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ÎN ÎNTÎMPINAREA ANIVERSĂRII REPUBLICII

AU ÎNDEPLINIT PLANUL ANUAL
Industria
județului Neamț

Industria
județului Bacău
Oamenii muncii din industria ju
dețului Bacău raportează realiza
rea cu o săptămină mai devreme
a prevederilor planului pe 1983 la
producția-marfă industrială. înde
plinirea prevederilor planului pe
acest an înainte de termen, se
spune în telegrama adresată, cu
acest prilej. Comitetului Central al
Partidului Comunist Român, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, de către Co
mitetul județean Bacău al P.C.R., a
creat condiții pentru obținerea pină
la sfirșitul anului a unei pix>ducții
suplimentare in valoare de 1,5 mi
liarde lei. ce se va concretiza in
peste 300 000 MWh energie electri
că, 10 000 tone cărbune. 200 milioa
ne mc gaze asociate. 44 000 mp țe
sături, 40 000 perechi încălțăminte,
precum și Însemnate cantități de
utilaje tehnologice pentru industria
chirilică, organe de asamblare, mașini-unelte pentru prelucrarea me
talelor și alte produse. în prezent
acționăm cu fermitate pentru a asigura toate condițiile necesare în
deplinirii ritmice, încă din primele
zile ale anului 1984, a planului pro
ducției fizice in toate întreprinde
rile, realizării fondului de marfă
pentru export si diminuarea im
portului.
Mulțumindu-vă din inimă pentru
activitatea neobosită ce o desfășurati pentru ridicarea României pe
noi trepte de civilizație și progres,
oamenii muncii din județul Bacău,
urmind neabătut indicațiile dum
neavoastră. vor acționa cu hotărî re
pentru a intimpina cea de-a 40-a
aniversare a eliberării patriei și
Congresul al XHI-lea al partidului
cu noi si remarcabile realizări.

Planul pe anul 1983 la producțiamarfă industrială a fost îndeplinit
înainte de termen și de oamenii
muncii din județul Neamț, creîndu-se condiții pentru realizarea unei producții suplimentare de peste
350 milioane lei. Au fost livrate,
peste sarcinile planificate, 17 500
tone țevi conducte, 15 bucăți strun
guri Carusel, 1 850 bucăți semănă
tori. 600 tone fire relon.' 78 000
tone nitrocalcar, 4 200 mc cherestea,
127 000 mp plăci aglomerate din
lemn, 240 000 mp țesături, 20 000
tone nutrețuri combinate și altele.
în telegrama adresată Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele
Republicii
Socialiste
România, de către Comitetul jude
țean Neamț al P.C.R. se arată. în
tre altele ; Sintem pe deplin conștienți că succesele obținute se datoresc sprijinului permanent primit
din partea conducerii partidului, a
dumneavoastră, tovarășe secretar
general, în rezolvarea complexelor
probleme cu care ne-am confruntat
în această perioadă.
Vă raportăm, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, că organele și
organizațiile de partid, toți oame
nii muncii din județul nostru sint
pe deplin angajați in îndeplinirea
exemplară a sarcinilor de plan încă
din primele zile ale anului 1984,
an hotărîtor în realizarea sarcini
lor actualului cincinal, hotărîți să
întîmpine cu noi și mari succese
a 40-a aniversare a revoluției
de eliberate socială și națională,
antifascistă și ant'iimperialistă și
cel de-al. XIII-lea Congres al P.C.R.

Industria
județului Sibiu
Printr-o telegramă adresată Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al

Partidului Comunist Român, pre
ședintele
Republicii
Socialiste
România, de către Comitetul jude
țean Sibiu al P.C.R. se raportează
Că oamenii muncii din industria
județului au îndeplinit, cu 5 zile
mai devreme, sarcinile anuale de
plan, ceea ce va permite obține
rea unei producții-marfă suplimen
tare in valoare de peste 600 mi
lioane lei, materializată in 261 tone
oțel brut și 286 tone oțel aliat, 50
tone mașini și utilaje pentru in
dustria materialelor de construcții
și refractare, 91 tone mașini și
utilaje pentru industria alimenta
ră, 11 tone utilaje tehnologice pen
tru lucrări miniere, 1 417 bucăți
autobasculante și 536 remorci și se
miremorci, 692 tone produse macromoleculare de bază, 1 200 tone
plumb. 248 tone produse zaharoa
se, 124 mii mp țesături fine din
lină și tip lină, importante alte
cantități de produse și bunuri de
larg consum.
Acționind cu maximă exigență
pe linia aplicării cu fermitate a
prevederilor noului mecanism economico-financiar, am obținut o
producție netă suplimentară de
peste 580 milioane lei, indicator
îndeplinit încă de la data de 15
decembrie a.c. Acest succes are
la bază. între altele, reducerea cu
peste 460 milioane lei a cheltuie
lilor de producție totale și, res
pectiv, cu peste 420 milioane lei
a celor materiale, economisindu-se
peste 1 000 tone metal. 28 000 tone
combustibil convențional și 10 000
MWh energie electrică, ceea ce a
condus la obținerea unui benefi
ciu suplimentar de peste 238 mi
lioane lei.
Ne angajăm și cu acest prilej, cu
toată răspunderea, mult . stimate și
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
să nu precupețim nici un efort, să
muncim cu abnegație și dăruire re
voluționară pentru înfăptuirea sar
cinilor ce ne revin din documen
tele Congresului al XII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului,
pentru sporirea contribuției noas
tre la creșterea avuției țării, a ni
velului de trai și a bunăstării în
tregului popor.

92 de unități economice
din județul Timiș
Colectivele de muncă din 92
de întreprinderi industriale, de con
strucții, transporturi și din alte
ramuri ale economiei județului
Timiș, desfășurind o însuflețită
întrecere socialistă, anunță înde
plinirea mai devreme a planului
anual la producția-marfă. Acest
succes are la bază creșterea pro
ductivității muncii, mai buna uti
lizare a capacităților de producție,
extinderea tehnologiilor avansate.
S-au creat condiții ca pină la sfîrșitul lunii decembrie, cele 92 de
unități economice să realizeze su
plimentar o producție-marfă în
valoare de 1 miliard lei. (Cezar
Ioana, corespondentul „Scinteii").

40 de unități economice
din județul Cluj
Pină în prezent, 40 de unități
economice din județul Cluj au în
deplinit prevederile de plan anua
le la producția-marfă industrială.
Printre acestea se numără între
prinderea chimică. Combinatul de
lianți și materiale refractare. în
treprinderea „9 Mai“ — toate
din Turda, întreprinderea „Carbochim“, întreprinderea mecanică de
material rulant „16 Februarie",
Trustul de construcții chimice.
Trustul județean de construcții și
întreprinderea de reparații auto
din Cluj-Napoca. Pină la finele
anului, aceste unități vor realiza
suplimentar o prodUcție-marfă in
dustrială și vor executa lucrări de
construcții-montaj în valoare de
peste 450 milioane lei. (Alexandru
Mureșan, corespondentul „Scin
teii").

Industria sectorului 4
al Capitalei

»
Desfășurind larg intrecerea so
cialistă in cinstea aniversării Re

publicii, colectivele de oameni al
mupeii din întreprinderile indus
triale ale sectorului 4 din Capi
tală raportează îndeplinirea înain
te de termen a sarcinilor de pro
ducție pe întregul an. Datorită
avansului de timp cîștigat, în uni
tățile economice ale sectorului s-au
creat condiții ca pină la finele
anului să se realizeze o producțiemarfă suplimentară in valoare de
800 milioane lei. Se vor livra peste
prevederi construcții metalice pen
tru linii electrice, utilaj chimic,
anvelope, încălțăminte și alte pro
duse. O atenție deosebită s-a acor
dat înnoirii producției, introdueîndu-se în fabricație peste 150 pro
duse și tehnologii noi. Prin intro
ducerea acestor noi. tehnologii s-au
economisit, la nivelul sectorului,
5 000 MWh energie electrică și
6 000 tone combustibil convențio
nal. Printre unitățile fruntașe se
numără Întreprinderea de con
strucții metalice „Steaua roșie",
„Danubiana" și altele. (Gh. Ioniță).

25 de unități economice
din județul Covasna
Acționînd hotărît pentru realiza
rea integrală a sarcinilor de plan
pe anul 1983, colectivele de muncă
din 25 de unități economice din
județul Covasna și-au îndeplinit
Înainte de termen prevederile de
plan la producția-marfă industria
lă. Astfel, s-au creat condiții ca
aceste unități să realizeze pînă la
sfirșitul anului suplimentar impor
tante cantități de produse necesa
re economiei naționale: 30 000 tone
lignit, 6 000 mc cherestea, 300 000
mp țesături textile, 6 500 mp co
voare, produse din mase plastice
și altele. Printre unitățile fruntașe
care au contribuit în mod deosebit
la acest succes se numără între
prinderea minieră Căpeni, I.F.E.T.
Tg. Secuiesc, întreprinderea de
prelucrare a maselor plastice.
(Păljânos Maria, corespondentul
„Scinteii

Fundamentarea temeinică a programelor
de activitate cerință esențială
a perfecționării muncii de partid
J
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Imagine cotidiană pe șantierul hidrocentralei Porțile de Fier II
Foto : S. Cristian

Consfătuirea de lucru de la Man
galia pe problemele muncii organi
zatorice și politico-educative, puter
nic marcată de cuvintarea secreta
rului general aî partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, poate fi con
siderată, pe drept cuvint. un mo
ment cu semnificații deosebite in
viața și munca organelor și organi
zațiilor de partțd, ea punind în re
lief cu putere necesitatea perfecțio
nării activității organizatorice și
politico-educative, in strinsă legătură cu amploarea obiectivelor stabilite de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului. Cu
tovarășul
Nicolae
acest prilej,
" .
Ceaușescu sublinia : „Este necesar
ca organele și organizațiile de partid
să asigure organizarea temeinică și
în detaliu a muncii pentru realiza
rea in cele mai bune condiții a hotărîrilor, a legilor, a tuturor planurilor și programelor de activitate".
Pentru a răspunde âcestei cerințe. indicațiilor și orientărilor atit
de limpezi ale tovarășului Nicolae
Ceaușescu și a acționa în toate
împrejurările ca autentici revolu
ționari ne punem mereu între
barea : ce e nou in activitatea noas
tră și se cere promovat și amplifi
cat cu perseverență, ce e vechi, pe
rimat și se cere înlăturat cu hotărire ? Și în măsura in care răspun
surile pe care le dăm acestor în
trebări reușesc să ne ajute în spo
rirea capacității noastre organizatorice, politice, de mobilizare a oameni lor muncii la infâotuirea hotăririlor partidului și a legilor tării, în
acea măsură ele sint viabile, sint
cele dorite.
Desigur, în ansamblul muncii de

Pentru o Hora a Unirii popoarelor
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război mondial... Și deci știu războiul. S-au jucat de-a
Zilnic sosesc la redacție numeroase corespondente,
moartea și au invins-o învingind fascismul. Atunci
Din toate colțurile țării. $i fiecare poartă-n ea snflefascismul era moartea. Acum moartea e nitrotoluenul".
tul șt gindul celor care au trăit bucuria sau necazul
„Și dacă in balansu-i dement, unul din talgere iși
unui anume moment pe care vor să ni-l destăinuie.
varsă conținutul pe capetele noastre, ale copiilor noșAcum insă, mai mult ca aricind, multe din scrisorile
primite vorbesc despre PACE. Parcă semnatarii lor tri ? !“. „Planeta noastră, civilizația noastră, gindirea
s-au înțeles să-și unească vocile topindu-le intr-una sin
noastră inflorită-n cărțile veacurilor s-ar preface-n ce_______________
nușă...“. „E o prezumție,
gură : vocea păcii. Pentru
Și va rămine astfel",
țară, pentru bătrînul nos
Pentru că sintem uniți
tru continent, pentru pla
PICĂTURA
DE
CERNEALĂ
primejdiei.
împotriva
neta Pămînt. Vocea aces
Ca-ntr-o Horă a Unirii.
tui timp'pe care-l văd
Horă a Unirii tuturor po
alunecind, a pământului
poarelor de pe planeta noastră. Care luptă și speră
pe care-l văd cutremurat de convulsiile
......
puterii. A recă, intr-o bună zi, miliardele de tone de armament vor
fuzului tenace, obstinat, de a simți timpul și pămîntul
deveni unelte agricole, tn jurul cărora se va cinta
■astfel. A convingerii că vocile lor, alăturate cuvântului
Hora Unirii — Hora păcii !
ferm și limpede al președintelui țării — tovarășul
Nicolae Ceaușescu — se vor face auzite. Acolo unde za
rurile morții și vieții sint aruncate de-a valma, intr-un
Marta CUIBUȘ
joc înfricoșător al groazei și-al speranței. $i de ce nu
speranța ? Doar ea și numai ea ? ! „...Cind ne-am
(După corespondențele lui loan Dobrescu — Cîmpuobișnuit cu răsăritul și apusul soarelui, cu nopțile
lung-Muscel, George Ceaușu — Calafat-Dolj, Mircea
Ursei — Craiova, Dumitru D. Ion — Pitești, Petre P.
înstelate, cu furtunile și verile de-acasă, cu larma co
piilor, cu florile și păsările țării..." „Cind atiția de-ai
Popescu — satul Goga-Prahova, George Băicoianu —
întreprinderea de rulmenți Alexandria).
noștri poartă pecetea de veterani in cel de-al doilea
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organizare un rol important revine
activității de planificare, care, in
temeiul orientărilor generale, este
chemată să stabilească in mod
coerent și cuprinzător in fața orga
nelor și organizațiilor de partid
direcțiile principale de acțiune,
forțele participante, formele și
mijloacele prin care să se acțio
neze și, nu în ultimul rînd, rezul
tatele la care trebuie să se ajungă,
întreaga activitate de planificare
necesită o cunoaștere temeinică a •
cerințelor economiei naționale față
de producția unui* sector sau altul,
a potențialului real uman și ma
terial, a marilor și inepuizabilelor

Radu BĂLAN
prim-secretar al Comitetului
județean Hunedoara al P.C.R.
disponibilități pe care le au colecti
vele de muncă.
Concepind activitatea de planifi
care. de programare drept una din
pîrghiile esențiale ale muncii de
conducere, comitetul județean de
partid, biroul și secretariatul său
acordă o atenție sporită faptului ca,
incă din acest stadiu al activității,
să se asigure realizarea unor cerin
țe de bază pentru întreaga muncă
de partid — cuprinderea probleme
lor din toate domeniile activității economico-sociale, a obiectivelor și lo
calităților, repartizarea forțelor .după
criteriul priorităților, coordonarea
unitară a factorilor participant!, unirea eforturilor colectivelor de oa
meni ai muncii pentru îndeplinirea
sarcinilor de plan, a programelor
adoptate. Avem în vedere făptui că
activitatea de conducere și îndru
mare din teritoriu trebuie să se des
fășoare pe baza unui plan bine sta
bilit, care să asigure soluționarea la
timp a tuturor problemelor. De fapt,
abordăm planificarea ca parte inte
grantă a ansamblului muncii efecti
ve, conferindu-i autentice și eficien
te atribute organizatorice.
LTn evantai larg al activității or
ganizatorice și politico-educative
este supus cerinței planificării judi
cioase, riguroase. Astfel, fundamen
tăm obiectul analizelor in plenare,
ședințe de birou sau secretariat co
mune cu comitetul executiv al con
siliului popular, cele desfășurate la
fața locului, in combinatele siderur
gice de la Hunedoara și Călan, în
întreprinderile miniere ale Văii Jiu
lui, pe șantierele de investiții de la
amenajarea
hidroenergetică Riu
Mare-Retezat și alte șantiere din
județ, din unele consilii unice agro
industriale. coordonăm controalele
complexe, studiile, instruirile perio
dice, schimburile de experiență. în
sfera planificării includem sistema
tic alcătuirea tematicilor orientative,
programele de lucru ale consiliilor
și comisiilor pe probleme, ale sec
țiilor, acțiunile acestora, precum și
cele ale organizațiilor de masă și

obștești. Folosim, de asemenea, pla
nificarea ca instrument de progra
mare a discuțiilor individuale cu
comuniștii, pentru prezentarea pe
riodică a unor rapoarte și informări
de către membrii organelor de
partid ș.a.
întocmirea programelor de activi
tate cere o laborioasă muncă de
concepție, desfășurată cu competen
ță, avîndu-se in vedere conținutul
calitativ mereu mai ridicat al sarci
nilor și obiectivelor pe care le pune
conducerea partidului și statului,
modul cum ne organizăm și repliem
cu mobilitate forțele, in funcție de
evoluția și stadiul îndeplinirii pro
gramelor noastre, de cerințele noi
ivite.
în această ordine de idei, acordăm
o importanță cu totul deosebită aplicării indicațiilor date de tovară
șul Nicolae Ceaușescu la Consfă
tuirea de lucru de la Mangalia, ob
servațiilor critice privitoare la fap
tul că nu în puține cazuri unele or
gane de partid încep o activitate, o
desfășoară un timp, dar, intervenind
alte probleme, n-o mai urmăresc, în
felul acesta creîndu-se o stare de
lucruri care duce la perpetuarea
unor deficiențe ,ce astfel rămîn
nesoluționate. Referindu-se la rolul
mare pe care îl au comitetele jude
țene de partid în conducerea întregii
activități din județe, tovarășul
Nicolae Ceaușescu sublinia că „se im
pun asemenea măsuri, asemenea or
ganizare a muncii incit să nu rămină nici un sector și nici o problemă
care să nu fie in atenție, cărora să
nu li se asigure condițiile înfăptuirii
in viață și să nu se urmărească
pină la capăt îndeplinirea in între
gime a sarcinilor". Atît la comitetul
județean de partid, cit și în cadrul
celorlalte organe și organizații de
partid de la municipii, orașe, unități
economice, comune și unități agri
cole, manifestăm toată grija pentru
cuprinderea tuturor domeniilor și
sectoarelor de activitate prin coor
donarea unitară a forțelor de care
dispunem, căutînd să evităm disper
sarea lor la intimplare, după o si
tuație conjuncturală sau alta, să asigurăm din „start", incă înainte de
începerea unei acțiuni sau a alteia,
concentrarea și dirijarea lor judi
cioasă spre rezolvarea temeinică a
sarcinilor curente și de perspectivă.
Beneficiind de prețioase jaloane
orientative, de cea mai înaltă com
petență date de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretarul general al
partidului, cu prilejul vizitelor de
lucru în județ, organizația județea
nă de partid, împreună cu cele
municipale Petroșani, Hunedoara.
Deva, cu comitetele orășenești, a
elaborat programe speciale, specifice
județului nostru — nemijlocit legate
de orientările și programele adoptate
de Congresul al XII-lea și Conferin
ța Națională ale partidului — vizind
prioritar intensificarea cercetării si
prospecțiunilor
geologice
pentru

(Continuare in pag. a IlI-a)

În fiecare întreprindere, în fiecare formație
de lucru, la fiecare loc de muncă

PRIN APUCAREA FERMĂ
A ACAR» GlOBAlINALIĂ PRRRRCIIUIIAIE
$1 EFICIENTĂ, VENIM SPORFTE
După cum se știe, începînd cu data de 1 octombrie a.c., în întreaga
economie s-a trecut la generalizarea organizării și retribuirii muncii in
acord global. S-a creat astfel un cadru organizatoric și de stimulare ma
terială unitar, in care fiecare om al muncii, de la muncitor la director,
au răspunderi clare pentru modul in care iși realizează sarcinile, in așa
fel incit în fiecare unitate economică prevederile de plan să fie îndepli
nite riguros la toți indicatorii cantitativi și calitativi.
Prevederile Decretului Consiliului de Stat privind aplicarea formei de
retribuire în acord global sînt menite să asigure cadrul pentru legarea
nemijlocită a veniturilor tuturor membrilor formațiilor de lucru și ale fiecărui
om al muncii in parte de realizarea în cele mai bune condiții a sarcinilor
de producție, de acțiunile întreprinse pentru gospodărirea judicioasă a
mijloacelor tehnico-materiale, în vederea sporirii eficienței economice.
„Aplicăm măsurile de perfecționare a muncii, a acordului global
- sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu - pornind de la principiul că
fiecare trebuie să fie retribuit, să primească după muncă ; introducem
mai ferm principiul socialist că veniturile pot fi nelimitate in raport de
muncă și ca rezultat al muncii, dar nu mai garantăm nimănui venituri fără
muncă. Trebuie să aplicăm ferm principiul «nici piine fără muncă, dar nici
muncă fără piine» I". In perioadă care a trecut de la generalizarea acestui
sistem de retribuire s-a acumulat o anumită experiență care evidențiază
cu putere că aplicarea fermă și corectă a acordului global asigură creșterea
producției și productivității muncii, a eficienței economice și, pe această
bază, sporirea veniturilor oamenilor muncii, a cîștigului fiecăruia dintre ei.

In pagina a ll-a - două experiențe concludente :

Brigada condusă de Tudor Anghel de la
„Electroaparataj"—București și brigada condusă de
Constantin Popa de la mina Lupeni.

A construi - verbul dinamic
al anilor
Republicii
•t

Ani la rind, m-am
numărat printre re
porterii pasionați de
noile construcții înăl
țate in epoca inau
gurată de Republică.
Unde auieam' că se
ridică ceva important,
de proporții și de in
teres național — dă
deam fuga și eu. N-am
alergat și n-am scris
cu intenția de a face
literatură, ci cu do
rința de a consemna
realitatea. Am umplut
multe pagini despre
strădania a zeci și sute
de mii de oameni cu
prinși in iureșul con
strucției socialiste. De
la
șantiere, uzine,
școli, obiective de in
teres social am trecut
la platformele indus
triale. N-am apucat să
le văd pe toate. Plat
formele
bucureștene
însă le-am cercetat,
am și scris despre
ele. tn fiecare an
mi-am făcut drum
prin părțile Ardealu
lui — preocupat de
noul peisaj industrial,
dar incercînd și tihna
ce incă ți-o mai pot
asigura satele cuprin
se intre dealuri, tăiate
de o vale. Astă vară,
am descoperit șl eu
platforma de la Cala
fat, am revăzut-o pe
cea de la Tirgoviște,
iar o scurtă abatere
din drumul spre lito
ral mi-a prilejuit întilniri cu brigadieri
ai monumentalei con
strucții Canalul Du
năre — Marea Nea
gră. Astfel, satisfăcută
fiind dorința mea de
peisaj industrial, in
tr-o splendidă dumi
nică de toamnă am
hotărît o evadare la
iarba incă verde.
Urcînd în mașină,
am luat-o încetișor
către o zonă dragă
mie, cu punctul ter
minus intr-un sat de
mai sus de Văleni. De
fapt, fusesem invitat
să asist la inaugura
rea unei case : casa
unor prieteni, se-nțelege. Drumul Bucu
rești — Ploiești —
Văleni, pe care-l bă
tusem cu numai două
săptămini in urmă,
n-avea ce surprize
să-mi rezerve. Cind am
ajuns in satul acela,
I., ceva m-a nedume
rit și m-a contrariat :
pe marginea șoselei ce
străbate satul, către
Cheia, pe uliți, peste
tot erau înșirate con
ducte ; din această
pricină ulițele se-ngustaseră ; incercînd
să fac loc unei ma
șini ce venea din față,
am încălecat o con
ductă. Ajuns cu bine,

fiind și bine primit,
am ținut să aflu de
la prietenii mei : ce
mai e și cu drăciile
astea ?!,.. E, ce să fie,
încep lucrările de ca
nalizare...
Un fapt ce pare,
la prima vedere, oa
recare. Nici măcar
consemnat în pagi
nile ziarelor. Dar la
scara întregii
țări,
multiplicat, diversifi
cat pe numeroasele
coordonate ale moder
nizării și urbanizării,
el exprimă Un vast și
profund proces : ri
dicarea satului la o
nouă condiție econo
mică și socială.
★

In cartierul unde
locuiesc, la mică dis
tanță de blocul meu,
au căzut in vremea

Nicolae ȚIC
din urmă zeci de case
vechi, întunecoase, cite
unele și coșcovite, au
căzut pe rind, după
un plan stabilit cu mi
nuție. Cei ce iși pe
trecuseră anii aici
erau departe, prin
Drumul Taberei și Ti
tan, iși orînduiseră
viața în noile cartie
re, mai dădeau peaici doar in cîte-o
plimbare.
Cartierul
intră in refacere, i-a
venit și lui rindul —
și vor apărea și aici
blocuri moderne, cu
nouă și zece niveluri.
Așadar, s-a pregătit
terenul pentru începe
rea lucrărilor, iar a
pregăti acest teren, în
condițiile date,
în
seamnă in primul rind
a demola. După ce
atîția ani am scris
despre
constructori,
despre cei care înalță
case, mi-a dat prin
minte să intru în vor
bă și cu demolatorii
de case — e drept,
vechi, multe lipsite de
un confort elementar.
Zile la rind i-am ur
mărit pe oamenii aceș
tia care manevrează
macarale, excavatoa
re, buldozere — cum
descopertează, dărîmă
zidurile, apoi rad to
tul. din temelii. De
sigur, mi-am zis, este
o muncă absolut ne
cesară. Insă întreba
rea se pune : ce sa
tisfacții poate să-ți
dea ? In loc să ridici
case, demolezi... Ciu
dată meserie mai e Șl
asta.
Împărtășind
deci aceste ginduri
celor în cauză, am
trezit nedumeriri :
cum adică, demola

tori ? Nu există o ase
menea meserie. Noi,
mi-au zis oamenii,
noi sintem construc
tori. Peste numai cităva luni, o să ne gă
siți tot aici, săpînd și
turnind fundații, apoi
construind case mai
trainice, mai arătoase.
Mai zilele trecute,
în cartierul meu, pe
teren nivelat, au apă
rut topometrii, s-au
făcut măsurători, s-au
bătut primii țăruși.
Odată cu primăvara.
Cu regenerarea naturii,
va începe și întine
rirea cartierului. Doar
amintirea va mai păs
tra imaginea vechi
lor căsuțe ce s-au
prăbușit intr-o zi — a
trebuit să se prăbu
șească spre a face loc
confortului, civiliza
ției. Treptat, aceste
imagini se vor destră
ma, pină la ștergerea
din memorie. Aici, in
noul cartier, se vor
naște și vor crește
copiii : ei nu vor cu
noaște decît peisajul
modern,
impunător.
Dacă le va spune ci
neva că pe-aici au
fost cindva multe că
suțe, cam într-o rină,
care-au căzut intr-o
zi sub buldozere —
chiar de vor crede,
copiii nu vor fi im
presionați. Căci ei,
copiii, constructorii de
miine, de la început
de secol XXI, vor
avea de gîndit pentru
noile etape de dezvol
tare, socotindu-se da
tori a duce mai de
parte ceea ce au edi
ficat părinții — pro
iecte cu siguranță mai
îndrăznețe.
★

Ieri, la prînz ne-a
vizitat Ion D. P„ în
virstă de zece luni.
L-a adus taică-său
intr-un fotoliu porta
bil. Ion, in costumcosmonaut, dormea de
stingea. După vreo
oră, maică-sa, poeta,
vrind să-l trezească, a
început să-i cinte la
ureche. Ceea ce lui
Ion i-a priit, dovadă
că a mai dormit vreo
jumătate de oră. Cind
a făcut ochi, încă fer
mecat de vreun vis, a
tras un chiot. îmi
place să cred că Ion
D. P., născut în aceas
tă casă, in ■zgomotul
buldozerelor ce pre
găteau terenul pentru
noi. construcții, pentru
noul de azi și de mii
ne, se visase construc
tor brav pe șantie
rele țării, l-am pro
mis să scriu despre
el in prima lui zi de
lucru.

MUREȘ

Apartamente peste * prevederi
Antrenați cu toate forțele in
întrecerea socialistă desfășurată
in întîmpinarea zilei de 30 De
cembrie. lucrătorii Trustului de
construcții-montaj Mureș rapor
tează noi și importante succese
în muncă. Ei au realizat, înainte
de termen, planul anual la con
strucția de locuințe, punind la
dispoziția oamenilor muncii
2 948. apartamente confortabile.
Prin obținerea acestui avans,
constructorii mureșeni vor rea
liza suplimentar, pină la finele
anului, 30 de apartamente. De
remarcat că acest succes a fost

realizat in condițiile în care ei
au economisit, de la inceputul
anului și pină in prezent, 500 000
kWh energie electrică, 126 000
metri cubi gaze naturale, 418
tone ciment, 100 tone fier-beton și alte materiale de con
strucții. în prezent, lucrătorii
Trustului de construcții-montaj
Mureș au început lucrările la
toate cele 1 400 ' apartamente
, prevăzute a fi date in folosință
in primul semestru al anului
1984. (Gheorghe Giurgiu, cores
pondentul „Scinteii").
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în fiecare întreprindere, în fiecare formație de lucru, la fiecare loc de muncă

PRIN APUCAREA FERMĂ A ACORDULUI GLOBAL

- Înaltă productivitate

și eficientă, venituri sporite

DOUĂ EXEMPLE CONCRETE CARE DEMONSTREAZĂ AVANTAJELE MUNCII ÎN ACORD GLOBAL
BRIGADA CONDUSĂ DE CONSTANTIN POPA DE LA MINA LUPENI

BRIGADĂ CONDUSĂ DE TUDOR ANGHEL DE LA „ELECTROAPARATAJ" DIN CAPITALĂ

Intr-o lună, lucrind tu cinci oameni mai puțin, a realizat o

A depășit planul producției fizice, planul la export

productivitate cu peste 301a sută mai mare, a extras 1937tone

și, lucrind cu un număr mai mic de oameni, a realizat

cărbune in plus, fiecare membru al brigăzii obținind

un venit mediu cu 9,5 la sută mai mare

un venit suplimentar de peste 2100 lei

pe fiecare membru al brigăzii

mu

Cifrele sînt mai elocvente decît oricare
alte argumente. Să ne referim la murjca
și cîștigurile formației de lucru conduse
de Constantin Popa, din sectorul IV al
minei Lupeni, in decursul unei singura
luni de aplicare a acordului global.
Planul de producție prevedea ca
brigada formată din 46 oameni să
extragă 11 663 tone cărbune, pentru
care, corespunzător unui tarif de ma
noperă de 16,60 lei/tona de cărbune,
urma să primească un fond de retri
buire in valoare de 193 606 lei. Pe un
membru al brigăzii ar fi revenit, în
medie, 4 208 lei (193 606 lei : 46 munci
tori). Iată însă că printr-o mai bună
organizare a muncii, printr-o reparti
zare riguroasă a sarcinilor pe fiecare
om, concomitent cu aplicarea unor mă
suri de întărire a disciplinei in muncă,
brigada lui Constantin Popa A REALI
ZAT 13 600 TONE. DECI CU 1 937 TO
NE MAI MULT CĂRBUNE, PRODUC
TIVITATEA MUNCII A FOST DEPĂ
ȘITA CU 30,8 LA SUTA.
PENTRU PRODUCȚIA SUPLIMEN
TARĂ BRIGĂZII I S-A CUVENIT
UN FOND DE RETRIBUIRE SUPLI
MENTAR, CALCULAT ASTFEL:
1937 TONE X 16,60 LEI/TONA - 32154 LEI.
PRIN URMARE, FONDUL TOTAL
DE RETRIBUIRE REALIZAT A FOST
DE : 193 606 LEI + 32154 LEI •= 225 760 LEI.
DACA AR FI LUCRAT CU EFEC
TIVUL PLANIFICAT, IN MEDIE. PE
UN MEMBRU AL BRIGĂZII AR FI
REVENIT 4 907 LEI (225 760 LEI : 46
MUNCITORI).
DAR PENTRU CA S-A LUCRAT
CU UN NUMĂR MAI MIC DE MUN
CITORI — 41 — RETRIBUȚIA MEDIE
EFECTIVA PE UN MEMBRU AL
BRIGĂZII A FOST DE 5 506 LEI
(225 760 LEI : 41 MUNCITORI).
O precizare : toti membrii brigăzii au
beneficiat si de sumele cuvenite prin
aplicarea, in condițiile legii, a acordu
lui progresiv și care, in cazul lor, a
fost de 20 la sută, adică de încă
840 lei. în medie, pe persoană. Acordul
" progresiv este o formă de retribuire
specifică activității in această rămiiră,
potrivit căreia, in cazul depășirii pla
nului. se aplică tarife de manoperă
majorate pentru întreaga producție
realizată. Deci ciștigul mediu supli
mentar pe un miner din brigadă a
fost de peste 2 100 lei.
Se desprinde, așadar, concluzia că retributia fiecărui membru al brigăzii, care
a lucrat efectiv în această perioadă, a

sporit prin realizarea unei producții de
cărbune suplimentare, cu un număr mal
mic de personal.
...început de săptămîr.ă și de schimb în
sectorul IV al întreprinderii miniere Lu
peni. în tot ce se întreprinde, la fiecare
loc de muncă, sînt evidente buna organi
zare, ordinea și disciplina. Dar să dăm
cuvîntul faptelor. Șeful de brigadă Con
stantin Popa, Erou al Muncii Socialiste,
împreună cu șeful de schimb Ilie Petre,
însoțiți de cei 15 ortaci ai lor din schim
bul 1, cea mai bună și harnică brigadă
de Ia mina din Lupeni, intră în șut și
ajung la locul de muncă înainte de
ora începerii programului. E și normal,
schimbul este preluat din „mers", fiindcă
la sectorul IV al minei Lupeni activitatea
se desfășoară în „foc continuu".
Șeful de brigadă primește raportul mi
nerului șef de schimb, se informează cum
s-au executat lucrările de revizie și în
treținere, efectuate cu regularitate în fie
care duminică, în schimbul 2. Totul este
pregătit pentru începerea lucrului. Combinerul Iile Gheorghe pornește combina.
Cuțitele încep să muște lacom din stratul
de cărbune care curge din belșug pe co
vorul benzilor și este scos spre preparație.
Fiecare om din brigadă știe precis ce
are de făcut. Cei care mînuiesc marele
complex mecanizat execută cu precizie și
competență fiecare manevră. Alți mineri
pregătesc cu grijă celelalte operații din
abataj : săparea și pășirea complexului.

pentru ca, apoi, combina să poată tăia
din nou din stratul de cărbune.
După ce se convinge că fiecare om e la
locul său și că totul decurge așa cum a
fost stabilit, șeful de brigadă ne oferă
cîteva precizări :
— Brigada noastră a extras suplimen
tar, în acest an, 41 008 tone cărbune cocsificabil. Trebuie spus că aceste însemnate
succese se datoresc cadrului organizatoric
creat, condițiilor deosebite asigurate după
trecerea la lucrul in flux continuu și la
aplicarea generalizată a acordului global.
Discutăm și cu minerii Vasile Antohie,
Ioan Guță, Vasile Dan și Petrache Mangu. Toți ne-au asigurat că s-au convins
din proprie experiență de avantajele apli
cării acordului global. în prezent, atît for
mația de la aprovizionare, cît și cei de la
întreținerea utilajelor fac parte din bri
gada de producție și,...bineÂffit.eleș. sint dL . .
rect interesați ca treaba să meargă bine,
fiindcă veniturile lor sînt nemijlocit le
gate de realizarea producției.
-■
Să mai ădfcugjȘm. ’h'h’ifapt .= dmporfantj.■
care relevă gtijh miindrflbr dirf'spctoraî Iy ’?
pentru buna gospodărire, întreținere și fo
losire a zestrei tehnice de care dispun :
complexele mecanizate sînt astfel întreți
nute incit starea lor de funcționare este
prelungită de 2—3 ori comparativ cu pre
vederile.

Sabin CERBU

corespondentul

„Scirțteii"

în mod constant, colectivul întreprinde
rii „Electroaparataj" din Capitală s-a aflat în acest an printre fruntașii în în
trecerea socialistă pe ansamblul ramurii,
în mod deosebit bunele rezultate în ac
tivitatea productivă s-au amplificat în
ultima perioadă, după generalizarea acordului global. Pentru a exemplifica cum
s-a acționat in mod concret pentru apli
carea acordului global, ne-am oorit la
brigada condusă de maistrul Tudor An
ghel, din cadrul secției montâj automate.
Potrivit prevederilor contractului de
acord global, în luna noiembrie a acestui an. colectivul a trebuit să rea
lizeze 14 200 întrerupătoare automate
AE 10 A, destinate exportului, ltCrînd
cu un efectiv de 69 persoane. Cores
punzător tarifului de manoperă pe
produs, de 10,20 lei, brigada urma să
primească un fond de retribuire de
144 840 lei, în condițiile încadrării în
normele de consum la piese compo
nente și energie electrică, respectării
parametrilor de calitate prevăzuți și
realizării întregii cantități de produse
destinate exportului. Pe o persoană. în
medie, revenea o retribuție de 2100
lei.
IATA INSA CA IN LUNA RES
PECTIVA BRTGADA A REUȘIT SA
FABRICE PESTE PLAN 904 ÎN
TRERUPĂTOARE AUTOMATE DE
TIPUL AE—10 A PENTRU CARE LA
FONDUL DE RETRIBUIRE PLANI
FICAT DE 144 840 LEI S-A ADAUGAT UN FOND DE RETRIBUIRE
SUPLIMENTAR,
PROPORȚIONAL
CU DEPĂȘIREA PLANULUI LA
PRODUCȚIA FIZICA, CALCULAT IN
FUNCȚIE DE TARIFUL PE BUCATA:
904 BUCĂȚI X 10,20 LEI/BUCATA 9 221 LEI.
IN TOTAL, FONDUL DE RETRI
BUIRE CUVENIT FORMAȚIEI ESTE
DE 144 840 LEI + 9 221 LEI - 154 061
LEI.
DACA AR FI LUCRAT CU ÎNTREG
EFECTIVUL PLANIFICAT, IN ME
DIE, PE UN MEMBRU AL BRIGĂZII
AR FI REVENIT 2 232 LFI (154 061
LEI : 69 PERSOANE).
INTRUCIT INSA S-A LUCRAT CU
UN-I EFECTIV DE NUMAI 67 DE
PERSOANE, FONDUL DE RETRI
BUIRE UAIJE A REVENIT, IN MEblE, PE O PERSOANA A FOST
MAI MARE, DE 2 299 LEI (154 061
LEI : 67 PERSOANE).
Sumă la care, în mod firesc, se
adaugă celelalte drepturi prevăzute
de lege, între care sporul de vechime
— a cărui cotă a fost majorată în
această ramură de la 1 noiembrie a.c.,
odată cu sporirea retribuției tarifare.

Valoarea „Brunei de Maramureș"
demonstrată convingător la... Vaslui
Cînd și prin ce împrejurări a ajuns
„Bruna de Maramureș" pe meleagu
rile vasluiene nu se știe precis. Ba
zele aclimatizării organizate și diri
jării ei in această parte a țării s-au.
pus însă cu 20 de ani în urmă,
cînd au fost aduse, de prin părțile
Vișeului și Sighetului, 500 de juninci
cu care s-a înființat prima fermă
de „brună" din județul Vaslui, aceea
de la I.A.S. Laza. Dincolo însă de
preocuparea pentru aclimatizarea
„brunei" se cerea dovedită competi
tivitatea acestei rase comparativ cu
cele aduse din import. O competiti
vitate care, exprimată pe planul ran-'
dementului producției de lapte de
vacă, însemna un salt de la 2 300—
2 500 litri, cît s-a realizat în primii
ani Ia ferma de „brună" din Laza,
1* cel puțin 4100 litri.
După 20 de ani de selecție și
ameliorare, aici, la ferma zootehnică
din Laza, se poate vorbi chiar de o
nouă varietate de „brună" româ
nească, care întrunește, deopotrivă,
performanțele specifice raselor de
carne, cît și ale celor profilate pe
producția de lapte. Argumente ?
1) Greutatea medie a efectivului de
bază este de 650—700 kg, unele vaci
depășind 750 kg ; 2) producția medie
de lapte pe vacă furajată a atins
4 100—4 200 litri. Există insă exem
plare care produc, in lactații succe
sive, peste 7 000 litri de lapte pe an.'
Dar să vedem care sînt mijloacele
prin care s-a ajuns aici la constitui
rea unei ferme model cu valoare de
experiență în zootehnia noastră ? In
terlocutor, inginerul Constantin NECHIFOR, șeful fermei :
— Competiția cu fermele din rasa
Holstein a fost la început pur și
simplu o ambiție profesională, care
mai tirziu însă (deși am pornit net
dezavantajați), s-a transformat intr-o
întrecere la capătul căreia avem ma
rea satisfacție de a fi cîșttgat de
partea noastră nu numai crescătorii
de animale din județ, dar și factorit
locali cu putere de decizie. Ce am
realizat noi, de fapt, la Laza ? înain
te de toate am asigurat animalelor
hrana în cantități îndestulătoare și
mai ales bogată în proteine. Pentru
aceasta am mărit ponderea legumi
noaselor atit în structura culturilor de
furaje (unde reprezintă acum aproa
pe 70 la sută), cît și în compoziția
floristică a pajiștilor. Vara, vacile
își asigură proteina necesară de pe
pășuni, iar iarna, din finul de lucernă. De exemplu, în această iarnă,
pentru fiecare vacă avem asigurate
cite 1 700. kg fin, precum și cite
4 800 kg suculente de foarte bună

calitate. Nu este suficient Insă să
dispui de furaje îndestulătoare. De
osebit de important este să găsești
acea formă de alimentație care să
asigure o înaltă conversiune a aces
tor nutrețuri in carne și lapte. Fu
rajarea animalelor o facem nu- nu
mai dimineața și seară ; rația fura
jeră care revine zilnic unei vaci este
împărțită in patru sau cinci porții și
se administrează pe parcursul zilei,
inclusiv in răstimpul in care in alte

„Bruna" are marea calitate de a pu
tea fi ușor transformată intr-un ani
mal robust, fără a-i afecta cu nimic
funcțiunile lactogene. Printr-o selec
ție și ameliorare riguroasă se pot
obține exemplare de „brună" cu o
greutate medie doar cu 50 kg mai
mică decit „bălțata" și cu un poten
țial productiv de 4 200—4 800 litri
lapte într-o lactație. în plus, descendenții masculi ai acestei rase se ca
racterizează printr-o mare pretabili-

CE ÎNVĂȚĂMINTE SE DESPRIND DIN EXPE
RIENȚA FERMEI ZOOTEHNICE A I.A.S. LAZA,
CARE A OBȚINUT, ÎN MEDIE, PESTE 4 000 LITRI
LAPTE DE LA FIECARE VACA
părți animalele au „program" de
odihnă.
— încă de la începutul discuției
noastre am remarcat că insistați
foarte mult asupra specificului apar
te pe care îl are „bruna" crescută
la Laza. Să înțelegem d’n aceasta
că este vorba de un tip morfoproductiv sau o linie nouă a rasei „brună" ?
— Adevărul este că noi ne mindrim prin ceea ce am realizat pe li
nia selecției și ameliorării acestei
rase. Pentru argumentare am să arăt
doar că tipul de „brună" de la Laza
are o greutate cu 150 kg mai mare
decit cel pe care l-am adus din Ma
ramureș, iar această creștere in greu
tate nu s-a făcut în detrimentul pro
ducției de lapte. Dimpotrivă, incepînd din 1973 ne menținem in mod
constant printre fermele fruntașe pe
țară. Conștienti de misiunea ce ne
revine in marea acțiune de amelio
rare a raselor, nu numai că am în
țeles că datoria noastră este de a
produce exemplare de mare valoare
biologică, dar am și realizat acest
lucru. Dovadă : din efectivul fermei
de 450 de vaci, la 175 de capete
greutatea corporală depășește 700 kg,
iar producția medie de lapte este
de peste 4 500 litri.
— De ce oare trebuie crescută
greutatea „brunei" cînd această rasă
s-a impus mai ales prin producția
de lapte ?
— Ca fond genetic, „bruna” a fost
și rămine, intr-adevăr, rasa noastră
cea mai valoroasă pentru producția
de lapte. Stați de vorbă însă cu
crescătorii de animale din Maramu
reș și o să vă convingeți cît de falsă
este concepția potrivit căreia „bru
na" este o vacă numai pentru lapte.

tate Ia îngrășarea intensivă, rezis
tență la îmbolnăviri, precum și prin
tr-o capacitate sporită de valorifi
care a furajelor grosiere. Oare un
asemenea exemplar nu tinde spre
tipul ideal de animal pe care și-l
dorește orice crescător ?
— Deci prefigurați „bruna" drept
rasa care ar putea întruni calitățile
tipului ideal de animal pentru con
dițiile țării noastre ?
— Este greu de spus dacă acest

tip va rezulta din perfecționarea
„brunei" sau „bălțatei" sau va fi
un hibrid al acestor rase ori, și mai
mult, un al treilea hibrid între aceste rase și cele din import. Dar
pînă a realiza acel tip de animal
trebuie să găsim urgent acel optim
economic al relației alimentatie-producție, care să satisfacă, deopotrivă,
-cerințele legate de noile orientări cu
privire la tehnologiile de creștere și
furajare a animalelor cu cele impuse
de sporirea substanțială a producției
animaliere.
Acestea constituie, într-o prezen
tare sumară, elementele experienței
fermei cu „brună" de la I.A.S. Laza.
Avem însă convingerea că experien
ța de aici poate avea valoare prac
tică pentru alte unități numai și nu
mai dacă activitatea acestor oameni
este văzută și studiată la fața locu
lui. Interesîndu-ne, am aflat că IaLaza, ce-i drept, s-au organizat mai
multe schimburi de experiență. Pa
sul următor, de fapt cel pe care îl
așteaptă zootehnia noastră, este fi
nalizarea în practică a ceea ce ar
trebui șă învețe participanții la un
asemenea schimb de experiență. Și
sînt multe de învățat la ferma de
la I.A.S. Laza.

Iosif POP

NUMĂR DE
PERSONAL

în cadrul brigăzii, sporul mediu de
vechime este de 126 lei pe persoană.
Așadar, retribuția medie a fost mai
mare cu aproape 200 de lei decît cea pla
nificată, atît datorită eforturilor depuse
pentru sporirea producției, cît și faptului
că s-a lucrat cu un număr mai mic de
personal. în aceste condiții, fondul total
de retribuire cuvenit s-a impărțit la un
număr mai redus de oameni, revenind fie
căruia o retribuție mai mare. Mai mult
decît atît : producția fizică a fost desti
nată exportului ; depășindu-se prevede
rile la export cu 6,4 la sută, urmează ca
acestui colectiv să I se acorde și premii
din fondul de 2 la sută pentru realizări
deosebite, constituit la nivelul Întreprin
derii.
Cum s-au obținut aceste rezultate ? In
primul rînd, printr-o riguroasă organiza
re a activității la fiecare loc de muncă.
Bunăoară. în atelier impresionează numă
rul mare de dispozitive de mecanizare și
sqpaiautomatizare a unqr operații de pe
al de montaj. Practic, nu există loc
uncă unde să nu funcționeze cel pu
țin un mic dispozitiv mecanizat sau de
aparatură de verificare sau care să nu
fie dotat cu cîteva elemente ergonomice
— cutii cu materiale sau pentru păstrarea
reperelor și subansamblelor amplasate în
zona normală de muncă, sisteme de ab
sorbție a gazelor de la uneltele de su
dură, iluminatul local ș.a. Toate aceste
unelte, dispozitive, aparate au drept scop

să ușureze efortul fizic, să sporească pro
ductivitatea muncii.
— Sînt două căi principale prin care
colectăm asemenea idei tehnice valoroa
se — ne spune maistrul Tudor Anghel.
Mai întii ne bizuim pe activitatea comi
siilor de creștere a productivității mun
cii, respectiv, oe aceea din cadrul brigăzii
și pe aceea din cadrul secției. în între
prinderea noastră funcționează efectiv
24 de asemenea comisii. Aceste comisii
colectează teme și propuneri concrete din
toate sectoarele, de la toate locurile de
muncă. O a doua cale este regula pe care
a instituit-o consiliul oamenilor muncii
ca promovarea muncitorilor de la cate
goria a IV-a in sus. a maiștrilor și ingi
nerilor in funcția de maistru principal și
inginer principal să se facă numai dacă
cel care solicită acest lucru prezintă și o
propunere de îmbunătățire a activității,
de creștere a productivității muncii sau
de reducere a consumurilor materiale cu
un minim determinat de eficiență.
Deosebit de important pentru brigada
maistrului T. Anghel este spiritul de
răspundere pe care îl dovedește. fiecare
la locul său de muncă. Autocontrolul este
o practică obișnuită în această brigadă.
Fiecare om își are propria ștampilă pe
care o aplică pe piesa pe care o execută
sau pe subansamblul pe care îl mon
tează, astfel incit în cazul apariției unui
defect la control se poate stabili cu pre
cizie cine este răspunzător.

Comellu CARLAN

Modernizarea fabricației sporește
competitivitatea produselor pe piața externă
Zilele acestea, de la întreprinderea
constructoare de mașini „Unirea" din
Cluj-Napoca a fost expediat către
un beneficiar din Republica De
mocrată Germana un lot de ma
șini de filat v,scoză, produse cu para
metri tehnici, calitativi și de fiabi
litate ridicați, la nivelul celor mai
bune realizări din acest domeniu pe
plan mondial. Cu această comandă,
întreprinderea cluje 'nă și-a onorat
in întregime sarcinile anuale la ex
port. De bună seamă, este un suc
ces meritoriu, obținut în condițiile
în care prevederile de plan din acest an la export au fost cu peste 45
la sută mai mari față de anul tre
cut. Este un succes care permite
harnicului colectiv de oameni ai
muncii de aici să livreze suplimentar
la export mașini și utilaje textile
în valoare de circa 18 milioane lei.
întreprinderea „Unirea", unitate
reprezentativă a industriei noastre
constructoare de mașini, și-a dublat
în ultimii ani capacitățile de pro
ducție, devenind cea mai mare uni
tate producătoare de mașini și uti
laje pentru industria ușoară din
țară. Odată cu aceasta, a crescut și
exportul, care în acest an reprezin
tă peste 30 la sută din volumul
total al producției. Iar succesele
colectivului clujean la export sînt
explicabile. Oamenii muncii de aici,
români, maghiari și de alte națio

In atelierul S.M.A. Cimpineanca, Județul Vrancea, echipele de mecanici, conduse de maiștrii Nicolae Modreanu și
Constantin Crihan, executâ reparații la tractoare și combine
Foto : E. Dichiseanu

nalități, în frunte cu comuniștii,
și-au însușit pe deplin indicațiile și
orientările secretarului general al
partidului, care a vizitat adeseori
această mare unitate economică. De
fiecare dată, secretarul general al
partidului a îndemnat colectivul în
treprinderii să-și pună în valoare
întreaga sa capacitate creatoare
pentru a realiza produse de calita
te tot mai bună, cu fiabilitate tot
mai ridicată, pentru a fi competiti
ve pe piața internațională. Acționindu-se stăruitor în spiritul acestor
prețioase indicații, produsele cu
marca „Unirea" întrunesc — așa cum
preciza directorul comercial al uni
tății, Teofii Moga — astfel de cali-

Din experiența întreprin
derii „Unirea" din Cluj-Napoca, al cărei colectiv a
îndeplinit înainte de ter
men planul anual la export
tăți, dovadă fiind aprecierea de care
se bucură produsele livrate în di
verse țări ale lumii.
Organizația de partid de aici, con
siliul oamenilor muncii stimulează
continuu activitatea specialiștilor, a
proiectanților, a tehnologilor, a mun
citorilor de înaltă calificare, pentru
înnoirea și modernizarea continuă a
produselor. Mai exact, în acest an
gradul de înnoire a produselor este
de peste 40 la sută. Carda de bum
bac „5 C“, de pildă, este un produs
care a ajuns la cea de-a 5-a gene
rație și va putea fi, încă din anul
viitor, livrată la export, caracterizindu-se printr-un înalt nivel tehnic
și calitativ.
— Așa cum a indicat conducerea
partidului, ne spune tovarășul Octa
vian Cicoș, secretarul comitetului de
partid și președinte al consiliului
oamenilor muncii, producția pentru
export este urmărită zilnic de la
lansarea in producție și pină la pro
dusul finit. Materialele scoase din
magazie sint bine alese, piesele tur
nate sînt verificate pe loc, iar la
prelucrări mecanice controlului de
calitate nu-i scapă nimic. Formațiile
care lucrează la realizarea produse
lor pentru export sînt compuse din
cei mai buni meseriași, cu o califi
care și policalificare înaltă. Amin
tesc și faptul că la producția pentru
export, piesele cele mai solicitate
ale mașinilor șl utilajelor sînt supu
se unor Încercări de laborator în

condiții de exigență superioară ce
lor din procesul de producție. Cu aceeași exigență se acționează și pen
tru ambalarea pieselor și subansam
blelor în lăzi, operație care se exe
cută sub un control strict, de oameni
cu o înaltă responsabilitate.
întreprinderea dispune și de un
compartiment de „service", format,
de asemenea, din specialiști și mun
citori cu inaltă calificare, care sînt
supuși mereu unor examene profe
sionale exigente și de cunoaștere a
unor limbi străine de largă circu
lație. Numărul acestora este de peste
100 și sînt in pregătire alții tineri.
Aceștia se deplasează la beneficia
rii externi, execută montajul utila
jelor și asigură întreținerea acesto
ra în termenul de garanție. „Noi,
afirma directorul comercial, am pro
pus forului tutelar ca acest «service»
să-și extindă activitatea și după
perioada de garanție, mai ales in
cazul cînd beneficiarii externi nu
dispun de personal cu calificare pro
fesională corespunzătoare pentru în
treținere și reparații, ceea ce ar fi
atît în interesul partenerilor ex
terni, cît și al întreprinderii. Spe
răm să primim un răspuns favo
rabil".
Așa cum relatam la început, re
cent au fost expediate pentru bene
ficiari din R.D.G. primele mașini de
filat viscoză. Pentru montajul aces
tora, se pregătesc de drum munci
tori cu înaltă calificare, printre care
lăcătușii Ioan Cristea și Alexandru
Pintilie, tinichigiul Lăszlo Arpâd șl
alții care au mai montat ’ utilaje și
în alte țări. „Ne-am pregătit foarte
serios pentru această sarcină —
ne-a spus tinichigiul Lăszlo Arpâd
— fiind primele mașini de acest fel
ce le livrăm Ia export. Zilele trecu
te ne-am întors de la Suceava, unde
am montat prima filatură pentru
viscoză. Mașinile se comnortă foar
te bine în producție, iar firele reali
zate sînt de mare finețe, așa că
avem certitudinea că ele vor cores
punde și exigențelor partenerilor
externi".
Pentru 1984, planul la exoort ce
revine colectivului de Ia „Unirea"
va reprezenta circa jumătate din vo
lumul producției. Aceasta presupu
ne un efort și mai mare, atît in sec
torul de concepție, cît și în produc
ție. centru înnoirea si moderniza
rea in continuare a producției și
pentru execuția ireproșabilă a tutu
ror produselor. Sînt cerințe cărora la
„Unirea" Ii se răspunde de pe acum
cu o inaltă responsabilitate comu
nistă.

Alexandru MUREȘAN
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COTIDIAN.
relatări ale reporterilor și corespondenților „Scînteii”
■ Colectivele de muncâ din in
dustria județului Bacău au asimi
lat și introdus în fabricație în acest
an 1 830 de produse și repere noi,
a căror valoare se ridică la 1,3
miliarde lei. In același timp au
fost recondiționate și reintroduse în
procesul de producție piese de
schimb și subansamble în valoare
de 212 milioane lei.
■ La Brașov a fost dată în func
țiune o nouă fabrică de prelucra
re a laptelui, cu o capacitate de
patru ori mai mare decît a celei
existente. Concepția constructivă și
dotarea cu tehnică modernă asigu
ră noii unități condiții optime de
prelucrare și igienă a laptelui.
■ Noi blocuri de locuințe au fost
date în folosință în comunele Murgeni, Munteni de Jos, Bogdănești,
Perieni, Codăești și Gîrceni din
județul Vaslui. Cu acestea numă
rul apartamentelor construite și
puse la dispoziția specialiștilor din
agricultura județului în acest an
g ajuns la 300.
■ La barajul sistemului hidro
energetic Siriu, județul Buzău, for
mația de mineri condusă de Vasile
Panait o terminat cu două săptămîni mai devreme excava'.iile la
puțul de acces pentru aducțiunea
principală Siriu-Nehoiașu.
H Prin contribuția locuitorilor co
munei Ghelința, județul Covatna,
s-a construit un complex care dis
pune de' club, sală pentru tenis de
masă și mese de șah, teren de
pooice și o cofetărie.
■ In cursul lunii decembrie, re
țeaua unităților comerciale din ju
dețul Botoșani s-a îmbogățit cu
aproape 10 000 metri pătrați de noi
spații de desfacere, din care mai
bine de o treime în satele județului.
■ Prin modernizarea tehnolo
giilor. la Fabrica -de prefabricate
din Alexandria s-au economisit in
acest an 262 MWh energie electri
că și 437 tone combustibil conven
tional, în condițiile realizării unei
produc ii-marfă suplimentare în va
loare de peste 10 milioane lei. Este
de subliniat că economiile obținute
asigură funcționarea fabricii pe
t'mo de 60 de zile.
■ Pe platforma industrială vest
din municipiul Bistrița a fost dată
în folosință o nouă cantină zonaiă,

destinată să aprovizioneze cele 7
microcantine existente pînă la ora
actuală îp cadrul a tot atîtea între
prinderi.
■ La întreprinderea de lămpi
electrice „Romlux" din Tîrgoviște a
fost pusă în funcțiune o instalație
pentru producerea lămpilor fluores
cente de 8 wați destinată efectuă
rii operațiilor de ștergere și impri
mare la aoaratele xerox. Ea a fost
realizată de un grup de specialiști
din întreprindere prin autodotare.
■ Sub genericul „Știință, cultu
ră, educație" au avut loc ample
manifestări cu prilejul aniversării a
75 de ani de la organizarea bi
bliotecii publice și a activității mu
zeistice în Craiova.
H în orașul Făurei din județul
Brăila a fost dat în folosință un
club al tineretului. Acesta funcțio
nează într-o clădire care a fost amenaiată prin munca patriotică a
tinerilor.
H Cu doi ani în urmă. în cad'ul
IntreDrinderii pentru producerea si
industrializarea cartofului din Făgă
raș s-a dat în folosință prima ciupercărie de tip industrial din jude
țul Brașov. In acest an s-au produs
aici peste 100 tone ciuperci. Preluînd experiența, si-au amenaiat
ciuoercării asemănătoare și alte
unități economice din județ.
H La întreprinderea județeană
de transport local Dolj se acționea
ză cu consecven'ă pentru reducerea
consumului de combustibil. Cu spi
jinul unităților economice craiovene. specialiștii de aici au echipat
102 autobuze cu butelii de gaz
metan, soluție care permite să se
economisească lunar zeci de tone
de combustibil lichid.
■ „Să lucrăm o zi pe lună cu
energie electrică economisită" este genericul unei noi initiative
muncitorești care se aplică la între
prinderea „Integrata” de in dirt Bo
toșani.
H Preocuparea stăruitoare a colectivu,,ii intreorinderif de rulmenți
din Alexandria pentru înnoirea și
modernizarea producției s-a con
cretizat în omologarea și introdu
cerea în fabricație, de la începutul
anului și pînă în prezent, a peste
100 de noi tipuri și variante con
structive de rulmenți, destinați în
cea mai mare parte exportului.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Cupe și diplome pentru cei mai buni sportivi
ai anului
Cel mai buni dintre cel mai buni
sportivi ai anului 1983 — care au
reprezentat t cu cinste șl demnitate
sportul românesc, obținînd perfor
manțe prestigioase în arenele inter
ne și internaționale — au fost săr
bătoriți intr-un cadru festiv dumi
nică, 25 decembrie, la Palatul sportu
rilor și culturii din Capitală.
în fața iubitorilor sportului care
au umolut „ochi" tribunele frumoa
sei săli polivalente din Parcul tine
retului au apărut pe rind, primind
cupe și diplome, fiind aDlaudați pe
măsură, campionii mondiali Costică
Olaru, Ecaterina Szabo, Ivan Patzaichin și Toma Simionov, Angelin
Velea, Ionel Lețcaie, Ionel Constan
tin și Nicolae Fedosei, recordmana
mondială Anișoara Cușmir, echipa
feminină de gimnastică (vicecampioană mondială), echipa națională
de handbal masculin (cîștigătoarea
trofeului „Supercuna campionHor
mondiali și olimpici"), echipa națio
nală de fotbal (calificată printre
primele opt formații ale Europei). Au
mai primit distincții alte sportive și
alți sportivi dintre cei mai buni.

Cupele și diplomele primite, cinsti
rea care 11 s-a făcut cu prilejul acestei manifestări constituie de
opotrivă o răsplată binemeritată
pentru talentul, munca și rezultatele
celor mai destoinici sportivi ai anu
lui, dar și un stimulent, un îndemn
la o pregătire și mai susținută, la
performanțe tot mai înalte, pentru
toate cluburile și pentru toți spor
tivii din țară, pentru întregul activ
din mișcarea noastră sportivă.
în numele celor premiăți, al tutu
ror sportivilor, atleta Anișoara Cușmir-Stanciu a dat citire „Angaja
mentului olimpicilor", în care, mulțu
mind conducerii de partid și de stat
pentru minunatele condiții de pregă
tire și viață create sportivilor, se angaie-’ză să reprezinte cu cinste pres
tigiul sportiv al României socialiste
la marile competiții ale anului 1984,
în special la Jocurile Olimpice de
vară, aducînd culorilor sportive na
ționale noi succese strălucitoare.
Frumoasa gală sportivă de dumi
nică s-a încheiat cu un bogat și
aplaudat program polisportiv.

G. M.

în cîteva rînduri
• La Melbourne a început fina
la celei de-a 72-a ediții a competi
ției de tenis „Cupa Davis", trofeu
pe care, in acest an. și-l dispută echipele Suediei și Australiei.
După prima zi de întreceri, sco
rul este egal : 1—1.
Mats Wilander l-a învins cu 6—3,
4—6. 9—7. 6—3 pe Pat Cash, iar John
Fitzge-ald l-a întrecut du 6—4. 6—2,
4—6. 6—4 pe Joakim Nystroem.

e Sub genericul „Daciadei", în
sala Floreasca din Capitală s-au des
fășurat întrecerile celei de-a 4-a edltii a Festivalului pionieresc de
judo.
Dintre cei 412 participant! s-au evidențiat în mod special Dan Iovănescu („Voinicelul" — sectorul 3
București) și Nicolae Savu (Clubul
sportiv școlar „Pionierul" Năsăud),
învingători în toate întîlnirile sus
ținute prin „ippon" (înainte de li
mită).
în clasamentul final al caselor da
pionieri, pe primul loc s-a situat
„Voinicelul" — sector 3 București,
cu 57,5 puncte, urmat de Timișoara
— 24 puncte și Craiova — 22,5
puncte.
Clasamentul cluburilor sportive
pionierești • 1. Bacău — 34,5 punc
te : 2. Oradea — 24 puncte ; 3. ClujNapoca — 21 puncte.
• Semifondistul marocan Said
Aouita, medaliat cu bronz în proba
de 1 500. m la Campionatele mondia
le de atletism de la Helsinki, a fost
ales cel mai bun sportiv din Afri
ca în 1983. în urma unei anchete or
ganizate de Agenția France Presse
și Radio-France-Internationale. în
1982, primul loc în această anchetă
fusese ocupat de fotbalistul algerian
Salah Assad.

O Cea de-a 21-a ediție a cam
pionatului balcanic feminin de bas
chet s-a încheiat în localitatea iu
goslavă Vrsac cu victoria reprezen
tativei Iugoslaviei — 6 puncte. Pe
locurile următoare în clasamentul fi
nal s-au situat echipele Bulgariei —
4 puncte. României — 2 puncte și
selecționata secundă a Iugoslaviei —
zero puncte.'

• Viitorul congres al Federației
Internationale de bob și sanie va
avea loc în luna iulie 1987 la Cal
gary, in Canada. Această hotărîre a
fost luată ținîndu-se cont de păre
rile federațiilor naționale, care au
cerut ca lucrările congreselor să nu
se mai desfășoare în anii cînd sint
programate Jocurile Olimpice său
campionatele mondiale. La Calgary
se vor disputa Jocurile Olimpice de
iarnă, astfel că delegații vor putea
cunoaște la fata locului condițiile oferite de organizatorii viitoarei
„Olimpiade albe" din 1988.
• Ancheta organizată de ziarul
„Politika" l-a desemnat drept cel
mai bun sportiv iugoslav în anul
1983 pe înotătorul Borut Petrici, vicecampion european în probele de
400 m și 1 500 m liber.
• Selecționata feminină de bas
chet. clasată pe locul doi la. campio
natul european, a fost desemnată cea
mai bună echipă din Bulgaria pe anul
1983. in urma anchetei ziarului „Vecerni Novini". Pe locurile următoa
re au fost clasate echioa feminină de
gimnastică ritmică și selecționata
masculină de volei. Campioana mon
dială absolută la gimnastică ritmi
că. Diliana Gheorghieva. a fost aleasă cea mai populară sportivă a
anului.

Tragerea extraordinară Loto a Revelionului
După cum s-a mai anuntat, in
prima zi a anului 1984 va avea loc
tradiționala tragere extraordinară
Loto a Revelionului, la care se vor
efectua 12 extrageri în 3 faze, cu
un total de 120 de numere. Așadar,
aceeași formulă tehnică deosebit
de avantajoasă, care a prilejuit de
f!ecare dată frumoase satisfacții
unui mare număr de particioanți.
Lista de ciștiguri cuprinde auto
turisme „Dacia 1300“. mari sume
de bani variabile și fixe și excursii

în R. P. Ungară sau R. D. Ger
mană. Cu biletele de 25 Iei varian
ta se pot obține ciștiguri la toate
extragerile. Se poate juca pe va
riante simple, variante combinate
Si combinații ,cap de pod", achi
tate sută la sută sau în cotă de
25 Ia sută. Agențiile Loto-Pronosport vă stau la dispoziție pînă
sîmbătă 31 decembrie 1983. Un bi
let la această tradițională tragere
poate fi și un cadou original cu
ocazia Revelionului 1
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Primire la primul ministru al guvernului PERSPECTIVE RODNICE PfflBO AMPLIFICAREA COLAEORĂRII
Tovarășul Constantin Dăscălescu.
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit,
luni, pe Ahmad Hussein Al Samarraie, ministrul tineretului din Irâk,
care efectuează o vizită in țara noas
tră.
în cadrul întrevederii, desfășurată
într-o atmosferă Cordială, priete
nească, a fost relevată cu satisfac
ție evoluția ascendentă a relațiilor
româno-irakiene pe diverse planuri,

în spiritul înțelegerilor convenite cu
prilejul întîlnirilor și convorbirilor
dintre președinții Nicolae Ceaușescu
și Saddam Hussein.
A fost exprimată dorința comună
de dezvoltare pe mai departe a con
lucrării dintre România și Irak, spre
binele reciproc al celor două popoa
re. al cauzei păcii, securității și co
laborării internaționale.
A fost prezent Badri Kerim Kadhim Al-Gallawi, ambasadorul Repu
blicii Irak la București.

Înaltă prețuire a muncii
întreprinderea „Vulcan" București la 75 de ani
Luni a avut loc in Capitală o adu
niversării a 75 de ani de exis
nare festivă prilejuită de aniversarea
tență. Primul secretar al comi
tetului municipal de partid a felicitat
a 75 de ani de la înființarea între
prinderii „Vulcan" București.
colectivul pentru înalta distincție
primită, pentru succesele obținute și
în deschiderea adunării, tovarășul
Gheorghe Pană, membru al Comite
s-a referit la obiectivele și sarcinile
ce revin in viitor întreprinderii,
tului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R.. prim-secretar al Comitetului
în continuare au luat cuvîntul loan
Avram, ministrul industriei construc
municipal București al P.C.R., prima
rul general al Capitalei, a înmînat
țiilor de mașini. Emil Fînteneru, ca
conducerii unității „Ordinul Muncii"
zangiu, Florentina Bantea, șef de atelier, Benone Păiuș, secretarul co
clasa I, conferit prin Decret Prezi
mitetului U.T.C. pe întreprindere,
dențial întreprinderii „Vulcan" Bucu
rești pentru contribuția deosebită . Ștefan Craioveanu, directorul între
prinderii.
adusă la dezvoltarea industriei con
strucțiilor de mașini și participarea
In încheierea adunării, într-o at
mosferă de puternic entuziasm, partiactivă a colectivului de oameni ai
muncii la opera de construcție a so
cipanții au adresat o telegramă to
cietății socialiste multilateral dezvol
varășului Nicolae Ceaușescu, în care
se spune :
tate în patria noastră, cu prilejul aParticipantii la adunarea festivă consacrată aniversării a 75 de ani
de la înființarea întreprinderii „Vulcan" București vă înconjoară cu toată
dragostea și căldura, exprimind, in numele întregului colectiv de oameni
ai muncii, cele mai vii mulțumiri dumneavoastră, conducerii partidului
și statului nostru pentru grija nermanentă pe care o purtați dezvoltării
in continuare a României, bunăstării materiale și spirituale a poporului.
, Aplicind neabătut in viață prețioasele indicații pe care ni le-ați dat cu
ocazia vizitelor de lucru efectuate in uzina noastră, militind perseverent
și energic pentru laturile calitative ale intregii activități productive, cei
peste 16 000 de oameni ai muncii din această citadelă muncitorească bucureșteană sînt puternic angajați în realizarea mărețelor obiective ce ne re
vin in acest an și pe întregul cincinal din documentele Congresului al
XII-lea, din hotăririle Conferinței Naționale.
Sărbătoarea de astăzi reprezintă pentru noi o sărbătoare a muncii, nn
moment de profundă analiză, de unanim angajament de a munci cu entu
ziasm pentru a onora cum se cuvine înalta distincție primită — Ordinul
Muncii clasa I, Dezvoltarea deosebită cunoscută de întreprinderea noastră,
in special după Congresul al IX-lea al partidului, o datorăm dumnea
voastră. in acești ani întreprinderea „Vulcan" devenind o unitate reprezen
tativă a industriei românești, care participă cu pondere importantă, prin
realizarea unor utilaje termoenergetice complexe, la programele de reali
zare a independenței energetice a țării.
Sintem hotăriți. mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
să facem totul pentru înfăptuirea indicațiilor date de dumneavoastră
privind creșterea siguranței în exploatare, reducerea consumul"i de hi
drocarburi. scurtarea duratei de reparații Ia grupurile de 33(1 MW aflate
în funcțiune Ia termocentralele Rovinari și Turceni.
Ne angajăm și cu acest prilej să acționăm cu toată energia și pri
ceperea* pentru îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație în vederea creș
terii fiabilității utilajelor energetice, pentru a asimila, incă din anul 1984,
noile tipuri de cazane modernizate pentru grupurile energetice care să
valorifice Iigniții inferiori și șisturile bituminoase.
Vom înfăptui neabătut sarcinile ce ne revin din istoricele documente
ale Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, din
indicațiile și îndemnurile dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe
secretar general, ne vom respecta cu strictețe obligațiile ce Ie avem
privind executarea componentelor destinate primei centrale nuclearoenergetice de la Cernavodă.
Vă asigurăm, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că sintem hotăriți să întîmpinăm a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională,
antifascistă și antiimperialistă și cel de-al XIII-lea Congres
al P.C.R. cu rezultate superioare în producție, cu împliniri pe măsura
condițiilor de muncă și de viață pe care le avem.

Cronica zilei
La Academia „Stefan Gheorghiu"
a avut loc festivitatea de închidere
a cursurilor de pregătire a unor ca
dre din Liban, Mali, Namibia, O.E.P.,
Tanzania, Somalia. Cursanții, care
au luat cunoștință de politica inter
nă și externă a partidului și sta
tului nostru, de realitățile României
socialiste, au dat o înaltă apreciere
activității și experienței Partidului
Comunist Român în conducerea pro
cesului de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, apor
tului său la rezolvarea marilor pro
bleme ale contemporaneității, pro
digioasei activități teoretice și prac
tice desfășurate de către secretarul
general al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Participantii au apreciat că pregă
tirea de cadre din țări în curs de
dezvoltare în Academia „Ștefan

tv
15,00 Telex
15,05 Laureați ai Festivalului national
„Cîntarea României". Ansamblul
folcloric din Fleni — Dîmbovița
15,25 Ecran de vacanță : „Maria-Mirabela". Scenariul șl regla : Ion Popescu-Gopo. Partea a Il-a
15,50 Republicii — un imn de slavă

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 27
decembrie, ora 20 — 30 decembrie, ora
20. In țară : Vremea va continua să se
răcească ușor, îndeosebi în jumătatea
de nord-est a țării. Cerul va fl tempo
rar noros. Vor cădea precipitații locale
sub formă de ploaie, lapoviță șl nin
soare, In nordul și estul țării. In rest,
ploi izolate. Vîntul va sufla moderat

Gheorghiu" reprezintă o expresie a
politicii P.C.R. și a statului român
de solidaritate activă, de colaborare
și de prietenie cu popoarele acestor
țări, cu forțele progresiste, demo
cratice și antiimperialiste de pretu
tindeni. Ei au adus vil mulțumiri
pentru grija și ospitalitatea de care
s-au bucurat pe tot timpul șederii
lor în țara noastră.
★

în Capitală au fost decernate pre
miile de creație ale Uniunii com
pozitorilor și muzicologilor pe anul
1983. Premiile au fost înmînate de
prof. univ. Nicolae Călinoiu, pre
ședintele Uniunii compozitorilor și
muzicologilor, președintele juriului.
Au fost acordate Marele premiu și
un număr de alte 14 premii unor
creatori pentru lucrări valoroase
realizate în acest an în domeniile
compoziției și .muzicologiei.
16,00 Agrozootehnla pe Înțelesul tuturor
(parțial color)
16.20 Desene animate
16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Actualitatea în economie
20,35 Teatru TV : „Florile amlntlrllornoastre" de Constantin Munteanu.
Premieră pe țară (color)
21,50 La zi în 600 de secunde
22,00 Hai cu toții la țarină 1 Cîntă for
mația de suflători din Vața de Jos,
județul Hunedoara
22,15 Telejurnal (parțial color)
22.30 închiderea programului

cu intensificări In zona de munte șl In
estul teritoriului. Temperaturile mini
me vor fl cuprinse între minus 5 și
plus 5 grade, izolat mai coborîte în de
presiuni, iar cele maxime între zero și
plus 8 grade. In București : Vremea va
continua să se răcească ușor, la în
ceputul intervalului. Cerul vă fl tem
porar noros, favorabil ploii slabe. Vînt
moderat. Temperaturile minime vor
oscila intre minus 2 și plus 1 grad, iar
cele maxime intre plus 3 și plus 6
grade. (Margareta Struțu, meteorolog
de serviciu).

DE LA C. E. C.
Cetățenii care doresc să-și păs
treze economiile bănești personale
în siguranță și cu foloase materiale
pentru ei, concretizate in dobînzi,
ciștiguri in bani, autoturisme etc.,
le depun spre păstrare la C.E.C.
Casa de Economii și Consemnațiuni pune la dispoziția depunăto
rilor, printr-o rețea de unități răspîndită in întreaga țară, instru
mente de economisire variate care
satisfac preferințele și dorințele
cele mai diverse ale cetățenilor de
toate vîrstele.
Instituție specializată în relațiile
cu populația — Casa de Economii
și Consemnațiuni asigură prin toa
te unitățile sale, prin adoptarea
unui program de funcționare adec
vat cerințelor populației și printr-o
serie de alte măsuri eficiente, o
servire operativă și plină de soli
citudine fată de cetățenii care ape
lează la serviciile C.E.C.
în același timp, prin măsurile
luate s-a asigurat apropierea ser
virii depunătorilor atît de domi
ciliul, cit și de locul de muncă al
acestora, dezvoltîndu-se în mod
permanent rețeaua de unități
C.E.C. amplasate la orașe și sate.
în prezent, rețeaua ooerativă
C.E.C. cuprinde circa 11 000 unități
proprii și mandatare existente în
orașe, sate, întreprinderi, șan
tiere, platforme industriale. I.A.S.,
C.A.P., instituții, școli, din care

circa 4 400 unități poștale și coo
perative de credit care sînt auto
rizate să efectueze operații C.E.C.
Venind în intimpinarea cerințe
lor populației. Casa de Economii
și Consemnațiuni acordă prioritate
înființării de noi unități C.E.C. in
marile cartiere ale orașelor, care
concentrează un număr însemnat
de oameni ai muncii. De aseme
nea, s-au înființat numeroase ghi
șee și puncte de servire C.E.C.
chiar la locul de muncă al depu
nătorilor, în felul acesta fiind evi
tată deplasarea acestora în vede
rea efectuării de operații C.E.C.
Consecință firească a amplasării
raționale a unităților C.E.C. pe tot
cuprinsul țării, este creșterea vo
lumului operațiilor fără numerar,
îndeosebi a depunerilor pe bază de
consimțămint scris prin virament,
modalitate practică și eficientă de
păstrare și sporire a economiilor
bănești personale.
Prin dezvoltarea rețelei de uni
tăți C E.C., organizarea coresnunzătoare a activității de ghișeu,
funcționarea unităților C.E.C. pe
baza unui program adecvat și în
strinsă corelație cu cerințele popu
lației, precum și o exigentă pregă
tire politico-profesională a perso
nalului, se asigură reducerea per
manentă a timDUlui de efectuare a
tuturor operațiilor de economii, o
servire cit mai bună a depunători
lor Ia C.E.C.

pRinenEșa MULTILATERALE ROMÂNO-BULGARE
Evoluția pozitivă pe care o cunosc
relațiile româno-bulgare, colabora
rea rodnică dintre țările noastre in
cele mai diferite domenii de activi
tate constituie certe motive de satis
facție comună. Luminată de boga
tele tradiții de bună vecinătate, de
luptă alături pentru înfăptuirea mă
rețelor idealuri ale libertății și in
dependenței naționale, prietenia româno-bulgară își găsește multiple
expresii în conlucrarea strinsă pen
tru edificarea orînduirii noi. socia
liste, in proiectele de mare însemnă
tate pentru dezvoltarea celor două
țări care prind viață prin eforturi
creatoare unite.
Popoarele român și bulgar dau o
înaltă prețuire contribuției personale
a tovarășilor Nicolae Ceaușescu și
Todor Jivkov la întărirea acestei
mari prietenii, cunoscut fiind rolul
hotărîtor pe care l-au avut și îl au
pentru dezvoltarea ansamblului re
lațiilor dintre țările noastre întîlni
rile frecvente dintre cei doi condu
cători, documentele semnate cu aces
te prilejuri. Experiența a dovedit că
aceste întîlniri, devenite o practică
curentă — fapt prin el însuși sem
nificativ pentru bunele relații exis
tente între vecini și prieteni — au
jalonat ample perspective de extin
dere și diversificare a raporturilor,
au impulsionat si ău stimulat de
fiecare drtă identificarea de noi și
noi posibilități de intensificare a
colaborării.
Desfășurate sub aceste auspicii fa
vorabile, în spiritul înțelegerilor și
hotărîrilor convenite la cel mai înalt
nivel, recentele convorbiri românobulgare de la Sofia prilejuite de vi
zita oficială de prietenie efectuată
de primul ministru al guvernului ro
mân. tovarășul Constantin Dăscălescu,
la invitația președintelui Consiliului
de Miniștri al R.P. Bulgaria, tova
rășul' Grișa Filipov, au dat expresie
voinței ambelor părți de a acționa
pentru adincirea in continuare a acestor raporturi, in interesul recinroc,
al cauzei socialismului, păcii, inde
pendentei și cooperării internaționa
le. Schimbul de mesaje de caldă
prietenie dintre tovarășii Nicolae
Ceaușescu și Todor Jivkov, ce a
avut loc cu ocazia primirii primului
ministru al guvernului român de că
tre secretarul general al C.C. al

P.C. Bulgar, președintele Consiliului
de Stat al R.P. Bulgaria, a pus în
evidentă atenția deosebită pe care o
acordă conducătorii celor două țări
amplificării conlucrării româno-bul
gare, dezvoltării multilaterale a re
lațiilor de prietenie și colaborare
dintre partidele și țările noastre, in
spiritul stimei și încrederii reciproce.
între România și Bulgaria au loc
un peimanent și activ dialog politic,
numeroase contacte pe linie de
partid și de stat, ceea ce ilustrează
în mod semnificativ trăinicia acestor
relații — și, așa cum s-a subliniat
și cu ocazia actualelor convorbiri,
continuarea și extinderea unor ase
menea contacte răspund pe deplin
intereselor dezvoltării prieteniei și
colaborării noastre. Multiple sînt
preocupările comune ale celor două
țări pe planul construcției economice
— și multiple sînt domeniile con
crete în care se desfășoară o fruc
tuoasă colaborare. O caracteristică
fundamentală a înțelegerilor și hotăririlor adoptate în ultimii ani este
afirmarea cu tot mai multă preg
nanță a formelor moderne, superioa
re de conlucrare, care au căpătat o
pondere crescîndă în ansamblul co
laborării, un exemplu din cele mai
elocvente pe acest plan fiind între
prinderea de utilaje șl mașini grele
Giurgiu — Ruse, realizată în comun.
De asemenea, schimburile bilaterale
au sporit continuu, ceea ce a asigu
rat realizarea sarcinii trasate de con
ducătorii celor două țări de a dubla
volumul comerțului româno-bulgar
în perioada 1976—1980, sporuri im
portante fiind înregistrate și în pe
rioada următoare.
Este o realitate, evidențiată și în
timpul noilor convorbiri de la Sofia,
că potențialul economic în continuă
creștere și modernizare al ambelor
țări, succesele remarcabile obținute
în dezvoltarea lor multilaterală ofe
ră premise din cele mai favorabile
pentru ridicarea la un nivel tot mai
înalt a con'ucrării în sfera nroducției materiale, în toate domeni’le de
activitate. în acest sens, cei doi
prim-ministri au analizat acțiuni
concrete, căi si modalități de dezvol
tare în continuare a colaborării șl
cooperării in diferite ramuri indus
triale — chimică, metalurgică — în
tehnica electronică de calcul, în pro
ducția de tractoare și de mașini

agricole, construcții navale, agricul
tură și alte domenii. Deosebit de im
portant este faptul că s-a convenit
asupra necesității ca ponderea pro
duselor realizate prin acțiuni de coo
perare în producție să ajungă in.
anii 1934—1990 la cel puțin 50 la sută
din volumul total al comerțului bi
lateral.
în cursul convorbirilor de la Sofia
au fost examinate, totodată, proble
mele colaborării tehnice si științifice,
in baza programului pe termen lung
existent în acest domeniu, subliniindu-se necesitatea ca activitatea
tehnico-științifică să fie legată mai
strîns de specializarea și cooperarea
în producție, în scopul soluționării
unor probleme de cea mai mare în
semnătate pentru economiile celor
două țări și creșterii posibilităților
de export. în același timn. ambele
țări acordă importanță extinderii re
lațiilor in domeniile culturii, invățămîntului, mijloacelor de informare
în masă, sănătății, sportului, turis
mului, în scopul unei mai bune cu
noașteri reciproce, al întăririi prie
teniei româno-bulgare.
Deși convorbirile s-au referit tn
princinal la problemele bilaterale,
au fost abordate și unele aspecte ale
situației internaționale actuale, a
cărei agravare impune acțiuni hotărite pentru depășirea tensiunii exis
tente în lume, pentru reluarea poli
ticii de destindere, nentru oprirea
cursei înarmărilor si trecerea la mă
suri ferme de dezarmare. în primul
rind de dezarmare nucleară, în Eu
ropa si in întrea^i lume. Totodată,
este bine cunoscut că Pomânia si
Bulgaria s-au p'-onun*aț în renetate
rînduri pentru dezvoltarea colaboră
rii în Balcani, nentru transformarea
acestei regiuni înt"-o zonă a năcii și
înțelegerii, fără arme nucleare.
Prin documentele de colaborare
semnate în timni’l v'zitei nrimului
ministru al guvernului român, prin
înțelegerile si rezultatele la <”re s-a
ajuns, convorbirile de la Sofia se
înscriu cp o contribuție 'a extinde
rea și adincirea continuă a colabo
rării multilaterale româno-bulgare,
corespunzător intereselor și năzuin
țelor popoarelor noastre vecine și
prietene.

D. ȚINU

Fundamentarea temeinică a programelor de activitate
(Urmare din pag. I)
identificarea și valorificarea de noi
resurse minerale, stabilirea tehnolo
giilor optime de extracție și prepa
rare, mecanizarea mai accentuată a
lucrărilor miniere și, în acest con
text, crearea unei puternice ramuri
constructoare de utilaje și echipa
mente miniere, promovarea mai în
drăzneață a tehnologiilor destinate
oțelurilor aliate și înalt aliate, am
plificarea activității de concentrare
și specializare in agricultură, îndeo
sebi in zootehnie, perfecționarea ac
tivității politico-educative de forma
re și afirmare a conștiinței revolu
ționare, rezolvarea problemelor eco
logice ți altele.
Acționăm cu intensitate sporită ,
pentru realizarea planului la produc
ția de cărbune energetic și cocsificabil. împreună cu comitetul muni
cipal de partid Petroșani, cu orga
nizațiile orășenești și din întreprin
derile miniere, precum și consiliile
oamenilor muncii, ne programăm
analize comune, adoptăm măsuri
menite să asigure în continuare ex
tinderea mecanizării și creșterea
gradului de folosire a mașinilor și
instalațiilor miniere, perfecționarea
organizării producției și a muncii,
recrutarea ți pregătirea forței de
muncă, instaurarea unui climat de
deplină ordine, disciplină și respon
sabilitate. în prim-planul preocupă
rilor noastre se află, de asemenea, și
creșterea ponderii oțelurilor aliate la
Hunedoara, a cărbunelui în producția
de energie electrică de la MintiaDeva și Paroseni. sporirea producției
la minereul de fier extras la Teliuc
și Ghelari, a producției de plumb,
zinc, cupru în concentrate, fontă ce
nușie, laminate, ciment, produse ale
industriei chimice și ușoare.
Pe baza măsurilor stabilite prin
programul adoptat de comitetul ju
dețean de partid s-au pus in eviden
tă modernizări și reamenajări inte
rioare la un număr însemnat da
adăposturi din fermele zootehnice, a
fost introdusă apa in toate adăpostu
rile de animale, au fost construite
fînare și silozuri, s-au amenajat noi
locuri in maternitățile pentru vaci și
creșe. s-au aplicat in toate comple
xele și în multe unități agrirole so
luții simple, economicoase, adaptate
tehnologiilor modeme de creștere a
animalelor. Aș releva aici că multe
din aceste lucrări au fost efectuate
cu mijloace si forte locale, cu spriji
nul Unor unități economice.
Desigur, trebuie să urmărim ca în
fiecare fermă măsurile întreprinse în
vederea creării unor condiții cores
punzătoare de îngrijire a animalelor
și asigurarea unei baze furajere în
destulătoare să se reflecte — așa
cum ne-a cerut secretarul gene
ral al partidului la recenta Consfă

Vaslui
organizarea Uniu
nii artiștilor plastici și a Comite
tului județean de cultură și edu
cație socialistă, in sala polivalentă
a muzeului Vasile Pârvan din mu
nicipiul Birlad a fost vernisată o
amplă expoziție de pictură, grafică
și sculptură dedicată celei de-a
36-a aniversări a Republicii. Fiind
a treia ediție a manifestării „Fii
ai meleagurilor vasluiene", expo
ziția reunește peste 120 de lu
crări, intr-o largă paletă tema
tică, predominînd peisajele din
no"a geografie a patriei și portre
tele de constructori ai socialismu
lui. (Petru Necula).
Bacău • k® Galeriile Muzeului
de istorie și artă din Bacău a fost
deschisă o expoziție de pictură
contemporană a artiștilor plastici
profesioniști. Lucrările prezentate
redau aspecte din munca și viața
nouă a oamenilor din țara noastră,
realizările obținute in ultimii ani
pe meleagurile băcăuane. (Gheor
ghe Baltă).

Ialomița. în comuna Mihail
Kogălniceanu din județul Ialomița
a avut loc inaugurarea căminului
cultural. Noul edificiu de cultură
cunrinde o sală de festivități cu
400 de locuri, bibliotecă, două săli
de repetiții pentru formațiile de
teatru și coregrafie, club și o sală
de expoziții. Cu acest prilej a
fost prezentat un bogat și reușit
spectacol artistic. (Mihai Vișoiu).

tuire de la C.C. al P.C.R. pe proble
mele agriculturii — în creșterea pro
ducției de lapte și carne, în sporirea
producțiilor prevăzute.
Faptul că în bilanțul muncii din
11 luni ale acestui an putem con
semna o producție peste plan livrată
economiei naționale de 9 680 tone de
fier în minereu. 16 300 tone lami
nate grele. 363 tone de utila
je miniere, o creștere a efecti
vului de animale și a producției lor,
importante cantități de materiale de
construcție, de confecții și tricotaje
și altele, reflectă potențialul de care
dispunem in toate domeniile produc
ției materiale, demonstrează posibi
litățile pe care le avem de a înde
plini sarcinile la nivelul de exi
gență subliniat de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu.
Ritmuri de creștere susținută a
productivității muncii în anul 1984
sînt prevăzute în toate sectoarele
economiei județului. Colectivele de
muncâ httnedorene trebuie să pro
ducă 11,6 milioane tone cărbune brut,
7,2 miliarde kWh energie electrică,
3,1 milioane tone fontă brută. 3,9
milioane tone oțel. 2,8 milioane tone
laminate finite, 25 mii tone utilaje
miniere, precum și să realizeze un
volum de investiții care însumează
peste 9 miliarde lei. Creșteri însem
nate sînt prevăzute la producția de
cereale, de lapte și carne, de legume
și fructe. întrucît toate acestea sint
sarcini mobilizatoare, a căror înde
plinire este obligatorie, organizațiile
de partid vor trebui să combată cu
toată fermitatea, oriunde ar apărea,
atitudinea de automulțumire, ten
dința de escamotare a lipsurilor și
greșelilor, de ignorare a propriilor
forțe și posibilități.
Pornind de la analiza cuprinză
toare și exigentă făcută de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de
la Mangalia, ca și Plenara C.C, al
P.C.R. din 15 noiembrie 1983, orga
nele și organizațiile noastre de
partid vor trebui să-și soorească
eficienta activității lor in conducerea
și îndrumarea tuturor domeniilor
economico-sociale. Examinarea exi
gentă a potențialului material și
uman de care dispune județul nos
tru reliefează că în munca organelor
și organizațiilor noastre de partid
mai sînt incă numeroase disponibili
tăți, care vizează îndeosebi perfec
ționarea muncii organizatorice de
mobilizare a tuturor colectivelor Ia
realizarea planurilor de producție,
reducerea consumurilor de energie
electrică, a combustibililor și a chel
tuielilor materiale.
Putem afirma că. în general, avem
planuri și programe bine conceoute
și fundamentate, un sistem ordonat
de urmărire a modului cum se acțio
nează pentru îndeplinirea hotărîrilor
și măsurilor, evidențiind cu destulă

Vrancea.
locaUtătUe jude
țului se desfășoară „Festivalul
folclorului vrîncean" Manifestarea,
organizată sub egida comitetului
județean de cultură și educație so
cialistă, cuprinde spectacole de
datini si obiceiuri de iarnă, șeză
tori literare, concursuri de plugușoare, expoziții de prezentare a
tezaurului înțelepciunii poporului
român adunat în tipărituri și do
cumente. expoziții cu realizări ale
creatorilor vrînceni de artă popu
lară. în program este prevăzut și
simoozionul cu tema „Considerații
asupra elementelor laice si a pro
cesului de laicizare a folclorului
vrîncean". (Dan Drăgulescu).

Teleorman.

In organizarea

consiliului județean de educație
politică și cultură socialistă, în lo
calitățile Alexandria. Turnu Măgu
rele. Zimnicea și Peretu s-au des
fășurat manifestările prilejuite de
festivalul-concurs interjudețean al
ransozilor și soliștilor de muzică
populară intitulat „Pe deal, la Teleormănel". Au participat tineri ar
tiști amatori din 20 de județe.
(Stan Ștefan).

Constanța. „Culori dobrogene la sărbătoarea țării" — se intitulează expoziția artiștilor plastici

exactitate unde se stă mai bine șl
unde avem încă neimpliniri. Veriga
cu cele mai multe slăbiciuni, mai ri
gidă se situează — așa cum pe bună
dreptate remarca tovarășul Nico.ae
Ceaușescu — în sfera organizării în
făptuirii hotărîrilor, acolo unde tre
buie să insistăm pentru întărirea
răspunderii comuniste, pentru dez
voltarea și afirmarea mai puternică
a spiritului revoluționar, de înaltă
exigentă, perfecționarea controlului,
stimularea inițiativei, care, laolaltă,
să asigure ridicarea pe o treaptă ca
litativ superioară a întregii activități
a organelor și organizațiilor noastre
de partid.
Ne-am propus, și in bună parte am
reușit să asigurăm prezența activiști
lor de dimineață plnă dimineața —
adică, zi și noapte — in toate Sefifm-1
burile în abatajele rhinelor din valea
Jiului ș! în celelalte unități miniere
din Poiana Ruscă și Zarand, printre
mineri, la locurile decisive ale pro
ducției. Totodată, urmărind asigura
rea unei asistențe tehnice corespun
zătoare în toate schimburile de pro
ducție, va trebuie să avem mai mult
în vedere permanența îndrumării po
litice, adică distribuirea echilibrată,
pe schimburi, a membrilor comitete
lor de partid, a organelor locale. De
asemenea, va trebui să acordăm o
mai mare atenție modului in care
organizațiile de partid îndeplinesc
propriile măsuri și programe. în această privință, trebuie să mențio
năm că nu am reușit pînă în prezent
să punem bazele unei activități co
respunzătoare de stabilizare a forței
de muncă la toate minele din bazinul
carbonifer al Văii Jiului, să realizăm
productivitățile prevăzute la produc
ția de fontă de la noua platformă si
derurgică din Călan, deși, in amindouă cazurile, sint adoptate planuri
de măsuri bine gîndite.
în întreaga noastră activitate ne
bizuim pe un activ de partid cu o
bogată experiență, temeinic pregătit
politic și ideologic, competent. Actionînd intr-un județ care are mari
disponibilități de a-și spori contri
buția la dezvoltarea bazei de materii
prime a țării și asigurarea indus
triilor de vîrf ale economiei națio
nale cu metal de înaltă calitate, co
muniștii hunedoreni își vor înzeci
eforturile pentru înfăptuirea măre
țelor obiective ce Ie revin în 1934 șî
pe întregul cincinal. Sintem ferm
hotăriți să încheiem acest an cu re
zultate cit mai bune si să pregătim
la un înalt nivel producția anului
viitor pentru a obține succese de
seamă în 1984 — anul cînd vor avea
loc două evenimente de cea mai
mare însemnătate în viața politică a
României socialiste — a 40-a aniver
sare de la înfăptuirea actului istoric
al eliberării patriei și Congresul al
XIII-lea al partidului nostru.

amatori din Constanta organizată
de centrul județean de îndrumare
a, creației populare si mișcării ar
tistice de masă la clubul „Portul"
din Constanța în cinstea aniver
sării Republicii. (George Mihăescu).

Tim Ș
Institutul de medici
nă Timișoara s-au organizat ample
manifestări politica-educative și
cultural-artistice dedicate aniver
sării Republicii. Programul a cu
prins spectacole susținute de an
samblul folcloric, formația de
dans modern, orchestra de cameră
și brigada artistică. A fost verni
sată o expoziție de artă plastică și
fotografie artistică. (Cezar Ioana).
duj La Muzeul etnografic al
Transilvaniei din Cluj-Napoca s-a
desfășurat o suită de manifestări
științifice, expoziționale și artisti
ce, la care au oarticinat specia
liști din mai multe centre ale tării.
A avut loc și un concert de colinde
laice și o prezentare de instrumen
te muz'cale utilizate de-a lungul
timnurilo- în Transilvania. (Ale
xandru Mureșan).
Sibiu
MediaȘ s-a desfă
șurat, t:mo de dnuă zile, cea de-a
VIII-ț ediție a Festivalului fo'eloric in*eriudetenn „Datini si obice
iuri '"ine de iarnă" la r*re au
particinat ansambluri fo’cl orice si
gr'inuri de colindători din iudrtele
A’ba, Brașov. Covasna, Harghita,
Mureș și Sibiu. (Nicolae Brujan).
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pentru stăvilirea cursei înarmărilor

ITALIA : „Săptămînă de acțiune" împotriva prezenței
î
noilor rachete
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ROMA 26 (Agerpres). — Comite
tul pentru pace din orașul sicilian
Comiso a anunțat începerea unei
Săptămîni de acțiuni pentru pace și
dezarmare. In ultima perioadă a
anului urmează să fie organizate
demonstrații și mitinguri în apro
pierea bazei militare unde au so-

sit componentele primelor rachete
americane cu rază medie de ac
țiune ce ar urma să fie instalate
în Italia. Diferite partide politice,
organizații obștești și religioase
și-au anunțat participarea la aces
te acțiuni împotriva cursei înarmă
rilor, pentru dezarmare și pace.

OLANDA : Demonstrație la baza din Woendsdrecht
HAGA (Agerpres). — Un grup
de militanți pentru pace a pătruns
pe teritoriul bazei aeriene militare
din Woendsdrecht, desemnată de
guvern ca loc pentru eventuala amplasare a rachetelor cu rază medie

PORTUGALIA
Peste 85
ia sută din populație se
pronunță împotriva arme
lor atomice în Europa
LISABONA 26

de acțiune in Olanda. Aici au fost
instalate panouri cu lozinci che
mând la dezarmare. De asemenea,
la intrarea pe teritoriul bazei a
avut loc o demonstrație pentru
pace.

*
*
*

NORVEGIA : Nordul Euro■
pei — zonă liberă de arme! *
nucleare !
OSLO (Agerpres). — Intr-o de
clarație dată publicității la Oslo,
Comitetul norvegian pentru pace
se pronunță pentru eliberarea de
plină a continentului european de *
arme nucleare. De asemenea, în
declarație este subliniată necesita
tea intensificării acțiunilor pentru
crearea in nordul Europei a unei
zone denuclearizate. Comitetul nor
vegian pentru pace reliefează, tot
odată, însemnătatea apropiatei Con
ferințe de la Stockholm pentru
măsuri de încredere și securitate
și pentru dezarmare în Europa.

!
I
I

ADDIS ABEBA 26 (Agerpres). —
Din partea tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, și a
tovarășei Elenă Ceaușescu au fost
transmise
tovarășului
Mengistu
Haile Mariam, președintele Consiliu
lui Militar Administrativ Provizoriu,
președintele Comisiei pentru orga
nizarea Partidului Oamenilor Mun
cii din Etiopia, și soției sale un căl
duros salut și urări de sănătate și
fericire personală, precum și de
bunăstare și prosperitate pentru poborul etiopian.
Din partea președintelui Mengistu
Haile Mariam s-au adresat un căldu
ros salut și urări de sănătate și fe
ricire personală tovarășului Nicolae
Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu, precum și urări de feri
cire și prosperitate poporului român.
S-a subliniat în' mod pregnant rolul
hotărâtor pe care
președintele’
Nicolae Ceaușescu ii are în dezvol
tarea relațiilor de prietenie și coo
perare intre România și Etiopia și

s-a apreciat că raporturile dintre
poporul român și poporul etiopian,
dintre partidele și țările noastre sint
motiv de mîndrie și satisfacție, con
stituind un exemplu de colaborare și
cooperare internațională. Au fost re
liefate
contribuția
președintelui
Nicolae Ceaușescu la oprirea cursei
înarmărilor, îndeosebi a celor nu
cleare. precum și poziția sa intransi
gentă în ce privește instaurarea unor
relații principiale între state, fără
ingerințe în treburile interne.
Schimbul de mesaje a fost prile
juit de prezentarea scrisorilor de
acreditare în calitate de ambasador
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România în Etio
pia Socialistă de către tovarășul
Barbu Popescu tovarășului FikreSelassie Wogderess, secretar general
al Consiliului Militar Administrativ
Provizoriu, membru al Comitetului
Executiv al Comisiei pentru organi
zarea Partidului Oamenilor Muncii
din Etiopia, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri.

Program româno-american de cooperare și schimburi
in domeniul cultural
WASHINGTON (Agerpres). — La
Washington a fost semnat progra
mul de cooperare și schimburi intre
Guvernul Republicii Socialiste Româ
nia și Guvernul Statelor Unite ale
Americii în domeniile învățămîntului, culturii, științei, tehnologiei și
în alte domenii pe anii 1984 și 1985.
Din partea americană, programul a
fost semnat de Charles Wick, direc-

torul Agenției pentru Informații a
Statelor Unite, iar din partea româ
nă de Mircea Mallța, ambasaderul
României în S.U.A.
Programul prevede schimburi de
lectori universitari, specialiști, cer
cetători, formații artistice, vizite re
ciproce de documentare și alte ac
țiuni care oferă posibilitatea unei
mai bune cunoașteri a realizărilor și
realităților din cele două țări.

Manifestări culturale românești
83,3 Io sută, din studenții vest-germani se pronunță împotriva amplasării
de rachete nucleare pe teritoriul țării — rezultă dintr-un sondaj de opinie
efectuat în rîndul unui mare, număr de tineri ce învață in instituțiile de
învățămînt superior din R.F.G. După desfășurarea sondajului, studenții au
organizat o demonstrație pentru pace la Bonn purtînd cutiile în care sint
adunate voturile împotriva rachetelor nucleare, pentru pace și dezarmare

i
-J.

DAMASC 26 (Agerpres). — La
Centrul cultural arab din Damasc
a fost deschisă o .expoziție de carte
romanească din domeniile politic,
istoric, social și cultural. La loc de
frunte sint expuse opere ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, care s-au bucurat
de interesul unanim al asistenței. A

Constituirea noului guvern japonez după recentul

scrutin parlamentar
Yasuhiro Nakasone — desemnat în funcția de prim-ministru
TOKIO 26 (Agerpres). — Cele două
camere ale Dietei Japoniei l-au de
semnat luni pe Yasuhiro Nakasone în
funcția de prim-ministru, împuternicirțdu-1 astfel să constituie un nou
guVerri, Nakasone, cape exercită și
funcția de președinte -al-Partidului
LiberălnDemocrat
, gijyprm'jmîpț),,
a primit votul a 266 de deputați în
Camera Reprezentanților (dintr-un
total de 511) și a 131 membri ai Ca
merei Consilierilor (care numără
252 deputați).
Tot luni, premierul a anunțat com
ponența noii echipe ministeriale.
Ministrul de externe. Shintaro Abe,
și ministrul de finanțe, Noboru Takeshita, și-au menținut funcțiile pe
care le aveau în fostul cabinet, în
schimb portofoliul Ministerului In
dustriei și Comerțului Internațional

ORIENTUL MIJLOCIU

R.F. GERMANIA : Un vot pentru pace și dezarmare

(Agerpres).

„Diario de Lisboa" a pu
* Ziarul
blicat un articol de protest in le
gătură
cu acostarea in porturile
î portugheze
a submarinelor america
î ne și britanice
cu arme nucleare la
bord. Relevînd că peste 85
î sută
din populația Portugaliei
î transportării
pronunță împotriva amplasării
nucleare
I teritoriul țării,armelor
ziarul subliniază
nu trebuie să permită sub
î guvernul
nici o formă transformarea Por
î tugaliei intr-un „focar nuclear".
î
î JAPONIA : Zi națională
î
de protest
î TOKIO 26 (Agerpres). — Orga
nizații sindicale și de luptă pen
î tru
pace din Japonia au inițiat, du
minică. o zi națională de protest
f împotriva
cursei înarmărilor, pen
) tru dezarmare
și pace. Cu acest
prilej. în întreaga tară1 au avut
î loc
mitinguri și adunări, cerindu-se
î trecerea
la măsuri efective de
dezarmare.
î
L.

Schimb de mesaje româno-etiopian
la nivel înalt

a fost încredințat lui Hikosabu.ro
Okonogi, iar postul de secretar-șef
al cabinetului va fi ocupat de Takao
Fujinami. Funcția de secretar gene
ral al Partidului Liberal-Democrat a
revenit lui Rokusuke Tanaka.
După cum s-a mai anunțat, P.L.D.
;și-a. asigurat majoritatea in Camera
Reprezentanților prin raliereă la acest partid a nouă deputați indepen
denți (în scrutinul de la 18 decem
brie candidați! liberal-democrați ob
ținuseră doar 250 de mandate). Luni,
sprijinul parlamentar al P.L.D. s-a
lărgit prin realizarea unui acord in
tre acest partid și formațiunea care
s-a desprins în 1967 din P.L.D. —
Noul Club Liberal.
Lista noului guvern urmează să
fie prezentată spre aprobare împă
ratului Hirohito.

AGENȚIILE DE PRESA
-• ne scurt
ȚZ

CONFERINȚA A ȚARILOR NE
ALINIATE. în perioada 23—-.30 ‘iiri
puarie 1984 se va ține la Jakarta
(Indonezia) conferința țărilor . ne
aliniate consacrată problemei noii
ordini in domeniul informațiilor,
transmite agenția United Press In
ternational. La lucrările conferin
ței vor participa peste 300 de de
legați din 101 țări nealiniate.

EXPERIMENT. Consiliul pentru
știință și tehnologie din Japonia a
aprobat un experiment de recom
binare a genelor vizînd crearea
unor specii de mandarine rezisten
te la frig și a unor soiuri de orez
care să nu necesite îngrășăminte

azotoașje, relatează agenția Kyodo.
Se prhăizează că acest exporlmdntconstituie primul pas spre trecerea
la realien rea unui amplu program
de cercetări vizind crearea unei
tehnologii adecvate ingineriei ge
netice pentru ameliorarea plante
lor de cultură agricolă.

IN PARLAMENTUL BELGIAN
a fost depusă o moțiune privind
sistarea plății rentei pe care te
zaurul belgian o plătește urmașilor
ducelui de Wellington. După bătă
lia de la Waterloo, regele Olan
dei i-a acordat ducelui de Wel
lington o moșie. După vinzarea unei
părți de moșie, banii au fost de

fost inaugurată, totodată, expoziția
„Momente din lupta poporului
român pentru unitate și indepen
dență națională".

— declară primul ministru Robert Mugabe
HARARE 26 (AgetȚires). — Primul
de progres si dezvoltare indepen
ministru al Republici Zimbabwe. Ro
dentă.
bert Mugabe, a reafirmat că tara sa
va continua să promoveze ferm o po
Primul ministru al Republicii Zim
litică de apărare a suveranității și
babwe, Robert Mugabe, a apreciat
independentei tării, conformindu-se,
drept inacceptabilă actuala Constitu
pe plan extern, principiilor mișcării
ție, care a fost impusă țârii sale in
de nealiniere. La o conferință de
cursul tratativelor de la Londra, in
presă desfășurată la Harare, el a con
problema independenței, informează
damnat practicile unor state occi
agenția T.A.S.S. într-o cuvintare
dentale de condiționare a ajutorului
televizată, el a subliniat că docu
acordat statelor in curs de dezvoltare,
mentul contravine aspirațiilor marii
afectindu-le in acest mod eforturile
majorități a poporului Zimbabwean.

Geruri și ni-nsori abundente in S.U.A. si Japonia...

puși, spre păstrare, în tezaurul
olandez, care a început să plătească pentru această depunere
dobinda cuvenită. Odată cu for
marea, în anul 1831, a regatplui
Belgiei, dobînzile au început să fie
plătite de această țară. Moțiunea
din Parlamentul belgian a avut in
vedere lichidarea acestui anacronism în condițiile măsurilor de
austeritate pe . care l.e promovează
ip prezent guvernul belgian.

DECES.. Pictorul catalan Joan
Miro a încetat din viață, duminică,
în vîrstă de 90 de ani, la Palma de
Majorca. în insulele Baleare.

„Zimbabwe va promova ferm o politică de apărare
a suveranității și independenței naționale"

Capriciile vremii

HAVANA 26 (Agerpres). — La
Havana, au fost lansate volumele
„România" și „Antologia poeziei
românești", apărute in „Editura de
științe sociale" și, respectiv. „Edi
tura de arte și literatură"

UN NOU CUTREMUR a fost re'sîmțit în'CTuineeâTh noaptea de sî'fhbătă spre duminică, anunță postul
de radio Conakry. Potrivit primelor informații, seismul, produs în
zona localității Koumbia din nordvestul țării, a cauzat moartea a
143 persoane și rănirea gravă a cel
puțin 200.

• înrăutățirea situației la Beirut • Apel Ia întărirea unității
palestiniene, pentru strîngerea rtnduriior în jurul O.E.P.
• Consiliul Militar Suprem Palestinian se va întruni Ia Sanaa
® Reluarea relațiilor comerciale între Egipt și Iordania
BEIRUT 26 (Agerpres). — Situația
porului palestinian la autodetermina
din capitala Libanului s-a înrăutățit
re, la constituirea unui stat propriu,
luni, odată cu reizbucnirea schimbu
independent și de a acționa in ve
rilor de focuri intre armata libaneză
derea înfăptuirii rezoluțiilor Consi
liului Național Palestinian.
și milițiile șiite. Agențiile internațio
nale de presă precizează că schim
burile de focuri. în care a fost fo
SANAA 26 (Agerpres). — Consi
losită artileria, s-au concentrat în
liul Militar Suprem Palestinian ur
cartierele limitrofe taberei de refumează să se întrunească in capi
giați palestinieni Shatila, de la peri
tala R.A. Yemen pentru a discuta
feria de sud a Beirutului. Totodată,
ultimele evenimente înregistrate pe
postul de radio Beirut a anunțat că
plan palestinian și general arab, in
asupra mai multor sectoare ale capi
formează agenția palestiniană de
talei au căzut proiectile și rachete
presă WAFA. întrunirea Consiliului
trase de pe poziții situate în regiunea
Militar Suprem a fost anunțată după
Aley. Paralel cu ciocnirile din Beirut,
sosirea, luni, la Sanaa a președin
au fost semnalate tiruri intermitente
telui Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei,
între forțele armate libaneze si mili
Yasser Arafat.
țiile druze în zona muntoasă Souk
El-Gharb.
CAIRO 26 (Agerpres). f— Egiptul
TUNIS 26 (Agerpres). — Comitetul
a suspendat negocierile cu Israelul
Central al Mișcării de Eliberare Na
cu privire la enclava Taba, întruțională Palestiniană „Al Fatah" a
cit partea israeliană insistă ca adat publicității o declarație in care
cestea să se desfășoare la Ierusa
lansează un apel la întărirea unității
lim, a declarat Butros Ghali, minis
naționale, pentru strîngerea rindutru de stat egiptean pentru aface
rilor in jurul Organizației pentru
rile externe.
Eliberarea Palestinei, in vederea asi
gurării independenței naționale. De
AMMAN 26 (Agerpres).— Egiptul a
clarația — relevă agenția WAFA —
semnat un protocol cu Iordania, prin
reafirmă hotărîrea C.C. al mișcării
care sint reluate oficial relațiile co
„Al Fatah" de a milita pentru recu
merciale dintre cele două țări — in
noașterea drepturilor legitime ale po
formează agenția Reuter.
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WASHINGTON 26 (Agerpres). —
Peste 125 de localități din S.U.A.,
inclusiv orașe mari, au înregistrat,
duminică, cele mai scăzute tempera
turi din ultimul secol — relatează
agențiile de presă citind serviciile
meteorologice americane. Valul de
frig polar care s-a abătut, incepind
de la 17 decembrie, asupra zonelor
centrale ale S.U.A. a înaintat spre
sud și sud-est. Culturile de citrice
din Florida sint, in mare măsură,
compromise ca urmare a înghețului.
In același timp, asupra regiunilor de
coastă ale Pacificului s-a abătut o
puternică furtună, care in statul Wa
shington s-a transformat in viscol,

I

I
•

I
I

vieții și a progresului și nu a războiului și distrugerii I

NICOLAE CEAUȘESCU
Niciodată, In decursul îndelungatei
sale istorii, omenirea nu s-a aflat
atit de grav amenințată, niciodată
tezaurul său de civilizație, marile
creații ale geniului uman nu au fost
ațit de expuse distrugerii. Prezentind această situație, care s-a accen
tuat in ultimul timp ca urmare a hotăririlor privind amplasarea rachete
lor nucleare pe continentul european,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat cu putere, in Expunerea
rostită la adunarea consacrată Unirii,
răspunderea imensă, de dimensiuni
istorice, ce revine tuturor statelor și
popoarelor, tuturor factorilor ce pot
acționa pentru oprirea cursului pe
riculos ce impinge umanitatea spre
abisul nuclear.

ȘTIINȚA ÎNCOTRO? SPRE NOI
ORIZONTURI ALE CUNOAȘTERII
SAU SPRE ABISUL NUCLEAR?
O mare răspundere revine in acest
sens oamenilor de știință. Răspun
dere determinată. înainte de toate,
de caracterul ambivalent al științei
in lumea de astăzi, cind s-a accen
tuat considerabil discrepanța dintre
funcția sa de creație și cea de dis
trugere. Ca urmare s-au modificat
esențial condiția și menirea savantu
lui. lmplicindu-1 considerabil in de
ciziile care privesc destinele umani
tății. Imaginea savantului pierdut in
liniștea laboratoarelor, rupt de reali

tățile imediate ale timpului său este
de mult depășită. Paradoxala ambi
valență a științei și tehnicii, definită
de antinomia creație-distrugere. ii
impune savantului contemporan ăsujnarea unei mari răspunderi și, im
plicit, o prezență socială activă,
adoptarea unei atitudini nete în con
sens cu finalitatea umanistă a acti
vității sale. Pentru că dacă este
adevărat că secolul nostru se consti
tuie intr-o sinteză a tuturor veacu
rilor de gîndire științifică, insumind
peste 90 la sută din descoperirile
științifice și tehnice dintotdeauna
ale umanității, aplicate sau in per
spectivă de'a fi aplicate — cu pro
grese uimitoare în domeniul micro
electronicii, in cercetarea spațiului
cosmic, tehnica rachetelor și a na
velor spațiale, a radiațiilor laser,
energeticii nucleare, în biologia mo
leculară. ingineria genetică și altele
— tot atit de adevărat este că, într-o
mare măsură, știința și tehnica, rea
lizările lor cele mai înalte sint de
turnate de la telurile lor umaniste,
fiind angrenate, intr-o serie de țâri,
în aberanta competiție a înarmări
lor, in cursa pentru supremația dis
trugerii.
Așa s-a ajuns la producerea unor
arme cu o forță de distrugere ce de
pășește puterea de înțelegere a omu
lui, amenințind transformarea Pămintului intr-o planetă fără viață.

Este o tragică realitate că cercetarea
științifică deține un rol de primă
importanță in rindul factorilor care
impulsionează spirala ascendentă a
înarmărilor. Ce poate fi mai eloc
vent decît faptul că numărul cerce
tătorilor și inginerilor angrenați în
activități cu destinație militară și le
gate direct de înarmări depășește
cifra de 500 000, reprezentind peste
20 la sută din totalul personalului
științific mondial ? ! La dispoziția
acestei adevărate „armate" de savanți și ingineri sint puse fonduri ce
reprezintă 10—15 la sută din bugetul
mondial rezervat înarmărilor, adică
80—120 de miliarde dolari anual.
CONSECINȚELE NEFASTE ALE
DETURNĂRII ȘTIINȚEI ȘI TEHNI
CII SPRE „POLIGOANELE" MILI
TARE. Consecințele acestei uriașe
concentrări de mijloace financiare,
tehnice și de forțe tunane sint mul
tiple și cu implicații extraordinare,
inclusiv schimbarea profundă a ra
porturilor dintre descoperirea știin
țifică și dezvoltarea forțelor (je pro
ducție ale societății. Numeroase
descoperiri, materializate pentru pri
ma dată în sisteme de arme, sint
aplicate, din cauza intereselor militar-strategice și, a necesității păstră
rii secretului, cu mare intîrziere ori
numai parțial. în domeniul activității

productive. Calculatorul electronic,
ordinatoarele au reprezentat inițial
o foarte mare cucerire a tehnicii ;
dar, odată cu perfecționările aduse,
cu dezvoltarea noilor categorii de
arme dirijate de ordinatoare proprii,
această remarcabilă invenție pașni
că a fost transformată în instrument
de mare interes militar, supusă ri
gorilor respective. O 6erie de cerce
tări fundamentale din domeniul fi
zicii, chimiei și altele sint subordo
nata; nemijlocit proiectelor militare,
avind unicul scop de a crea arme
tot mai perfecționate, tot mai distru
gătoare. Exemplul „eurorachetelor"
este semnificativ în această direcție,
demonstrind, totodată, că perfecțio
nările aduse armelor nucleare nu au
ca efect doar sporirea capacității lor
distructive, ci și stimularea cursei
înarmărilor. Se poate spune, deci, că
antrenarea unor tot mai numeroase
forțe științifice și tehnologice în sco
puri militare, în afara de faptul că
sustrage dezvoltării sociale și econo
mice imense mijloace financiare și
umane, precum și imense cuceriri
ale
revoluției
tehnico-științifice,
contribuie, totodată, nemijlocit la
accelerarea cursei înarmărilor. Ia apariția unor generații tot mai per
fecționate de arme, care măresc pri
mejdia unui conflict cu consecințe
catastrofale pentru civilizația umană.

TOKIO 26 (Agerpres). — Puternice
ninsori s-au semnalat in nordul Și
vestul arhipelagului nipon. Grosimea
stratului de zăpadă a atins, in unele
locuri, 60—70 cm. Din pricina înzăpezirilor au fost închise aeroportu
rile din sudul insulei Hokkaido și s-a
întrerupt traficul pe calea ferată
dintre orașele Tokio și Osaka.

...Temperaturi ridicate în Franța, Marea Britanie și Australia
PARIS 26 (Agerpres). — Un val
ii'6otn$huit de căldură s-a abătut
asupra unor regiuni ale Franței. Ast
fel' îh sud-vestul țării temperatura
a cunoscut valori termice neobișnuite
pentru decembrie in această regiu
ne : in orașul Pau (departamentul
Hautes Pyrenees) s-au înregistrat
plus 25 grade, iar la Toulouse 18
grade. Și la Paris termometrul a ur
cat pină la 15 grade. In ultima sută
de ani numai de două ori s-a înre
gistrat la Paris, la sfîrșitul lui de
cembrie, o asemenea temperatură.

LONDRA 26 (Agerpres). — La Lon
dra au fost înregistrate cele mai ri

recunoscut că au greșit. Actuala si
tuație este însă de așa natură, incit,
dacă vor fi folosite din nou armele
nucleare, nu va mai avea probabil
cine să recunoască, in fața n.mănui,
că a greșit. Iată pentru ce impera
tivul cel mai arzător al momentului
actual constă în intensificarea ac
țiunilor oamenilor de știință, in
strinsă legătură cu milioanele și
milioanele de oameni de pretutin
deni, care se ridică in apărarea
păcii, pentru a determina oprirea
cursei înarmărilor, în special a inarmărilor nucleare.

„Mai mult ca oricînd, oamenii de știință au înalta îndatorire de a-și ridica glasul
hotărît și de a face totul pentru ca minunatele cuceriri ale geniului uman să nu mai slu
jească fabricării armelor de nimicire în masă, pregătirilor de război, politicii de agre
siune, de forță și dominație. Menirea cea mai nobilă a savanților, a cercetătorilor din
toate domeniile și de pretutindeni este de a face ca întregul potențial al științei și teh
nicii contemporane să fie consacrat progrestdui, bunăstării, libertății și independenței
popoarelor, asigurării dreptului suprem al oamenilor la viață, la pace”.

sute de automobile fiind înzăpezite
pe șosele.
Potrivit unui bilanț preliminar, de
la 17 decembrie pină in prezent, cel
puțin 145 de persoane și-au pierdut
viața ca urmare a intemperiilor sau
accidentelor provocate de acestea.

Utilizarea descoperirilor științifice
în scopuri militare nu decurge din
natura intrinsecă a științei, ea a fost
și este — așa cum o arată viața —
urmarea deciziei politice. Crearea și.
existența însăși a instituțiilor de
cercetare în domeniul militar, alo
carea unor uriașe fonduri în acest
scop, ca parte a bugetelor militare,
reprezintă materializarea unor de
cizii ale factorilor politici, din mo
ment ce, în proporție de 90 la sută,
aceste fonduri provin din surse gu
vernamentale. Tot astfel direcțiile de
activitate, obiectivele lor sint stabi
lite de aceiași factori.
Dar, tocmai de aceea, răspunderea
oamenilor de știință este cu atit mai
mare. Pentru că ei cunosc cel mai
bine puterea distructivă a arsenale
lor de pe glob, implicațiile extraor
dinare ale sporirii acestor arsenale,
consecințele teribile pe care le-ar
avea pentru planeta noastră declan
șarea unei conflagrații nucleare.
Ei au de aceea îndatorirea de a dez
vălui popoarelor aceste implicații și
consecințe, de a participa în primele
rinduri la marile acțiuni pentru a
determina factorii politici să adopte
decizii îndreptate spre oprirea actua
lului curs al înarmărilor, spre dezar
mare, in primul rind spre dezar
mare nucleară.

O RĂSPUNDERE DE DIMEN
SIUNI ISTORICE. Așa cum arăta
președintele Nicolae Ceaușescu, ca
principali producători ai armelor
nucleare, oamenii de știință trebuie
să-și asume răspunderea de a nu
mai lucra pentru distrugerea omului,
să nu mai admită producerea arme
lor nucleare, să nu mai lucreze pen
tru armele nucleare.
Oamenii de știintâ nu pot rămîne
indiferenți la ceea ce se intîmplă cu
rezultatele cercetării lor, îndeosebi
cind acestea sint dirijate spre trans
formarea lumii în. ruine și cenușă
atomică. După Hiroshima — eviden
ția președintele României — multi
dintre cei care au produs bomba au

FRONT UNIT PENTRU APARAREA VIEȚII. Pornind de la aces
te realități și în deplin consens
cu întreaga politică externă a parti
dului și statului nostru, împreună
cu Întregul popor, oamenii de știin
ță și cultură din România, reuniți
in cadrul Comitetului național „Oa
menii de știință și pacea", condus
de tovarășa academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, ilustru om
de știință și savant de reputație
mondială, au participat și participă
activ la marile manifestări populare
desfășurate in țara noastră in spri
jinul păcii și dezarmării. Ei își afir
mă cu hotărîre dorința de a-și uni
eforturile și de a conlucra activ cu
slujitorii științei și culturii din cele
lalte țări pentru a stăvili cursul spre
război și distrugere, pentru a opri
amplasarea noilor rachete nucleare
pe continentul european, pentru re
tragerea și distrugerea celor exis
tente și a determina trecerea la mă
suri concrete. eficiente de dezar
mare.
înfățișînd lumii imaginea savan
tului român, a cărui creație este de
dicată ridicării patriei pe noi culmi
ale civilizației și progresului, participînd, totodată, activ la viața poli
tică națională,
tovarășa
Elena
Ceaușescu desfășoară, în același
timp, o strălucită activitate pentru
afirmarea științei românești pe tărîm internațional, pentru unirea
eforturilor oamenilor de știință și
cultură de pretutindeni în lupta
pentru asigurarea unei finalități umaniste a nobilei lor activități. As
tăzi, arăta tovarășa Elena Ceaușescu.
oamenii de știință și cultură de pe
toate meridianele trebuie să acțio
neze cît mai gniți pentru a da răs
puns marilor probleme Ce confrun
tă omenirea — problemele subdez
voltării. ale energiei și materiilor
prime, alimentației, sănătății, me
diului înconjurător — dar mai pre
sus de orice ei trebuie să se regă
sească uniți in fața pericolului de
război, a primejdiei nucleare. Nu
există o îndatorire mai de seamă a
oamenilor de știință și cultură decît
aceea de a milita cu toată forța
pentru încetarea înarmărilor, pentru
apărarea dreptului fundamental al

dicate temperaturi pentru această
perioadă a anului, din 1940 pină in
prezent, transmite agenția Reuter. Se
precizează că mai multe persoane au
înotat in lacul din renumitul parc
londonez'.,Hyde Park".
CANBERRA 26 (Agerpres). — Po
trivit serviciilor meteorologice aus
traliene, duminică, la Sydney, a fost
zi de vară toridă, mercurul termo
metrelor urcind pină la 40 de grade
Celsius, una dintre cele mai înalte
temperaturi înregistrate din anul
1857. La White Cliffs, la nord-vest
de Sydney, termometrele au arătat
chiar mai mult : 45 de grade Celsius.

oamenilor la viață, Ia pace, Ia exis
tentă liberă și demnă.
In spiritul concepției profund umanisțe a partidului și statului nostru, a secretarului general al parti
dului. președintele Republicii, cu
privire la inalta menire a științei,
■ ca promotoare a progresului econo
mic și social, și nu a distrugerii.
România militează pentru crearea
unui forum internațional al oame
nilor de știință, care să constituie
un cadru de . exprimare a voinței
slujitorilor științei — indiferent de
convingerile lor politice și filozofice
— de a acționa astfel incit cuceriri
le științei și tehnicii contemporane
să fie puse exclusiv în slujba vieții,
a dezvoltării și păcii, a progresului
tuturor popoarelor.
PREMISA NOII REVOLUȚII TEHNICO-ȘTIINȚIFICE :
DISTRUGE
REA ARMELOR NUCLEARE. In
acest prag al mileniului al treilea,
știința iși afirmă posibilitățile ei de
necuprins, anunțind o nouă revolu
ție tehnico-științifică, deschiderea
altor orizonturi ale cunoașterii, ale
ingeniozității creatoare a geniului
uman. Comandamentul suprem al
întregii activități a oamenilor de
știință, menirea cea mai nobilă a
savanților, a cercetătorilor din toate
domeniile și de pretutindeni in
aceste condiții este de a face ca
întregul potențial al științei și teh
nicii contemporane să fie consacrat
progresului, bunăstării, libertății și
independenței popoarelor.
Pentru ca acest comandament, această menire să poată fi împlinite,
trebuie asigurate liniștea și pacea,
trebuie oprit cursul spre o catastro
fă nucleară. De aceea, așa cum sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu la
recenta întilnire cu participantii la
simpozionul Pugwash de la Bucu
rești, este nevoie, mai înainte, de o
nouă revoluție : distrugerea armelor
nucleare, realizarea dezarmării și
asigurarea unei lumi fără războaie,
a unei lumi a colaborării pașnice
între toate națiunile — premisele
reale ale noii revoluții tehnico-știin
țifice. Care să înceapă cu transfor
marea laboratoarelor militare în
centre ale proliferării științei In
scopuri pașnice.
Lumea de astăzi, cu multitudinea
de probleme ce o confruntă — po
litice, economice și sociale — are
nevoie mai mult ca oricând de mo
bilizarea tuturor energiilor și capa
cităților ei, a tuturor mijloacelor
științifice și tehnice de care dispu
ne, a celor mai noi cuceriri ale ge
niului uman pentru a asigura depă
șirea dificultăților pe care le întîmpină, progresul general al tuturor
națiunilor, existența lor liberă și
demnă.

Valentin PĂUNESCU
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