, a avut loc o
demonstrație de masă împotriva pe
ricolului de război, a proiectelor de
amplasare de noi rachete și la Koln,
în R.F. GERMANIA. Conferința oră
șenească a Partidului . Social-Demo
crat din Koln a cerut ca în progra
mul electoral al partidului să fie
inclus un punct care să prevadă res
pingerea planurilor de amplasare a
eurorachetelor. In rezoluția adoptată
cu acest prilej se subliniază : „Am
plasarea rachetelor nucleare sporește
pericolul unei ciocniri militare intre
marile puteri. In fața populației Eu
ropei se află pericolul unei distru
geri totale, intrucît noile tipuri de
arme cu rază medie de acțiune sînt
arme ale «primei lovituri»-, care fac
posibilă izbucnirea pe continentul
nostru a unui război nuclear pusti
itor". Semnificativ este și faptul că pe
cunoscutul „Apel de la Krefeld" care
se pronunță împotriva noilor rache
te au fost depuse pînă în prezent
aproape patru milioane de semnături.
Sute de participant la mișcarea

„Arsenalele armelor nucleare continuînd să crească, cursa
înarmărilor amenință omenirea cu distrugerea totală".
SATYANARAYANA RAO, secretar general
al Partidului Congresul Național Indian

KUWEIT
Cu prilejul Zilei naționale a Statului Kuweit Îmi este deosebit de plăcut
să vă adresez cele mai sincere felicitări și urări de sănătate și fericire
personală, de bunăstare și pace poporului kuweitian prieten.
îmi exprim convingerea că, în spiritul convorbirilor și Înțelegerilor con
venite cu ocazia întîlnirilor noastre de la București și Kuweit, relațiile de
prietenie și colaborare dintre țările noastre se vor dezvolta in continuare,
în interesul celor două popoare, al cauzei păcii, destinderii, independenței
naționale și înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

T E L E G RAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis o
telegramă de felicitare Alteței Sale,
Șeicul Saad Al-Abdullah AI-Salem
Al-Sabah, prinț moștenitor și prim-

la conferința organizației de partid din Katowice
VARȘOVIA 24 (Agerpres). — In
tr-o cuvîntare rostită la conferința
organizației de partid din Katowice,
Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al
C.C. al P.M.U.P., a spus : Putem re
leva cu satisfacție că partidul își re
face forțele, își activizează rîndurile, devine forța motrice în procesul
de renaștere și de întărire a va
lorilor socialiste ale statului și so
cietății. Partidul simte, de asemenea,
tot mai profund esența responsabi
lității sale. își înțelege tot mai bine
rolul conducător ca o înaltă dato
rie în slujba poporului. O realizare
de preț este formarea unui nou stil
în activitatea de partid, a unor pro
porții juste și a unui echilibru în
tre democrație și centralism.
Arătînd apoi că linia partidului,
stabilă și consecventă, este linia Con
gresului al IX-lea, linia luptei și în
țelegerii. linia interpretării socialiste
a înnoirii, vorbitorul a subliniat că
trebuie să se depună mari eforturi
pentru stringerea legăturii cu mase
le. să se lupte împotriva dușmanilor
orînduirii socialiste în Polonia, să se
manifeste răbdare pentru a obține
înțelegerea și încrederea oamenilor
care au fost induși în eroare.
Subliniind, în continuare. rolul
hotărîtor al muncitorilor în Polonia
socialistă. W. Jaruzelski a. arătat că,
în prezent, clasa muncitoare trebuie
să participe larg și activ, să-și facă
auzit glasul cu putere în instanțe
le și în aparatul de partid, în or
ganele reprezentative, în Mișcarea
Patriotică de Renaștere Națională, în
organizațiile obștești. în diferitele
campanii și acțiuni întreprinse spre
binele public. O importantă îndato
rire a partidului nostru este men
ținerea unei legături strînse și direc
te cu clasa muțicitoare, cu muncito
rii fără de partid.
Partidul nostru a sprijinit cu hotă
rîre concepția reînvierii mișcării sin
dicale poloneze — a menționat vor
bitorul. Legăturile juste dintre partid
și sindicate au o importantă deci
sivă în întărirea legăturilor lui cu
clasa muncitoare. în aplicarea prin
cipiilor democrației socialiste, în re
zolvarea contradicțiilor și conflicte
lor apărute. Partidul va sprijini sin
dicatele în activitatea lor de apă
rare a intereselor oamenilor muncii,
în lupta pentru respectarea relații
lor sociale socialiste.
După ce s-a referit la evenimen
tele ce au avut loc în Polonia în
ultimii doi ani, vorbitorul a relevat :
în pofida tuturor greutăților, noi
mergem înainte. Datorită patriotis
mului clasei muncitoare și majori

tății covîrșitoare a oamenilor mun
cii. datorită colaborării frățești cu
țările membre ale C.A.E.R., noi ne
eliberăm treptat din lațul crizei.
Partidul, guvernul fac și vor face tot
ce le stă în putință în această direc
ție. Cu cît regulile eficienței eco
nomice vor fi respectate mai bine
și mai scrupulos, cu atît mai repe
de se va produce îmbunătățirea spe
rată. Cea de-a doua jumătate a anului trecut a însemnat o creștere
lentă, dar sistematică, a producției
industriale și apariția altor factori
favorabili în sfera productivității
muncii, exportului (pentru prima
oară din 1971 am înregistrat un sold
activ în schimburile comerciale cu
țările capitaliste), ca și o mai bună
aprovizionare.
Ca urmare a stabilizării situației
a putut începe activitatea asupra pla
nului economic și social pe 1982—
1985, activitate care se apropie de
sfîrșit. Pentru prima oară în prac
tica economică, Ia baza lui s-a aflaț consultarea largă a societății. In
curînd guvernul va prezenta Seimu
lui proiectul de plan. îndeplinirea acestuia urmează să asigure în 1985,
comparativ cu anul trecut, o creș
tere a venitului national de 16 la
sută, a producției industriale — de
15 la sută, a producției agricole și
a consumului în general de 11 la
sută. Aceasta este o perspectivă
reală. Dar noi putem obține mult
mai mult. Poporul nostru, economia
noastră națională dispun de rezerve
și mai mari.
O atenție permanentă acordăm pie
ței interne, a continuat W. Jaruzelski,
în primele trei trimestre ale anu
lui 1982 s-a obținut o îmbunătăți
re In aprovizionarea cu bunuri de
larg consum, în special cu produ
se alimentare. Totuși, în ultimele luni
a apărut pericolul accelerării pro
ceselor inflaționiste. Acest lucru nu
trebuie permis, a spus el. Singura
cale rațională de evitare a dificul
tăților este de a merge înainte, spre
o productivitate mai mare și spre
economii, severe, spre progresul tehnico-științific, spre disciplină în mun
că și activitate pe tărîm obștesc.
Subliniind apoi că principala idee a
socialismului este echitatea socială,
vorbitorul a informat că au fost adoptate măsuri pentru un control mai
eficient asupra veniturilor.
In încheiere, vorbitorul e-a refe
rit la necesitatea contracarării fer
me a acțiunilor cercurilor imperia
liste în domeniul conștiinței socia
le. a propagandei vizînd slăbirea so
cialismului.

Poporul
kuweitian
sărbătorește la 25 fe
bruarie împlinirea a
22 de ani de la procla
marea independentei,
act memorabil care a
pus capăt dominației
coloniale și a deschis
calea
unor
adînci
transformări
econo
mice și sociale. Aceste
schimbări structurale
sînt cu deosebire vi
zibile în înfățișarea
capitalei tînărului stat
arab. Cunoscută altă
dată ca o așezare mo
destă de pescari și
căutători de perle, a
cărei populație nu de
pășea 50 000 de locui
tori, ea a ajuns in
numai cîteva decenii
unul dintre cele mai
frumoase orașe ale
Orientului Mijlociu, cu
clădiri impunătoare, cu
o intensă activitate
economico-comercială.
Numărul populației a
crescut de peste 20 de
ori, ajungînd la peste
1 milion. în același
timp, la sud și la nord

ministru al Statului Kuweit, cu oca
zia Zilei naționale a acestei țări,
prin care îi transmite calde felicitări
și cele mai bune urări de sănătate
și fericire personală, de pace și pros
peritate poporului kuweitian prieten.

de orașul Kuweit au
luat ființă o serie de
noi localități cu ca
racter industrial. Ast
fel, la 45 km la sud
de capitală, între apele
albastre ale Golfului și
întinderile gălbui ale
deșertului a fost con
struită platforma in
dustrială Shuaiba-Ahmadi, cuprinzînd rafi
nării, instalații de pre
lucrare a gazelor na-,
turale, cea mai mare
uzină de desalinizare
a apei de mare, fabrici
de materiale de con
strucții și de produse
alimentare. Zăcămin
tele
petroliere ale
emiratului, totalizînd
13 la sută din rezer
vele mondiale, consti
tuie principala sursă
de finanțare a dezvol
tării economice — baza
unui venit din cele
mai înalte pe locuitor.
Prieten apropiat al
popoarelor arabe, po
porul român urmăreș
te cu interes și sim
patie succesele obținu

te de poporul kuwei
tian pe calea dezvol
tării economice și so
ciale. între Republica
Socialistă România și
Statul Kuweit s-au
statornicit relații de
prietenie și colaborare,
care cunosc un curs
ascendent. Momente de
cea mai mare impor
tantă în această di
recție le-au constituit
întîlnirile la
nivel .
înalt din Kuweit și de
la București, care au i
prilejuit de fiecare
dată rodnice schimburi
de vederi încheiate cu ’
rezultate de natură să
dea un puternic impuls
conlucrării
românokuweitiene. Extinde
rea în continuare a
acestei colaborări în
diverse sectoare de
activitate corespunde
întru totul intereselor
reciproce,
înscriindu-se, totodată, ca un
aport cert de făurirea
unei noi ordini econo
mice și politice inter
naționale.
T
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SESIUNEA SPECIALA A COMI
SIEI O.N.U. PENTRU CONDIȚIA
FEMEII, ale cărei lucrări au în
ceput la Viena, se va ocupa de pregătirea Conferinței internaționale
ce va avea loc în 1985 în Kenya
consacrată trecerii in revistă a rezultatelor Deceniului Națiunilor
Unite
pentru
dreptul
femeii
(1976—1985), desfășurat sub deviza
„Egalitate, dezvoltare și pace".

COMUNICATUL COMUN dat
publicității la Budapesta, la încheierea vizitei ministrului afacerilor
externe al R. P. Polone. Stefan
Olszowski, subliniază că. în conformitate cu Declarația politică de
la Praga, ambele țări se pronunță
pentru încheierea între statele Tra

tatului de la Varșovia și cele ale '
N.A.T.O. a unui tratat cu privire
la nefolosirea reciprocă a forței I
militare și menținerea de relații |
pașnice.
1NTILNIRE LA TOKIO. Japonia
și China doresc să-și extindă reiatiile pe baza principiilor „pacea și
prietenia, egalitatea și avantajul reciproc, stabilitatea pe termen lung",
s-a subliniat in cursul intilnirii
care a avut loc la Tokio intre premierul nipon, Yasuhiro Nakasone,
și Chen Muhua, consilier de stat al
R.P. Chineze. După cum informea
ză agenția China Nouă, Chen
Muhua a declarat că există mari
posibilități de extindere a coope
rării economice intre cele două țări,
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MILIOANE DE SEMNĂTURI PE APELURILE
PENTRU PACE ȘI DEZARMARE

Arsenalele nucleare: 1 milion de Hiroshime
Dacă puterea explozibilă a bombei atomice aruncate asu
pra Hiroshimei a fost de aproximativ 20 DE KILOTONE (1 kilotonă = 1 000 tone explozibil convențional), în prezent cele
peste 50 DE MII DE FOCOASE NUCLEARE acumulate în arse
nalele lumii au o putere explozivă echivalentă cu cea a PESTE
1 MILION DE BOMBE DE TIPUL HIROSHIMEI, suficientă pen
tru distrugerea întregii omeniri DE MAI MULTE ORI.
antinucleară din ITALIA și-au pe
trecut prima, zi a anului 1983 mărșă
luind spre localitatea Comiso din Si
cilia, unde urmează, de asemenea, să
fie amplasate un număr de rachete
„Cruise". Marșul s-a încheiat printr-un miting, în cadrul căruia de
monstranții, cerînd să se pună, capăt
lucrărilor de construcție dini această
localitate a, unei baze militare ame
ricane, s-au pronunțat, totodată,
pentru dizolvarea blocurilor mili
tare, pentru utilizarea fondurilor
destinate înarmărilor în vederea re
zolvării unor importante probleme
sociale, cum ar fi crearea de noi
locuri de muncă sau îmbunătățirea
asistenței sanitare.
O deosebită amploare a luat miș
carea împotriva rachetelor în OLAN
DA. Philip Everts, directorul Insti
tutului pentru studii internaționale
de la Universitatea din Leyda, a de

IMPERATIVUL MOBILIZĂRII LARGI
A OPINIEI PUBLICE
„Prezența arsenalelor nucleare pe continentul european
ar spori la maximum pericolul de război, al ștergerii Europei
de pe suprafața Pămîntului. In prezent, imperativul este mobi
lizarea opiniei publice mondiale pentru înlăturarea acestui
pericol".
FRANCISCO DA COSTA GOMES,
fost președinte al Portugaliei

EDWARD KENNEDY, senator american

AMENINȚARE LA ADRESA UMANITĂȚII

Emirul Statului Kuweit

Cuvîntarea tovarășului W. Jaruzelski

I SE EXTIND CONTINUU ACȚIUNILE POPOARELOR
ÎMPOTRIVA PERICOLULUI NUCLEAR

In recentele sale cuvîntări și interviuri, tovarășul Nicolae Ceaușescu a
arătat cu toată limpezimea că anul 1983 constituie un an hotărîtor pentru
oprirea cursei înarmărilor, pentru trecerea la dezarmare, și în primul rînd
la dezarmare nucleară - pornind de la realitatea că în acest an ar urma
să fie amplasate în Europa noile rachete nucleare cu rază medie de
acțiune și să fie dezvoltate, totodată, cele existente. Pe bună dreptate,
secretarul general al partidului, președintele republicii, a subliniat că atit
noile rachete, cit și cele existente nu vor mări cîtuși de puțin securitatea
unui stat sau a altuia, ci, dimpotrivă, vor duce la sporirea primejdiei unui
război nuclear, punind sub semnul intrebării insăși existența vieții, a civi
lizației pe Terra. Tocmai de aceea, in viziunea profund umanistă a condu
cătorului partidului și statului nostru nu există și nu poate exista sarcină
mai arzătoare decît aceea de a se face totul pentru a se curma cursa
spre prăpastie, pentru a se trece la oprirea amplasării noilor rachete, la
reducerea și distrugerea celor existente, pină la lichidarea lor completă.

Alteței Sale
Șeic JABER AL-AHMAD AL-JABER AL-SABAH

UN RĂZBOI NUCLEAR CRIMA ÎMPOTRIVA OMENIRII
„Pregătirea unui război nuclear reprezintă cea’mai mare
crimă împotriva omenirii".

HEINRICH KAPLAN, savant din R. F. Germania

clarat, referindu-se la rezultatele
unei anchete efectuate în întreaga
țară, că aproape trei sferturi din
populația olandeză se opune insta
lării rachetelor nucleare în Olanda.
Printre protagoniștii mișcării antinu
cleare foarte activ se dovedește Con
siliul bisericilor din Olanda.
împotriva amplasării noilor ra
chete în Europa occidentală se pro
nunță, potrivit sondajului publicat
de ziarul „Berlingske Tidende", șapte
din zece locuitori ai DANEMARCEI,
inclusiv persoane care sprijină
N.A.T.O. (din susținătorii pactului
atlantic aproximativ 40 la sută s-au
declarat împotriva eurorachetelor).
„Nici o nouă rachetă în Europa !“
— este titlul unui apel al sindicate
lor din NORVEGIA, în care se sub
liniază : „Nici Estul, nici Vestul nu
au nevoie de noi rachete. De ambele
părți există suficiente rachete pen
tru a se distruge reciproc de mai
multe ori. De aceea noi cerem Stortingului să nu accepte instalarea de
rachete pe teritoriul Norvegiei".
Potrivit datelor publicate de ziarul
„Arbeiderbladet", un sondaj de opi
nie a stabilit că 70 la sută din cei
chestionați s-au pronunțat împotriva
amplasării de rachete nucleare ame
ricane în Norvegia.
Mișcarea împotriva armelor nucle
are se . dezvoltă puternic și în țările
neutre ale Europei, pornind de la
realitatea, evidentă pentru oricine,
că un război nuclear odată declanșat
nu se va opri la granița unui stat
sau altuia, ci va cuprinde toate sta
tele lumii. Astfel, cel mai reprezen
tativ forum al partizanilor păcii din
SUEDIA este „Rikstag-ul popular
pentru dezarmare", care se pronunță
pentru scoaterea în afara legii a ar
melor nucleare și, totodată, pentru
declararea imediată a peninsulei
scandinave zonă denuclearizată, idee
susținută activ de numeroase orga
nizații și mișcări pentru pace din ce
lelalte țări nordice. Recent, în FIN
LANDA, Consiliul Uniunii Democra
tice a Poporului Finlandez a dat pu
blicității o declarație care cheamă

In numeroase țări ale lumii au loc acțiuni de stringere de semnături pe
apeluri în sprijinul păcii și dezarmării. Upul din acestea este cunoscutul
„Apel de la Krefeld", care a reunit pînă în' prezent aproape patru milioane
de semnături din partea cetățenilor vest-germani

guvernul să folosească toate mijloa
cele de care dispune pentru a preîntîmpina creșterea în continuare a
încordării internaționale, pronunțîndu-se, totodată, categoric împotriva
amplasării de noi arme nucleare pe
continent.
Departe de a se limita numai la
Europa, mișcarea antinucleară cu
noaște o amplificare deosebită și
peste ocean, în S.U.A. Doar cu pu
ține zile în urmă a avut loc'„Confe
rința națională a mișcării americane
pentru înghețarea armelor nucleare",
care, în perspectiva alegerilor prezi
dențiale de anul viitor, a hotărît ini
țierea unei mari campanii împotriva
cursei înarmărilor atomice. De ase
menea, foarte recent, cea mai mare
organizație a fizicienilor din S.U.A.
— „Societatea americană de fizică"
(cu peste 33 000 de membri) y- a adre
sat conducătorilor S.U.A. și U.R.S.S..
precum și celor ai altor puteri care
dețin arme nucleare un mesaj în
care avertizează că un război atomic
ar avea ca rezultat distrugerea civi

lizației, propunînd un șir de măsuri
pentru înghețarea și limitarea dras
tică a armelor nucleare și a zonelor
de amplasare a acestor arme, inclu
siv măsuri privind neamplasarea ar
melor nucleare pe teritoriul țărilor
care nu posedă asemenea arme.
Telegramele agențiilor de presă au
anunțat, de asemenea, desfășurarea
unor ample acțiuni antinucleare sub
diferite forme și în țări de pe alte
continente ale lumii, în JAPONIA,
INDIA, INDONEZIA, AUSTRALIA,
în țări ale Africii, Americii Latine,
tocmai ca expresie a conștiinței tot
mai profunde că vîlvătăile unui
eventual conflict atomic ar cuprinde,
în cel mai scurt timp, întreaga pla
netă.
Manifestările și demonstrațiile
amintite se înscriu ca o elocventă
expresie a procesului de conștienti
zare tot mai pronunțată a opiniei
publice mondiale față de uriașa
primejdie pe care o implică escala
darea continuă a Înarmărilor nu■ leare.

Așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, dacă aceste acțiuni de
masă se vor dezvolta și mai puternic, dacă mișcările pentru pace din Est
și din Vest vor acționa intr-o strînsă colaborare, dacă popoarele Își vor
manifesta cu și mai multă vigoare voința de pace, determinînd astfel
statele, guvernele, oamenii politici să acționeze cu întreaga răspundere inclusiv ținînd seama de propunerile formulate de țările participante la
Tratatul de la Varșovia, ca și de țările care fac parte din N.A.T.O., precum
și de propunerile altor țări europene - este pe deplin posibil să se obțină
rezultatele dorite de popoare, să se treacă realmente Ia dezarmare, in
primul rînd la dezarmare nucleară - ca dezideratul cel mai arzător al
întregii umanități.
Grupaj realizat de Silviu
*
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