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0 strălucită victorie a poporului.
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Răspunzînd mobilizatoarelor îndemnuri patriotice adresate
de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Mesajul de Anul Nou,

să asigurăm în întreaga activitate economică

CALITATE SI EFICIENTĂ MAXIMĂ9 *5

In toate ramurile economiei naționale, anul 
îmbunătățire radicală a activității! Să asigurăm 
venitului național și înfăptuirea, pe această bază, a tuturor măsurilor 
pe care le-am stabilit privind creșterea veniturilor și a nivelului de trai 
al oamenilor muncii - țelul suprem al politicii partidului, esența socie
tății socialiste pe care1 o edificăm.

1984 să marcheze 
sporirea puternică

NICOLAE CEAUȘESCU

României moderne

Am pășit intr-un nou an, lăsînd 
In urmă un an dens de înfăptuiri, un 
an în care comuniștii, toți oamenii 
muncii,' fără deosebire de naționali
tate, strîns uniți in jurul partidului, 
al secretarului său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, si-au sporit 
eforturile pentru a conferi între
gii activități economico-sociale un 
nou conținut, superior din punct de 
vedere calitativ. începem noul an cu 
convingerea fermă că prin munca și 
talentul întregului popor, prin izbîn- 
zile pe care le vom dobindi contri
buim la înfăptuirea neabătută.. a 
hotăririlor Congresului al XII-lea și 
Conferinței Naționale ale partidului 
privind trecerea României socialiste 
la un stadiu superior de dezvoltare ; 
intrăm în noul an cu hotărirea 
neabătută de a munci neobosit pen
tru a urca noi trepte pe dtumul noii 
calități, al progresului și prosperi
tății patriei noastre socialiste,

Cu vie emoție și satisfacție am ns-

întregului popor în jurul secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — cel mai iubit fiu 
al poporului. înflăcărat militant revo
luționar și patriot, care de peste 50 de 
ani desfășoară o neobosită activitate 
în slujba intereselor vitale ale nați
unii noastre, mobilizind prin înaltul 
său exemplu de dinamism, spirit 
creator și cutezanță pe toți comu
niștii, pe toți oamenii muncii în 
eforturile consacrate dezvoltării 
multilaterale a României socialiste. 
Răspunzînd înflăcăratelor chemări 
ale secretarului general al partidului, 
să acționăm din primele zile ale 
anului cu dăruire și abnegație, cu 
înaltă exigentă revoluționară pentru 
ca, pretutindeni, in fabrici și uzine, 
pe șantiere și ogoare, în instituții, 
peste tot unde se creează bunuri 
materiale să se asigure un ritm vi
guros întregii activități. Anul 1984 — 
an in care vom sărbători cea de-a 

___ ..___ _ ___ _ 40-ă aniversare â revoluției de elibe- .
«uitat U cumpăna dintre ani. Mesa- rare socială si națională, antifascistă este, 
jul de Anul Nou, adresat între
gului popor de tovarășul .Nicolae 
Ceaușescu. Prin însuflețirea si unani
mitatea cu care a fost primit de toți 
cetățenii țării. Mesajul de Anul Nou - ,
constituie o nouă și puternică dovadă na! s‘ a noii calitati a muncii și a 
a legăturii indestructibile dintre ma- vieții. în înfăptuirea Programului 

populare si partid, a unității partidului de făurire a societății so-

cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

Desigur, la ora actuală fiecare co
lectiv muncitoresc cunoaște bine 
obiectivele și sarcinile pe care le are 
de înfăptuit în. acest an. Ele vizează, 
deopotrivă, lărgirea bazei proprii de 
materii prime și resurse energetice, 
înfăptuirea unui amplu proces de 
dezvoltare a agriculturii, promo
varea fermă a unei politici de econo
misire severă și valorificare superi- _ ....
oară a materiilor prime, materiale- de conducere colectivă, 
lor și a resurselor energetice, spo
rirea susținută a exportului, utili
zarea cu maximă eficiență a fondu
rilor de investiții, creșterea mai ac
centuată a productivității muncii și 
îmbunătățirea nivelului tehnic și ca
litativ al produselor, prin aplicarea 
hotărită în producție a cuceririlor 
revoluției tehnico-științifice. Iar 
dacă ar fi să sintetizăm obiectivul 
central al muncii noastre in acest al 
patrulea an al cincinalului, acesta 

fără îndoială, . desfășurarea 
....__  ' ■ - - . "‘atcentttâî'ea
factorilor intensivi, calitativi ai dez
voltării economice — caracteristică 
generală a, întregului cincinal. Este 
vorba despre o bătălie în care sin- 
tem angajați cu toții, o bătălie in 
care putem și trebuie 
ștacheta exigențelor la cote tot mai

înalte, aceasta fiind in interesul 
progresului economic al țării și ri
dicării bunăstării întregului popor.

Dispunem, așa cum sublinia se
cretarul general al partidului in Me
sajul de Anul Nou, de toate con
dițiile pentru realizarea exempla
ră a sarcinilor mari și com
plexe ale planului pe 1984. Hotă- 
ritoare sînt acum acțiunile concrete 
ce'se întreprind de către organele și 
organizațiile de. partid, de organele 

de fiecare 
colectiv de oameni ai muncii spre 
a se asigura, in fiecare unitate eco
nomică. din primele zile, o or
ganizare riguroasă a producției și 
a muncii, valorificarea superioa
ră a -potențialului tehnic, material 
și uman, pentru realizarea ritmică, 
integrală și la toate sortimentele a 
planului la producția fizică, in con
diții de maximă eficiență,

în acest scop, este necesar, ca pre
tutindeni. la fiecare loc de muncă, 
în fiecare atelier,, secție și intreprin- 

■'dere să- se ■acționeze perseverent- în 
vederea aplicării ferme a măsurilor 
privind generalizarea organizării și 
retribuirii muncii în acord global, 
folosirii intensive, la întreaga capa
citate. a mijloacelor tehnice din do-

să ridicăm

și antiimperiaiistă siva avea loc cel largă ‘.ș bătăliei pentru 
de-al XlII-lea Congres al partidului *-* ! --’
— trebuie să constituie o etapă im
portantă in realizarea planului cinci-

(Continuare în pag. a IlI-a)

și elemente hidraulice 
fotografie ; aspect din

Unitate modernă a industriei constructoare de mașini, întreprinderea de scule 
calitatea înaltă și nivelul tehnic ridicat al produselor realizate aici. In

pentru îndeplinirea exemplara a planului
TIMIȘ : Productivitate 

ia fiecare loc de muncă
Colectivul întreprinderii „Electromotor" din 

Timișoara a pășit în noul an cu hotărirea 
fermă de a livra în mod ritmic economiei 
naționale întreaga gamă de produse aflate in 
nomenclatorul de fabricație, în cea mai mare 
parte noi sau modernizate, cu parametri teh- 
nico-funcționali superiori. „încă din prima zi 
a anului — ne spune inginerul Dorin Goția, 
directorul întreprinderii, am realizat un ritm 
ridicat de lucru, care să ne permită îndeplini
rea sarcinilor de plan sporite față de anul 1983 
în condițiile creșterii susținute a producti
vității muncii. Urmărim mecanizarea unor 
operații cu consum ridicat de manoperă și 
introducerea unor tehnologii de înalt randa
ment, în secția bobinaj am extins bobinarea 
mecanizată și am introdus procedeul de prin
dere a papucilor pe cablu prin presare (ser- 
tizare). De asemenea, am lărgit gama de scule 
de presare a reperelor de bachelită în mai 
multe cuiburi. Pe această cale, planul de pro
ducție în prima zi de muncă din 1984 a fost 
nu numai îndeplinit, ci și depășit, realizîndu-se 
în plus motoare electrice cu o putere de 
209 kW“.

în continuare. în întreprindere vor fi aplicate 
alte măsuri de creștere a productivității muncii, 
între care punerea in funcțiune a două noi 
celule flexibile robotizate de confecționare a 
rotoarelor, a unor mașini de copiat arbori și a 
unor mașini de turnat sub presiune care, îm
preună cu perfecționarea organizării producției 
și a muncii, utilizarea mai eficientă ,a timpului

ridicată l^cru prin întărirea ordinii și disciplinei, 
,vcl vor asigura Ia „Electromotor" creșterea pro

ductivității. muncii în acest an cu 20 la sută 
față de anul anterior. Dealtfel, in unitate, în
tregul spor de producție pe 1984 va fi obținut 
pe seama creșterii productivității muncii. (Ce
zar Ioana, corespondentul „Scînteii")

HARGHITA : Prioritate produselor 
pentru export

însuflețiți de înflăcăratele îndemnuri adresate 
întregului nostru popor de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu .în Mesajul de Anul Nou, oamenii 
muncii români și maghiari din industria jude
țului Harghita au pășit în 1984 cu hotărirea 
fermă de ' a-și onora exemplar sarcinile de 
producție. Astfel, la întreprinderea de trac
toare din Miercurea-Ciuc, în cadrul unul' nou 
contract încheiat cu partenerii externi, au fost 
fabricate primele 12 tractoare pe șenile S—530 
pentru lucrările agricole executate pe terenuri 
in pantă. De asemenea, s-a realizat omologarea 
finală și trecerea la fabricația îp serie a trac
torului SM-800, un tractor de mare capacitate 
prevăzut cu instalații hidraulice și condus cu 
volan, din care, în această lună, vor fi livrate 
beneficiarilor 75 de bucăți. Prima zi de lucru 
din noul an s-a aflat și la întreprinderea de 
utilaje și piese de schimb pentru industria .fo
restieră Gheorgheni sub semnul unei atenții 
deosebite acordate realizării ritmice a planului 
la export. Prezenți cu toții la datorie, oamenii 
muncii de aici au lucrat . din plin, organizat 
și eficient, pregătind primele loturi de mașini 
și utilaje destinate partenerilor de peste hotare.

La întreprinderea de tricotaje din Miercurea- 
Ciuc ziua de 'ieri a fost declarată „zi-record“, 
colectivul obținind o producție suplimentară în 
valoare de peste 50 000 leiJ Graficele de lucru 
la export și la producția fizică au fost depășite 
cu 5—10 la. sută și la întreprinderea minieră 
Harghita, întreprinderea de producție indus
trială pentru construcții căi ferate. Miercurea- 
Ciuc, întreprinderea „Tehnoutilaje" Odorheiu 
Secuiesc, Combinatul de exploatare și pre
lucrare a lemnului Toplița. (I. D. Kiss, cores
pondentul „Scînteii").

MUREȘ : Producție fizică peste 
prevederi

Hotărîți să obțină încă din primele zile ale 
acestui an ritmuri superioare de producție și 
să asigure pe această cale realizarea rit
mică a planului producției' fizice, oamenii 
muncii din industria județului Mureș au înre
gistrat în primele trei zile .ale anului noi și 
importante succese în muncă. Astfel, ei au pro
dus și livrat, peste sarcinile de plan, numeroa
se produse utile economiei naționale in valoare 
de peste 30 milioane lei. Acestea se concreti
zează, între altele, în 80 000 bucăți cărămizi și 
blocuri ceramice, 60 mc granulit, 113 000 bucăți 
butelii din sticlă, 25 tone antidăunători, 10 tone 
săruri de bariu, produse din gresie, precum și 
însemnate cantități de produse prelucrate din 
mase plastice, geamuri trase și laminate, che
restea, anvelope, piese de schimb. De subliniat 
că întregul spor de producție a fost obținut pe 
seama creșterii productivității muncii și mă
ririi indicelui de utilizare a mașinilor și utila
jelor. (Gh. Giurgiu, corespondentul „Scînteii").

Unirea principatelor a avut o uriașă însemnă- 
pentru evoluția social-politică a poporului nos- 
ea a deschis noi perspective dezvoltării forțelor

tate
tru,
de producție, angajării României pe drumul civili
zației modeme, constituind un moment epocal în 
procesul plămădirii statului național unitar român.

NICOLAE CEAUȘESCU

— . GÎNDURI
IA ÎNCEPUT

i
DE ANk i, • .
Optimism,

J dăruire
patriotică,

•* 5 angajare
revoluționară

In pagina a lll-a

în viața popoarelor sînt eveni
mente care împlinesc aspirații ce 
vin din adîncuri de vreme șl care, 
deopotrivă, înriuresc profund desfă
șurările ulterioare ale istoriei, așe- 
zîndu-se ca trainice temelii pentru 
noi 
strădanie 
propășire, 
semenea 
ment este 
poporul 
formarea statului 
național român

' brlrî uitirbăWîiiî- 
dovei cu Munte
nia, in urmă cu 
125 de ani.

Unirea a fost pentru români dorul 
nestins și gindul inalt ce, asemenea 
unei coloane fără sfîrșit, le străba
te întreaga istorie, călăuzindu-le, 
într-o autentică ștafetă a generații
lor, lupta și munca. în biruința isto
rică de . la 24 Ianuarie 1859 se încor
porau contribuțiile multor generații, 
care păstraseră mereu viu în inimi 
și cugete mărețul ideal și făcuseră, 
cum s-a spus chiar in epoca Unirii, 
ca dorul străvechi să rămină mereu 
tînăr și proaspăt, în pofida oricăror 
vicisitudini și vitregii ale istoriei.

A fost idealul unirii mereu viu 
pentru că se întemeia pe asemenea 
adevăruri de necontestat cum sînt 
originea comună a românilor, co
munitatea de limbă și cultură, iden
titatea de nevoi și aspirații, felul de 
a fi, de a gindi. Toate acestea i-au 
unit întotdeauna pe români printr-o 
puternică legătură frățească, făcîn- 
du-i să se simtă părți ale aceluiași 
întreg, ramuri ale aceluiași trunchi 
viguros, membri ai uneia și acele
iași familii care eu mîndrie s-a nu
mit mereu pe sine română.

A fost idealul unirii mereu viu în 
inima românilor, deoarece năzuiau 
fierbinte ca să trăiască liberi și 
demni într-o țară liberă și demnă, ■ 
in cuprinsul căreia să-și poată pune 
plenar in valoare marile lor resurse 
de energie și creație. Iar libertatea 
nu putea fi cucerită decit prin 
unirea puterilor, prin înmănunche- 
rea tuturor energiilor românești in
tr-un unic și de nezăgăzuit șuvoi. 
Cu atît mai muit, la jumătatea vea
cului trecut, cind națiunea română 
ajunsese la o puternică conștiință 
de sine, la înțelegerea adîncă a mi
siunii sale în rîndul popoarelor lu
mii. a nevoilor sale și a mijloacelor 
pentru îndeplinirea lor, țelul liber
tății dinlăuntru și din afară a țării, 
strins îngemănat cu țelul unirii tu
turor românilor, devenise mai strin
gent ca oricind pînă atunci. De aceea, 
unirea, înțeleasă ca singura cale în 
măsură să le chezășuiască obținerea 
și consolidarea îndelung rîvnitei li
bertăți sociale și naționale, a pola
rizat în acei ani toate puterile po
porului, munca și lupta oamenilor 
politici patrioți, a cărturarilor pro
gresiști, a milioanelor de țărani, de

împliniri în 
pentru 
Un a- 
eveni-

necontenita lor 
progres, pentru

lucrătorl, de tîrgoveti. Izbinda obți
nută de ei la 24 Ianuarie 1859,‘prin 
alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca 
domn al celor două principate- 
surori, Moldova și Muntenia, avea 
să se înscrie ■ in istorie deci ca 
triumf al unei cauze drepte, juste, 
legitime, sprijinită de un întreg

rea de la 24 Ianuarie 18.59. Prin ac
țiunea hotărită și energică a în
tregului popor, decis să croiască un 
nou făgaș vieții sale. De voința 
puternică, de voința imită a, po
porului român s-au spart atunci 
talazurile opoziției unor mari im
perii ale vremii, care-și vedeau 

stinjenite, cum 
sublinia secreta-

nostru ^25 DE ANI DE LA FORMAREA STATULUI i^AȚIO^IAL partidului, tova- itatului 1 rășul Nicolae

-'ROMAN -PRIN UNIREA MOLDOVEI CU MUNTENIA Ș&S?

prindin Focșani șl-a ciștigat un binemeritat prestigiu 
secția de elemente hidraulice a întreprinderii

Foto : E. Dicliiseanu

popor și, deopotrivă, ca un exem
plu, ca un îndemn, pentru că ea 
arăta. lumii că atunci cînd un popor, 
fie oricit de mic, stă neclintit in 
jurul stindardului său de luptă, cind 
este hotărit să nu precupețească 
nici un efort și nici un sacrificiu, 
lupta sa va izbindi, mai devreme 
sau mai tîrziu, în ciuda oricăror 
adversități.

într-adevăr, așa s-a înfăptuit uni-

------ - eu Muntenia Și
. formarea statului

national român 
modem, planurile expansioniste în 
această parte a continentului. Cu în
dreptățire putea afirma așadar unul 
din ctitorii Unirii, Mihail Kogălni- 
ceanu, că aceasta era „actul puternic 
al națiunii române".

Strălucită victorie 
român, unirea avea 
făgaș nou în Istoria patriei.

a poporului 
să deschidă 

căci
(Continuare în pag. a IV-a)

A GÎNDI, A INOVAU^

A înțelege că, in
tr-un caz sau 

■ altul, un produs 
s-a perimat, că o me
todologie e învechită, ' 
că o oarecare schemă 
organizatorică nu mai 
corespunde — iată 
unul din elementele 
calitative ale muncii■ 
de fiecare zi, care 
pretinde elasticitate 
de gindire, cunoaștere 
apropiată a cerințelor 
și necesităților și, 
poate, ceea ce, cu un 
cuvint vechi, străin, 
se numește fler. La 
fabrica de mobilă de 
la Oradea ni se pre
zintă, in expoziție, 
dulapuri și canapele 
care „nu mai merg" 
și ni se explică anu
me ce înseamnă „mo
dulele" ușoare, plăcu
te pe care le poți 
combina după propor
țiile odăilor : sint fo
tolii, dar, 
pot deveni 
pat etc. 
craiovean 
pe 
nouă a orașului, 
sub feUnaire 
lanclate și pe pavele 
de mozaic ; orașul do- 
bindește o Înfățișare 
nouă, își creează o 
nouă tradiție urbanis
tică, păstrind cu grijă 
clădiri 
mente, 
du-le“ 
gur că 
le străvechi descope
rite aici, 
— ne zice inginerul 
Ion Pușcă din Panciu, 
co.nducindu-ne pe sub 
pămînt, prin pivnițe 
datind din secolul XV, 
printre butoaie și sti
ve de sticle — dar la 
producția noastră de 
un milion de butelii 
pe an, pe care le tri
mitem spre piața in
ternă și spre Belgia, 
Senegal, R. F. Ger
mania, R. D. Germa
nă, se cer un alt tip 
de producție și un alt 
mod de asigurare a 
calității vinurilor". E 
doctor în oenologie, 
membru al Academiei 
din Siena, și a fost 
ascultat cu luare- 
aminte In acel for

împreună, 
canapele. 

Arhitectul 
ne plimbă 

admirabila arteră 
pe 

înghiir-

istorice, monu- 
dar „incastrîn- 
în peisaj. „Si- 
folosim hrube-

sub deal

ÎNFĂPTUI
cînd a coriiunicat cum , 
obține el șapte feluri ' 
de șampanie. „Nu 
mai e vremea produc
ției mici, cu însușiri 
modeste ; problemele 
se pun’ acum altfel", 
lalomițeanul Melente 
Tuducea, directorul 
unei întreprinderi a- 
gricole de stat, ne 
vorbește despre diver
sificarea culturilor pe 
întinsurile sale și des
pre varietatea preocu
părilor, demonstrînd 
că aceasta e un rezul
tat al unei concepții 
noi privind exploata
rea solului. Griu — 
desigur, sintem doar

ÎNSEMNĂRI
de Valentin 
SILVESTRU

-- po- 
floarea-

în Bărăgan 
rumb, SOÎa, rioarea- 
soaredui, „dar uite că 
am extins și căpșuna, 
piersicul, caisul și 
avem și treizeci de 
hectare cu migdali. 
Au prins, sînt produc- 

■ tivi". „Migdali?". „Da.
Au. o floare frumoasă 
și un fruct foarte cău
tat. Trebuie să ne 
gîndim și la aclimati
zarea altor soiuri des
pre care se spunea că 
n-ar prinde la noi". 
Primărița atît de 
energică a Tecuciului 
insistă să facem nea
părat o vizită la în
treprinderea de am
balaje metalice. „Ce-o 
să vedem acolo alt
ceva decît ambalaje 
metalice ?“ — bom
băne careva, într-o 
doară. „Să vedeți am
balajele, însă mai ales 
noua concepție des
pre autogosoodărire a 
oamenilor". Era pre
văzut să stăm vreo 
jumătate de 
rămas 
fiindcă 
grădina 
sera de crizanteme și 
de tuberoze, crescă
toria de porci, stau-

Iele vacilor, cotețele 
găinilor, grajdul cai
lor, așezămintul dini
lor 
ne-am 
șit, în 
rului 
ca să 
fletul, 
scaunele originale, el 
ne^a atras atenția, 
modest, că întreg mo
bilierul „e făcut tot 
de noi, din materiale 
refolosibile".

Sigur, necesitățile 
economice, ale spo
rului de productivita
te și alte comanda
mente impun, necon
tenit, soluții originale, 
descoperirea unor ma
teriale noi ; in anumi
te ramuri de produc
ție, în robotică, de 
exemplu, in construc
ția calculatoarelor și 
în tehnica micropro
cesoarelor, în exploa
tarea minereurilor 
rare și zăcămintelor 
petrolifere submarine 
e necesară o inovare 
continuă, neistovită. 
Dar sentimentul no-' 
vator, atit de caracte
ristic producției ma
teriale și celei spiri
tuale, își are, proba
bil, sorgintea în con
vingerea că dezvol
tarea socialistă a so
cietății românești, 
concepută ea însăși pe 
o bază teoretică pro
fund originală, reven
dică o adaptare suplă 
șl rapidă la realități 
și, deopotrivă, un spi
rit competițional, ne
cesar pentru așezarea 
țării, sub toate rapor
turile, pe. un 
în concertul 
lor.
f

lupi, iar cind 
așezat, în sfîr- 
blroul directo- 
Eugen Tonescu, 
ne tragem su- 
admirind totuși >

loc domn 
națluni-

două 
am 
de

oră ; am 
ceasuri, 
vizitat : 
legume,

Inginerii, 
rarii, 
literații, 

economiștii, 
noștri politici se 
cumentează azi 
mult ca ieri și 
ales comoară, 
fruntă, își măsoară, 
lucizi, experiențele cu 
ale altora. Așa și 
ajung să deoășească 
rea’lzări’e altora și să

cărtu- 
savanfii, 

artiștii, 
oamenii 

do-

con-

(Continuare 
in pag. a Il-a)
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ÎN SPIRITUL SARCINILOR Șl EXIGENȚELOR STABILITE LA PLENARA

C.C. AL P.C.R. DIN NOIEMBRIE 1983

Inițiative și preocupări privind sporirea rolului conducător
viața colectivelor de muncă

Primele zile ale noului an găsesc 
oamenii muncii din întreaga țară 
antrenați într-o însuflețitoare între
cere pentru înfăptuirea chemărilor 
secretarului general al partidului de 
a face din anul 1984 — anul celei
de-a 40-a aniversări a revoluției de 
eliberare națională și socială, anti
fascistă și antiimperialistă, anul în 
care se va desfășura cel de-al XIII- 
lea Congres al partidului — un' an 
de realizări superioare în înfăptui
rea sarcinilor planului de dezvoltare 
economico-socială a patriei. în 
fruntea acestei mari concentrări și 

, mobilizări de forțe pentru ca fiecare 
întreprindere, fiecare secție, atelier 
sau formație de lucru să-și îndepli
nească sarcinile in cele mai bune 
condiții de calitate și productivitate, 
de eficiență economică, trebuie să 
se situeze organele și organizațiile 
de partid.

„Este necesar să crească și mai 
mult rolul organizațiilor de partid, 
al organelor de partid la toate nive
lurile — sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU la Plenara 
C.C. al P.C.R., din noiembrie 1983. 
Să înțelegem bine că afirmarea rolu
lui conducător al partidului este de
terminată, în primul rînd, de felul 
în care fiecare organizație, fiecare 
comunist își îndeplinește sarcinile 
in domeniul său de activitate".

Pornind de la această importantă 
indicație a secretarului general al 
partidului, am adresat unor secre
tari ai comitetelor de partid din di
ferite unități economice ale sectoru
lui 5 al Capitalei următoarea între
bare : Cum acționați pentru sporirea 
rolului conducător ai organizației de 
partid ?

Publicăm cîteva din răspunsurile 
primite. Desigur, problema creșterii 
rolului conducător al organizațiilor 
de partid cuprinde o multitudine de 
aspecte. Răspunsurile de față abor
dează doar unele aspecte care se re
feră in special la cerința expresă 
formulată de secretarul general al 
partidului, privind modul în care-și 
îndeplinesc comuniștii sarcinile la 
locul lor de muncă. Ia influența mo
bilizatoare pe care aceștia o exer
cită asupra colectivelor de muncă in 
vederea înfăptuirii exemplare a sar
cinilor de producție ce le stau 
față.

PUTEREA MOBILIZATOARE 
! A EXEMPLULUI ÎNAINTAT

Marin Bunea, secretar al comite
tului de partid din întreprinderea

in

„Vulcan" : „Așa cum sublinia, nu o 
dată, tovarășul Nicolae . Ceaușescu, 
sporirea rolului conducător al orga
nizației de partid se materializează, 
în primul rînd, prin modul în care 
își îndeplinesc comuniștii sarcinile 
Ia locul lor de muncă. în această 
direcție., a acționat și acționează co- 

■ mitetul de partid, organizațiile de 
bază din întreprinderea noastră — 
ca fiecare comunist să fie un exem
plu în îndeplinirea sarcinilor de pro- 
ducție pe care le are, fie că este 
muncitor, maistru sau inginer — 
iar prin exemplul lor să fie un în
demn, să antreneze întregul colec
tiv. întreprinderii noastre îi revin, 
și în acest an, mari sarcini în reali-

calitate, este fruntaș în acțiunea de 
economisire a metalului, de gospo
dărire a energiei electrice.

M-am referit. la acest exemplu 
deși, poate, nu este cel mai semnifi
cativ. Dar el sugerează capacitatea 
organizației de partid de a se impli
ca efectiv în rezolvarea tuturor pro
blemelor locului de muncă, în înlă
turarea cu forțe proprii a unor difi
cultăți. Sigur, sîntem. conștienți că 
în toate secțiile întreprinderii mai 
avem încă multe de făcut. Sint încă • 
neajunsuri în munca unor muncitori, 
mai ales tineri, sint cadre cu munci 
de răspundere a căror activitate nu 
este încă la înălțimea pregătirii pro
fesionale și a sarcinilor ce le revin.

n-a fost întotdeauna așa. 
vreme vindeam resturile de

Anchetă-dezbatere organizată la Comitetul 
de partid al sectorului 5 din Capitală

zarea programului energetic aprobat 
de Congresul al XII-lea al partidu
lui : fabricăm uriașele cazane pen
tru termocentrale, utilaje de mare 
complexitate și valoare economică. 
Multe greutăți întîmpinam într-o 
vreme în realizarea acestora în sec
ția cazangerie grea. întilneal acolo 
dezordine — îngrămădeală de mate
riale, utilaje vechi netrebuincioase, 
harababură care influența negativ 
asupra calității muncii. în ședințe
le de producție, oamenii discutau 
despre această stare de lucruri, dar, 
practic, conducerea secției aștepta 
alocarea unor fonduri speciale de 
investiții pentru reorganizarea sec
ției. Comuniștii de aici au hotărît, 
însă, altfel : să fie ei, prin forțe 
proprii, inițiatorii acțiunii de orga
nizare a locului' de muncă. Au lucrat 
după orele de program, au confec
ționat din materiale refolosibile di
ferite instalații și utilaje necesare 
mecanizării muncii. Nu a fost nevoie 
de nici un fel de investiție. Cine vi
zitează astăzi secția cazangerie grea 
nu mai întîlnește imaginea la care 
m-am referit mai ’înainte. Dimpotri
vă, peste tot este ordine și curățe
nie desăvîrșită. Sub imboldul comu
niștilor, întregul colectiv își îndepli
nește cu regularitate sarcinile de 
plan, realizează produse de înaltă

Tocmai de aceea, considerăm că 
pentru îndeplinirea cu succes a sar
cinilor anului 1984, o mare actuali
tate au cerințele formulate de se
cretarul general al partidului la 
Consfătuirea de lucru pe problemele 
muncii organizatorice și politico- 
educative de la Mangalia. în spiritul 
acestor exigențe, organizațiile de 
bază stabilesc sarcini concrete fie
cărui comunist, exercită un control 
sistematic asupra .îndeplinirii tuturor 
sarcinilor încredințate, asigură ra
portarea periodică în adunările de 
partid asupra activității desfășurate, 
căutînd jn acest fel să folosim de
plin potențialul de gindire, de ac
țiune al' fiecărui comunist.

UN DREPT ȘI O OBLIGAȚIE : 
PARTICIPAREA LA CONDUCEREA 

ÎNTREPRINDERII
Marcela Vasilescu, secretara comi

tetului de partid de la întreprinde
rea „Munca textilă" : „Despre între
prinderea noastră se poate spune că 
este una din cele care și-au propus 
și au reușit să nu producă 
fel de risipă de materiale, 
zent, întreaga cantitate de 
primă, fără exagerare pînă
mul fir de ață, se reciclează, 
valorifică, ss regăsește în produse.

nici un 
In pre- 
materie 
la ulti- 

se

LOCALE
— la baza creșterii venita Ar proprii ale localităților

DIN EXPERIENȚA JUDEȚULUI
Necesitatea situării activității eco- 

nomico-sociale la parametri de efi
cientă cit mai inalți — idee subli
niată în repetate rinduri de secreta
rul general al partidului — a orien
tat și consiliile populare din județul 
Ialomița spre atragerea în circuitul 
economic a tuturor resurselor locale, 
pentru valorificarea lor și transfor
marea în surse de venituri, surse ale 
autofinanțării. De fapt, se poate spu
ne că generalizarea autofinanțării re
prezintă, la ora actuală, unul din 
obiectivele principale ale comitetului 
executiv al consiliului popular ju
dețean.

Măsurile luate în această direcție 
pentru creșterea veniturilor proprii 
și utilizarea eficientă a fondurilor 
bugetare au condus la sporirea nu
mărului unităților administrativ-teri- 
toriale care se autofinanțează : daca 
în anul 1981 se autofinanțau 31 con
silii populare comunale din totalul de 
49 plus municipiul Slobozia, în 1983 
numărul comvneior care își aco
peră cheltuielile din venituri proprii 
a crescut la 42, Ia care se adaugă și 
orașul Urziceni. Unitățile administra- 
tiv-teritoriale care se autofinanțează 
au avut și un e-cedeat, de circa 
52 milioane lei. care s-a virat la bu
getul consiliului popular județean. 
Menționăm că s-a redus și diferența 
dintre cheltuielile si veniturile con
siliilor populare care încă nu se 
autofinanțează : această diferență era 
în 1982 de 27 milioane lei, și a fost, 
la sfîrșitul anului recent încheiat, 
doar de 15 milioane lei.

Cum au fost obținute aceste re
zultate ? O primă măsură luată de 
comitetul executiv al consiliului 
popular județean, prin organele sale 
de specialitate, a fost aceea a des
centralizării cheltuielilor — pe co
mune, orașe și municipiu, cit și pe 
unitățile proprii. Faptul că unită
țile socialiste — cooperativele agri
cole de producție, cooperativele 
meșteșugărești, cooperativele de pro
ducție, achiziții și desfacere a măr
furilor, întreprinderile comerciale 
de stat etc. — virează sumele cu
venite bugetului în conturile con
siliilor populare pe teritoriul cărora 
își au sediul contribuie în mare 
măsură la creșterea răspunderii 
comitetelor și birourilor executive 
ca unitățile să-și realizeze indica
torii economico-financiari plani
ficați. Astfel, consolidîndu-se din 
punct de vedere economico-finan- 
ciar, cooperativele agricole de pro
ducție au vărsat, in 1982, la bugetele 
consiliilor populare, cu aproape 20 
milioane lei mai mult dec t in anul 
1981. iar in 1983, sumele respective 
au fost cu 5,5 milioane Iei mai mari 
decit cu un an în urmă.

Știut fiind că una din principa
lele surse ale autofinanțării o re
prezintă dezvoltarea industriei mici 
și a serviciilor, potrivit' programu
lui special adoptat în sesiunea con
siliului popular județean, coopera
tivele de producție, achiziții și des
facere a mărfurilor au înființat a- 
proape 300 secții noi. Aceasta a con- 
atituit o contribuție substanțială la 
satisfacerea mai bună a necesități
lor populației, dar și la sporirea, în 
1983, a veniturilor proprii ale con
siliilor populare respective cu 9

milioane lei fată de 1981. Totodată, 
dezvoltarea unităților cooperativelor 
meșteșugărești a contribuit la creș
terea veniturilor localităților ur
bane. Un argument din cele mai 
concludente : prin înființarea, în 
1982, a unei cooperative mește
șugărești în orașul Țăndărei, con
siliul popular din localitate a be
neficiat în 1983 de 3 milioane lei 
venituri în plus. Tot la acest capitol 
se mai poate aminti că. în urma 
măsurilor luate la începutul anu; 
lui trecut. 2> de consilii popu
lare și-au organizat activități de 
creștere și ingrășare a animalelor și 
păsărilor, realizind astfel impor
tante venituri și contribuind sub
stanțial la realizarea programelor 
de autoaprovizionare.

în prezent, pe lîngă consiliile 
populare există 132 de gospodării-

anexă pentru creșterea de tăurași, 
porci, berbecuți, iepuri de casă și 
păsări, efectivele de animale și pă
sări ridieîndu-se la circa 24 000. 
Este de reținut că, în anul înche.at, 
s-au predat la fondul de stat 24 
tone carne bovine, 14 tone carne por
cine, 14 tone carne ovine. 2,5 tone 
carne pasăre și 800 kg came de ie
pure.

Se poate spune că înfăptuirea mă
surilor privind dezvoltarea indus
triei mici și a serviciilor este urmă
rită permanent, astfel că în 1983 va
loarea producției-marfă realizate a 
depășit cu aproape 100 milioane lei 
pe cea obținută în 1982, iar la pres
tările de servicii pentru popu
lație. realizările au fost și ele cu peste 
10 milioane lei mai mari decît cele 
din perioada corespunzătoare a anului 
precedent. în vederea diminuă
rii consumului de materiale din 
resurse centralizate și folosirii cît 
mei doni'ne a resurselor locale. — 
posibilitățile județului Ialomița fiind 
limitate în această direcție — se 
acționează cu perseverentă și pentru 
crearea bazei materiale a activității 
din industria mică. Numai prin cul
tivarea. in 1983. a 38 ha cu răchi
tă și a 140 ha cu sorg s-au pu
tut realiza — ca să ne referim doar 
la acest exemplu — împletituri di- 
fe-it-e in valoare de 3 milioane lei.

Eforturile consecvente pe planul 
autofinanțării se regăsesc, în mod 
firesc, și la unitățile economice de 
subordonare locală, care aduc con
tribuții importante la bugeul jude
țean. Semnificativă este creșterea 
sumelor vărsate la buget din bene-

IALOMITA
ficiile întreprinderii Județene de 
prestări servicii și producție indus
trială : în 1933, cu peste 11 mi
lioane lei mai mult decit în anul 1982, 
iar în 1984. potrivit proiectului de 
buget, ele vor fi cu 12,5 milioane lei 
mai mari. Realizarea indicatorilor 
cconomico-financiari planificați și, 
imn’icit, a veniturilor proprii nre- 
supune desfășurarea unor activități 
eficiente, rentabile. Un exemplu 
care atestă eficiența măsurilor or
ganizatorice luate in vederea reali
zării producției planificate și utili
zării judicioase a fondurilor îl oferă 
Trustul de construcții-montaj, a că
rui activitate economică a devenit 
rentabilă. Dacă pînă în 1982 T.C.M. 
Ialomița înregistra pierderi de or
dinul zecilor de milioane, in 1933 uni
tatea respectivă nu numai că și-a 
realizat și depășit beneficiile planifi
cate. dar a și vărsat la buget peste 
1,35 milioane lei.

Sporirea ritmului autofinanțării 
localităților din județul Ialomița se 
realizează și prin reducerea cheltu
ielilor bugetare. Menționăm în 
acest sens diminuarea cheltuielilor 
bugetare pentru lucrări de gospodă
rie comunală ca urmare a partici
pării într-o mai mare măsură a lo
cuitorilor la executarea unor activi
tăți de interes obștesc. Valoarea 
lucrărilor executate în anul 1983 — 
de 2 000 lei pe locuitor — este cu 600 
lei mai mare decît cu un an înainte. 
De asemenea, unele lucrări de în
treținere a unităților social-cultu- 
rale (zugrăvit, vopsit) se execută în 
regie proprie, suportîndu-se numai 
contravaloarea materialelor. Redu
cerea fondurilor bugetare se reali
zează și prin utilizarea veniturilor 
unităților de învățămînt și-cultură, 
venituri realizate în cadrul atelie- 
relor-școală, loturilor școlare și, 
respectiv, din manifestări cultural- 
artistice.. în anul 1983, veniturile 
respective au fost mai mari cu peste 
500 mii lei decît în 1982.

Comitetul executiv al consiliului 
popular județean a stabilit măsu
rile necesare pentru ca în următorii 
ani toate unitățile administrativ-tc- 
ritoriale să se autofinanțeze, iar 
bugetul propriu al consiliului popu
lar județean să asigure intr-o pro
porție mai mare, din venituri pro
prii, realizarea cheltuielilor care se 
efectuează centralizat. Din anali
zele întreprinse rezultă că sint 
create condițiile ca, începind cu 
anul 1984, comunele Adîncata, Bor- 
dușani, Glurgeni și Stelnica să se 
autofinanțeze, iar din 1985 — și 
localitățile Armășești, Coșereni și 
Movilița, ele fiind, în momentul de 
față, comunele cu cele mai mari 
diferențe intre- venituri și cheltuieli, 
în acest scop, s-a stabilit ca fiecare 
consiliu popular să organizeze cel 
puțin două activități de industrie 
mică sau prestări de servicii. Tot în 
aceste localități și' Uniunea jude
țeană a cooperativelor de produc
ție, achiziții și desfacere a mărfuri
lor va înființa noi secții în mă
sură să contribuie la creșterea ve
niturilor bugetare pe plan local.

Mihai ViȘOlU 
corespondentul „Scinteii"

Sigur, 
Intr-o 
materiale cu sutele și miile de kilo
grame altor întreprinderi pentru a 
le valorifica. Dar dacă astăzi între? 
prinderea noastră este fruntașă în 
acțiunea de gospodărire și valorifi
care a materiilor prime, aceasta se 
datorește în cea mai mare măsură 
organizației de partid, comuniștilor. 
Comitetul de partid a acționat prin 
toate mijloacele muncii politice și 
educative pentru dezvoltarea spiri
tului dc răspundere colectivă și indi
viduală al fiecărui comunist, al fie
cărui muncitor în gospodărirea 
materiilor prime. Dirt inițiativa or
ganizației de partid a fost constitui
tă o comisie formată din cei mai 
buni specialiști, care se ocupă de 
valorificarea materialelor refolosibi- 
le. A fost întocmit un plan de măsuri 
pe întreprindere privind reducerea 
normelor de consum, a pierderilor 
tehnologice, a economisirii, recupe
rării și refolosirii fiecărui material, 
de dimensiune cît de mică, paralel 
cu 
acestor 
cadal. 
lor a 
special 
lelor ce not fi recuperate. Atelierul 
produce din capete de materiale di
verse produse de mici dimensiuni 
pentru uz gospodăresc, articole pen
tru copii sau pentru decorațiuni in
terioare. Utilitatea acestuia poate fi 
ilustrată prin faptul că cele citeva 
muncitoare care lucrează' aici 
au realizat în 1983 produse în va
loare de peste 5 milioane lei. Am 
dat un singur exemplu. Ceea ce con
sider eu ca valoros pentru activita
tea organizației de partid este faptul 
că toți comuniștii, marea majoritate 
a lucrătorilor întreprinderii noastre 
au înțeles că participarea cu întrea
ga capacitate și deplină răspundere 
la economisirea și valorificarea mai 
bună a materiilor prime, participa
rea la soluționarea tuturor proble
melor care stau în fața întreprinde
rii este nu numai un drept, ci și o 
îndatorire rezultată din calitatea de 
proprietari, producători și benefi
ciari, din drepturile oferite de demo
crația noastră socialistă tuturor oa
menilor muncii de a participa la 
conducerea întregii activități a în
treprinderii. Pentru acest an, orga
nizația noastră de partid își propu
ne, pe baza analizei critice a rezul
tatelor obținute în 1983, să asigure 
implicarea tuturor comuniștilor, a 
tuturor lucrătorilor în folosirea re
zervelor. .existente pentru îndeplini
rea exemplară a sarcinilor sporite 
de producție'. Și asemenea rezerve 
mai avem. Mai ales în ceea ce pri
vește folosirea mașinilor, a timpului 
de lucru și respectarea riguroasă a 
proceselor tehnologice, extinderea și 
generalizarea experienței înaintate 
și creșterea calificării profesionale a 
lucrătorilor. (Alte experiențe și 
opinii — intr-un număr viitor al zia
rului).

calității. Aplicarea 
se urmărește de- 

comuniști- 
un

creșterea 
măsuri

La propunerea 
fost • amenaiat un atelier 
pentru valorificarea materia-
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COOPERAȚIA MEȘTEȘUGĂREASCĂ ÎN 1984

Din informațiile primite de Ia 
UCECOM am reținut că lucrătorii 
din sectorul cooperației meșteșugă
rești, dînd curs indicațiilor formula
te de secretarul general al partidu
lui. tovarășul Nicolae' Ceaușescu, 
privind dublarea în acest cincinal a 
ofertei de mărfuri și servicii puse 
la dispoziția populației, și-au propus 
să realizeze în acest an, comparativ 
cu 1983, o creștere cu 8,2 la sntă a 
producției mară industriale și cu 
15,1 a prestărilor dc servicii. Sporul 
prevăzut pentru acest an are în ve
dere depășirea actualelor neajunsuri 
care se înregistrează în acoperirea 
cerințelor populației, cooperația meș
teșugărească fiind chemată să pună 
la dispoziția cetățenilor mai multe 
obiecte de uz casnic și gospodăresc, 
articole de îmbrăcăminte și încălță
minte. precum și o gamă mai 
diversă de servicii, creșterile cele mai 
mari urmînd să se realizeze in jude
țele în care oferta 
actuală a micii in
dustrii meșteșugă
rești — raportată la 
numărul de locui
tori — este sub ni
velul mediu pe 
țară : Bacău, Călă
rași, Ga-lați, Giur
giu, Hunedoara, 
Teleorman ș.a.

Accentul princi
pal va trebui pus 
în mai mare mă
sură pc îmbună
tățirea activității 
de prestări-servicii, 
sector în care realizările sint încă de
parte de cerințele populației, în acest 
scop vor fi date în folosință 700 de 
noi ateliere de reparații și centre de 
comandă — de toate categoriile — 
care urmează a fi amplasate, în cea

mărul minim de servicii prevăzut 
în „Nomenclatorul de servicii" al 
UCECOM pentru anul 1985. Devan
sarea — cu un an — a aces
tui obiectiv trebuie să aducă îmbună
tățiri substanțiale în condițiile de 
servire, în l'iecare localitate urmînd 
să se asigure între 120 și 280 profiluri 
de servicii — diferențiate în funcție 
de mărimea localităților. Nu este 
vorba de o diversificare formală, de 
dragul diversificării, ci de o acțiune 
bine organizată, care să pornească 
de la cunoașterea cerințelor specifice 
de servicii ale populației din fiecare 
localitate, astfel îneît cetățenii să 
aibă la. dispoziție unități de toate ca
tegoriile, capabile să onoreze orice 
gen de lucrări de reparații sau de 
întreținere a bunurilor casnice.

în paralel cu preocupările pe linia 
diversificării prestațiilor, accentul se 
cere pus pe creșterea calității și co
rectitudinii serviciilor. Pentru lichi-

© 700 noi ateliere de prestări-servicii © în fiecare localitate 
se va asigura încă din acest an numărul minimal de servicii 
prevăzut in „Nomenclatorul" pentru 1985 © Pe primul plan — 
calitatea serviciilor ® Se dublează volumul de bunuri și piese 
de schimb uzate achiziționate de la populație in vederea 
recondiționării și valorificării 0 Noi bunuri de uz casnic și 
gospodăresc — realizate, în principal, din resurse locale și 
materiale recuperate.

darea serioaselor carențe exis
tente pe această linie se are 
în vedere atît aspectul tehnic 
al execuției lucrărilor, inclusiv prin 
mai buna aprovizionare a atelierelor 
cu piese de schimb de către între

mai mare parte la parterele noilor prinderile producătoare de bunuri, cit 
. blocuri de locuințe. Prin apropierea 
serviciilor ,de domiciliul solicitanți- 
lor —* acțiune în care este necesar 
sprijinul mai larg al consiliilor popu
lare — va trebui să se realizeze eco
nomisirea timpului cetățenilor, satis
facerea mai operativă a cererilor.

O atenție deosebită se cere acor
dată în acest an de către toate coo
perativele și uniunile județene de 
cooperative diversificării serviciilor 
meșteșugărești. Astfel, pină la sfîr
șitul anului 1984 urmează să se asi
gure în toate localitățile urbane nu-

i $ i
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Peisaj de iarnă la Predeal

le impună pe cele .proprii 
pe plan mondial. Chiar 
modul de a se docu
menta ane astăzi o altă 
factură decît ieri. Ingi
nerul Szanta Ladislau din 
comuna arădeană Macea 
a lucrat un an, ca sim
plu muncitor, într-o fermă 
americană ; acum aplică 
unele învățăminte în gos
podăria din sat, dar a și 
inventat procedee noi de 
creștere a legumelor. Pen
tru a se pune la punct ex
trem de complicatele teh
nologii de producere a ele
mentelor pneumatice și 
aparaturii de automatizare 
la întreprinderea speciali
zată din Bîrlad, s-a folosit 
și experiența unor firme 
•străine și chiar aportul 
direct al specialiștilor din 
acea țară. După cîtva timp, 
specialiștii în chestiune 
s-au reîntors pe î cheltuiala 
lor să studieze experiența 
românească în domeniu. 
„Pentru că în 1978 am re
organizat întreaga între
prindere — spune ingine
rul Antohi — și perfecțio
năm mereu utilajele ca să 
sporim necurmat .produc
tivitatea. Gîndiți-vă și 
dv. : realizăm 29 000 de 
tipuri de piese, . traiectoria 
cite uneia desenînd o ade
vărată pînză de păianjen. 
Ne facem toate cele nece
sare în întreprindere. Sîn
tem obligați să experi
mentăm mereu". Cu cine 
s-a pornit ? Cu cîțiva spe
cialiști și cu un mare nu
măr de oameni care nu 
mai lucraseră în domeniu. 
„Acum avem peste 3 000 de 
cadre excelente, colabo

și intări.reă ordinii și disciplinei" în'i. 
.ateliere. Este prevăzută, între altele, o . 
largă acțiune de instruire in fabri
cile producătoare a peste 1 800 de de
panatori de obiecte de folosință în
delungată din cadrul cooperației. 
De asemenea, se are în vedere îm
bunătățirea utilării 
natoare cu aparate,, 
zitive, realizate în 
autodotare.

Pe linia aceleiași 
îmbunătățirii . calității serviciilor — 
se înscrie și prevederea de extin
dere a serviciilor cu caracter de ur
gență, în special în activitatea de 
spălătorie și curățătorie chimică. 
Astfel, începind cu acest an, sc are 
în vedere organizarea unor spălătorii 
de bloc sau pe cvartale de locuințe 
în toate localitățile urbane. Pe de 
altă parte, UCECOM informează 
că se va trece la urmărirea jn mod 
organizat, de către toate cooperati
vele, a respectării termenelor ma
ximale de executare a lucrărilor — 
stabilite pe tipuri de lucrări și pe
rioade de execuție (în sezon și ex- 
trasezon) — fiecare cooperativă 
avind datoria să ia măsuri operati
ve de distribuire a capacității de 
servire in funcție de solicitări.

Avindu-se in vedere importantele 
solicitări din partea cetățenilor, 
în acest an se va dubla volumul 
de bunuri și piese de schimb uzate 
achiziționate de la populație în ve
derea recondiționării și valorificării 
lor prin rețeaua cooperației mește
șugărești. Este vorba de autoturis
me, aparate de radio, 
mașini de spălat, 
fecții, ' 
aceasta se preconizează să se înfiin
țeze in toate localitățile urbane uni-

unităților depa- 
utilaje și dispo- 

principal prin
preocupări — a

televizoare, 
articole de con- 

încăițăminte etc. Pentru

tați specializate în achiziționarea, re- 
condiționarea și valorificarea bunu
rilor dc la populație, punîndu-se un 
accent mai mare în județele rămase 
în urmă în această privință: Călărași, 
Giurgiu, Gorj, Ialomița, Mureș, Olt, 
Teleorman, Vaslui ș.a.

Cooperația meșteșugărească are 
mari datorii față de populație și in 
privința ofertei de bunuri de con
sum. Iată de ce anul 1984 va trebui 
să marcheze creșteri importante și 
în acest (jomeniu. În principal, noile 
produse vor fi obținute prin prelu
crarea resurselor locale și a mate
rialelor recuperabile și refolosibile. 
Pentru aceasta s-au prevăzut tehno
logii specifice pentru fiecare catego
rie de tnaterie primă, astfel îneît 
trecerea la folosirea mai intensă a 
resurselor locale și a materialelor 
recuperabile să nu afecteze calitatea 
produselor.. Se are, de asemenea, în 
vedere accentuarea procesului de 

specializare a uni
tăților și impulsio
nare a activității 
dc creație din uni
tăți și cooperative, 
pentru ca produse
le obținute să răs- 
pundă cit mai bine 
gusturilor și prefe
rințelor cumpărăto
rilor. i

Dintre acestea 
sînt de reținut pro
dusele din grupa 
obiectelor de uz 
casnic (cîntare de 
bucătărie, centri

fuge pentru uscat rufe, diverse ac
cesorii casnice), o serie de unelte 
agricole și de uz gospodăresc (as- 
persoare pentru grădinărit, ferăs- 
țraie de diferite dimensiuni, foarfeci 
pentru pomicultură etc.), articole”'<fe 
pescuit (mulih'ete Și'undițe), precum 
și noi tipuri de corpuri de' iluminat 
(aplice, lustre, lămpi de masă), rea
lizate în funcție de cerințele redu
cerii consumului casnic de energife.

Va cunoaște o înnoire sirr'itoare 
și producția de confecții, t' 'otaje, 
încălțăminte, jucării și artizanat. 
Dealtfel, in cadrul fiecărei coopera
tive au fost întocmite programe' spe
ciale dc măsuri privind înnoirea și 
diversificarea în acest an a produc
ției destinate aprovizionării popu
lației. Totul este ca aceste programe 
să fie riguros urmărite și apiicate, 
produsele micii industrii meșteșugă
rești trebuind să se înscrie în para
metrii superiori de calitate.

Așa cum ne-au asigurat factori 
de răspundere din UCECOM, sint 
create toate condițiile ca, prin fina
lizarea acțiunilor prevăzute la ni
velul fiecărei cooperative și uniuni 
județene de cooperative, oferta de 
mărfuri și servicii meșteșugărești să 
acopere în acest an, la un nivel su
perior, solicitările populației — 
acesta fiind în fapt obiectivul cen
tral al activității tuturor celor aproa
pe 400 000 de cooperatori și lucrători 
din sectorul cooperației meșteșugă
rești. Pornindu-se de la reușitele de 
pînă acum, dar mai ales de la neîm- 
plinirile care se înregistrează în sec
torul serviciilor publice și al apro
vizionării cu bunuri de consum, anul 
1984 va trebui să aducă o îmbunătă
țire radicală pe această linie, punin- 
du-se mai bine în valoare marile 
rezerve care există încă practic în 
toate localitățile și județele țării.

Mihai IONESCU

răm cu catedra de fizică a 
plasmei de la Universita
tea ieșeană, iair unii din 
băieții și fetele venite din 
sate se ocupă azi de pro
bleme complicate de vidis- 
tică". „Ce e aceea vidisti- 
că ?“. „Tehnica vidului. 
Precizia produselor noas
tre trebuie să fie la nivelul 
standardelor mondiale și 
tot asemenea eleganța lor, 
gradul de fiabilitate, altfel 
n-am avea ce face cu ele.

Asta e situația". Dar uite 
că în satul vecin, unde era 
aceeași situație, s-a schim
bat cui tura pomicolă. 
„Tricotajele dv. — spun 
într-o fabrică — par cam 
demodate". „Deocamdată 
— mi se răspunde — mai 
are cine să le cumpere. 
Mai tirziu, vom vedea". 
Atit de inventivul director 
al stațiunii de combatere a 
eroziunii solului din jude
țul Vaslui îmi povestește

vorbește adesea și care e 
mereu analizată, cu pă
trundere științifică, in do
cumentele de partid, ia ne
numărate înfățișări. Unele 
cer o detectare subtilă, cu 
instrurrtente de ' finețe, 
fiindcă sînt fenomene de 
conștiință. Altele au im
plicații directe și violente, 
în practică, unde, de pildă, 
eforturile de aflare a unor 
metode noi de economisire
a energiei, dc înlocuire a

A gîndi, a inova, a înfăptui

Și trebuie să inventăm 
procedee noi". „Chiar 
dumnealui — intervine ci
neva — a inventat un 
aparat de sudură prin elec
troliza apei". „Nu eu, co
lectivul" — se apără ingi
nerul An-tohi. „Flacăra dez
voltă o temperatură de 
3 500°. Face și din cera
mică o pastă".

I* n acest context, ana
cronismele devin,- a- 
desea, păgubitoare. 

Sau arată a curiozități. 
Gîndirea rutinieră, îndă
rătnicia în neacceptarea 
formelor evoluate de acți
une, formula „noi mergem 
așa cum am apucat" în do
menii de însemnătate so
cială întinsă, aduc prejudi
cii. „Merele devin din ce 
in ce mal mici, soiul dege
nerează" — ni se spune 
într-o livadă. „Și dv. ce 
faceți „Ce să facem ?

că vin mereu delegații să 
studieze experiența preți
oasă obținută acolo, dar 
prea puțini aplică pe pă- 
mînturile lor ceea ce li se 
transmite, ba chiar conti
nuă arăturile pe deal în 
modalități care duc la ero
ziune. Xn schimb, străini 
studioși din mai multe țări 
plătesc statului nostru ca 
să li se permită să cunoas
că metodele noastre de 
combatere a degradării pă- 
mîntului. Mă uit la planu
rile de activitate culturală 
estivală pe litoral. Unele 
sînt plate, paupere și îm- 
bătrînite, altele însă pre
văd acțiuni diverse, inge
nioase, printre care și fes
tivaluri ori reuniuni națio
nale, pornind dintr-o con
cepție novatoare despre 
spațiul și timpul de va
canță.

Contradicția între vechi 
și nou, despre care ni se

materialelor costisitoare 
sau de utilizare a plante
lor din flora românească 
în industria medicamente
lor se izbesc de obstrucții 
inexplicabile, tărăgănări, 
proceduri greoaie de omo
logare. Cînd, în asemenea 
împrejurări, acționează, in 
ripostă, colectivele de 
muncă și se manifestă cu 
hotărire opinia publică și 
presa, apare, din nou, cu 
evidență, forța constantei 
acesteia, a spiritualității 
românești actuale, care e 
sentimentul novator.

Strategia înaintării 
noastre economico- 
sociale prevede în

noiri îndrăznețe intr-un 
amplu orizont prospectiv. 
Dificultăți determinate în 
principal de circumstanțe 
internaționale pot modifica 
vremelnic ritmuri sau ci
fre de plan, nu însă și ca-

racterul progresiv ireversi
bil al cursului istoric. Car
tierele noi ale orașelor 
cresc fără încetare. Dru
mul nou spre Marea Nea
gră al Dunării se apropie 
de final. Se desenează pe 
hărți alte noi „magistrale 
albastre". Se stabilesc noi
le coordonate ale revoluției 
agrare. Intră în funcțiune 
noi dotări, moderne, de 
ocrotire și îngrijire a să
nătății. Sentimentul noului 
generat de realitate e o fi
bră de structură a omului 
nostru de azi. L-am cunos
cut, într-o împrejurare, pe 
primarul comunei Poiana 
din Dîmbovița, Florică 
Marin. M-a invitat să-i cu
nosc satul. „Ce doriți 
să-mi- arătați ?“ — l-am
întrebat, cînd am ajuns 
acolo. „Păi, în primul rînd, 
tot ce e nou" — a spus. Și 
avea multe de arătat. „Să 
veniți pe-acasă —- mi-a 
telefonat și Ion Muscalu, 
noul primar al satului meu 
moldovean — că multe 
s-au schimbat. Tocmai de 
aceea ne și încumetăm să 
vă poftim, acum, pe toți 
fiii așezării, fiindcă avem 
a vă arăta comuna în
noită".

Da, noul nu se instau
rează automat, și în lupta 
cu vechiul nu e totdeauna 
și imediat biruitor. Dar 
dacă majoritatea activă, 
creatoare, are conștiința 
înnoirii necesare, ea che- 
zășuiește victoria ideilor 
înaintate și, cum se pe
trece în fapt, în mii de 
fapte cotidiene, asigură 
continuitatea marelui pro
ces constructiv.
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i Gînduri l OPTIMISM, DĂRUIRE PATRIOTICĂ,
la început «de an ANGAJARE REVOLUȚIONARA
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Din primele clipe ale anului 1984 e firesc să privim spre 
această nouă și substanțială etapă a muncii și vieții noastre, 
a drumului nostru spre societatea socialistă multilateral dez
voltată, spre comunism. Anul în care am pășit ni se înfățișează 
astfel cu o limpezime generatoare de optimism. Avem direcții 
clare de acțiune, în toate domeniile de activitate, programe 
științific elaborate, născute din clarviziunea partidului, izvorite 
din gîndirea cutezătoare a celui mai iubit fiu al țării, secreta
rul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

In insuflețitorul Mesaj de Anul Nou adresat întregului nostru 
popor de către tovarășul Nicolae Ceaușescu se spune : „Am 
acumulat puternice mijloace tehnico-materiale, dispunem de 
un important potențial științific, s-a ridicat nivelul de calificare 
al oamenilor muncii. Important este acum să valorificăm cit 
mai bine aceste mari acumulări pentru obținerea unor rezul
tate superioare, pentru trecerea la o nouă calitate a muncii și 
vieții poporului™.

1984 este anul în care aniversăm patru decenii de la re
voluția de eliberare socială și națională, antifascistă și an- 
tiimperialistă de la 23 August 1944 și anul in care va avea 
loc Congresul al Xlll-Iea al partidului. Intîmpinăm aceste eve
nimente de semnificație majoră in viața poporului nostru cu

nestrămutata hotârîre de a îndeplini întocmai importantele 
programe de dezvoltare economico-socia'ă, hotăritoare pen
tru intrarea țării intr-un stadiu nou, superior. Fiecare in do
meniul nostru de activitate ne simțim din plin angajați, din 
primele zile de lucru ale noului an, pentru a aduce o îm
bunătățire radicală în toate ramurile și sectoarele, in sco
pul realizării unei noi calități a muncii și a vieții. 
Un an hotăritor pentru îndeplinirea cu succes a planului cin
cinal. Un an hotăritor pentru cucerirea independenței ener
getice a țării. Un an al producțiilor record în agricultură. Mi- 
litind pentru înfăptuirea acestor insuflețitoare obiective puse 
în fața întregului popor de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
acționind cu spirit revoluționar și dăruire patriotică contri
buim la progresul multilateral al României socialiste, la creș
terea bunăstării tuturor. Contribuim, astfel, activ la lupta ome
nirii pentru stăvilirea cursei nesăbuite a înarmărilor, pentru 
asigurarea unui climat de pace și înțelegere intre popoare.

lată simțămintele cele mai fierbinți cu care întregul nos
tru popor, strins unit in jurul partidului, al secretarului său 
general, a intrat in noul an. Așa cum se desprinde din fap
tele și argumentele interlocutorilor prezenți îh această an
chetă de opinie, de la începutul lui 1984.
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. In prima linie a muncii - știința, 
experiența înaintată

Gînduri pentru omul nou, 
cu o înaltă conștiință 

revoluționară

Strîns uniți în lupta 
pentru ridicarea patriei 

pe noi trepte ale civilizației 
socialiste

Maistrul Anton Dobrin, 
de la întreprinderea 
de utilai chimic „Gri- 

vița roșie" din Capitală, a fost 
distins, în anul 1983, cu înaltul 
titlu de Erou al Muncii Socia
liste. Meritele care i-au adus 
steaua de erou? O muncă exem
plară în acest colectiv cu în
delungă tradiție muncitorească, 
revoluționară.

— Cu ce gtnduri ați Intrat în 
1984 ?

— Am pășit într-un an în 
care, așa cum a subliniat secre
tarul general al partidului în 
Mesajul de Anul Nou, clasei 
muncitoare, întregului popor le 
revin îndatoriri, răspunderi și 
mai mari. Stă în puterea noas
tră să asigurăm urcușul patriei 
pe noi trepte ale civilizației so
cialiste. Totul depinde numai și 
numai de munca noastră, de 
abnegația , și spiritul revoluțio
nar cu care vom acționa uniți, 
în jurul partidului, al stimatu
lui și iubitului nostru con
ducător. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Ca om ce fac parte 
din puternicul detașament al 
clasei muncitoare, privesc cu 
încredere noul an de viață și 
muncă în care am intrat, etapă- 
superioară pentru realizarea 
unei noi calități a muncii și a 
vieții, pentru Înfăptuirea ne

abătută a politicii partidului 
nostru privind înflorirea con
tinuă a României socialiste.

Același optimism lucid se des
prinde și din răspunsul prof, 
univ. dr. Dumitru Ciucur, de la 
Academia de studii economice:

,— Faptul că planul produc
ției industriale pe 1983 a fost 
substanțial depășit, că și în ce
lelalte domenii de activitate 
s-au obținut succese importan
te, în condițiile în care am avut 
de înfruntat efectele crizei mon
diale, ale unei secete prelungi
te, arată limpede că dispunem 
de un potențial puternic, că 
Partidul Comunist Român, se
cretarul său general și pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au -știut și 
știu să stabilească științific di
recțiile de acțiune, să mobili
zeze toate energiile poporului 
în slujba înfăptuirii înaltelor 
noaștre idealuri. Tocmai aceste 
succese ne fac să privim cu de
plină încredere anul pe care îl 
începem. Argumente? Sîntem 
optimiști pentru că avem capa
citatea. de A îndeplini programele 
ce ni le propunem, așa cum 
am dovedit-o din plin în cei 40 
de ani de libertate pe cafe îi 
vom sărbători la 23 August 1984. 
De asemenea, pentru că știm cu 
claritate ce avem de făcut —

realizarea unei noi calități în 
toate domeniile de activitate, 
modernizarea economiei națio
nale, creșterea mai accentuată 
a productivității' muncii, redu- 
cerpa cheltuielilor materiale de 
producție, realizarea de produse 
cu parametri tehnico-economici 
la nivel mondial. Privim cu op
timism spre 1984 știind că. prin 
munca noastră unită, tenace, 
pătrunsă de spirit revoluționar, 
vom realiza marile obiective ale 
Construcției. socialiste din a- 
ceastă importantă etapă.

în noiembrie 1975. Ion Bălu- 
lcscu s-a urcat în cabina mași
nii care a excavat prima cupă 
de pămînt pe Șantierul national 
al. tineretului de la Canalul 
Dunăre-Marea Neagră.

— Am trăit, atunci, un mo
ment oe care nu-1 voi uita în
treaga viată — ne spune acum, 
la începutul -noului an, tinărul 
brigadier. începea construcția 
unei magistrale care avea să 
intre în istoria tării. Mi-am 
imaginat clipa finală a măreței 

■lucrări, cînd vor trece vapoare
le între Dunăre si mare. Mă 
vedeam spunînd cu mîndrle:

..Aici am lucrat si eu“. Ce satis.- 
factie poate fi mai mare pen
tru un. tînăr însuflețit de 
romantism revoluționar decît 
participarea directă la înălța
rea marilor edificii ale patriei?... 
Zilele acestea am trăit un 
sentiment de profundă satis
facție, de mîndrie patrioti
că în momentul în care. în nu
mele tuturor constructorilor Ca
nalului Dunăre-Marea Neagră, 
deci si in numele meu. i-a fost 
adresată secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, o telegramă prin 
care i se raporta că au fost 
încheiate lucrările de bază si 
au început pregătirile pentru 
deschiderea. în scurt timp, a 
navigației. Noul an va aduce, 
în viata mea. două evenimente 
importante. Primul: îmi voi în
cheia misiunea de constructor 
al Canalului Dunăre-Marea 
Neagră. Al doilea: voi fi în 
continuare constructor, dar cu 
mai multă experiență, pe un alt 
șantier, acolo unde va fi nevoie 
de mine. Si unde nu este ne
voie. în România socialistă, de 
constructori ? !...

Am încheiat anul 1983 
cu remarcabile suc
cese și în domeniul 

științei, al cercetării, al genera
lizării celor mai avansate expe
riențe. Cu noi creații care pun 
la dispoziția producției tehnolo
gii moderne, cuceriri ale tehni
cii de vîrf. Pe această temă, de 
stringentă actualitate pentru în
făptuirea programelor economi
ce din 1984, stăm de vorbă cu 
dr. ing. Aurel Sandu, Erou al 
Muncii Socialiste, directorul In
stitutului de cercetare științifi
că și inginerie tehnologică pen
tru mașini-unelte „Titan" din 
București ; institut distins si el, 
în 1983, cu titlul de Erou al 
Muncii Socialiste.

— Ce reușite se înscriu în bi
lanțul anului ...trecut ?

— în general, am întărit și 
am îmbogățit argumentele ma
teriale care fac ca tara noas
tră să se situeze pe primele zece 
locuri din lume în producția de 
mașini-unelte. Adică am elabo
rat și am contribuit la introdu
cerea în fabricație a unor ma
șini și sisteme de mașini cu 
performanțe de vîrf.

— Afirmația e...
—Nu-i doar o afirmație, e o 

realitate confirmată de sta
tistici și de recunoașteri inter
naționale. în 1983, pe planșetele, 
în laboratoarele și atelierele 
noastre s-au aflat mașinile...' 
viitorului. Veți afla despre unele 
dintre ele chiar de Ia începutul 
anului 1984. Dați-mi voie acum 
ca, la acest început de an nou, 
să mă adresez tuturor colegilor 
noștri din domeniul cercetării 
științifice și tehnice românești

cu îndemnul de a contribui cît 
mai rodnic la ridicarea produ
selor industriale românești pe 
cele mai înalte trepte ale com
petitivității mondiale.

...Și un alt domeniu al cerce
tării științifice... Acum, la în
ceput de an nou, o scurtă vizită 
la Stațiunea centrală de cerce
tări pentru combaterea eroziu
nii solului Perieni, județul 
Vaslui.

— Cum ați încheiat anul ’83 ? 
— îl întrebăm pe ing. Ghcorghe 
Stoian, directorul stațiunii.

— A fost poate cel mai rodnic 
din activitatea de aproape trei 
decenii a stațiunii noastre. A 
fost anul în care, la indicația 
personală a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care ne-a vizitat în 
septembrie 1982. am început să 
aplicăm și să extindem în în
treaga tară experiența stațiunii 
în combaterea eroziunii solului. 
Milioane de hectare așteaptă in
tervenția noastră hotărîtă. Ac
tivitatea aceasta a devenit cu 
atît mai importantă cu cît face 
parte integrantă din programul 
national de sporire a potențialu
lui productiv al pămîntului. Cei 
care au fost la noi — și au fost 
multi — au văzut ce se poate 
realiza. Le dorim pentru noul 
an succes în aplicarea expe
rienței pe întreaga suprafață ce 
urmează a fi amenajată. Iar pe 
cei ce încă n-au ajuns pină 
acum Ia Perieni îi invităm cu 
căldură și îi așteptăm. Trebuie 
să facem ca orice palmă de pă
mînt să producă mai mult. Să 
ne înarmăm, deci, în ’84 cu 
multă putere de muncă.

Un educator — ne 
spune Toth Elvira, 
profesoară la Liceul 

industrial nr. 5 din Satu Mare 
— are marele privilegiu de 
a lucra cu cel mai nobil ma
terial, cu suprema valoare a so
cietății noastre, omul. Iar pen
tru noi, profesorii și învățătorii 
din patria noastră, se mai adau
gă și acela de a lucra cu însuși 
viitorul. Am început încă un an 
de muncă in care nu vom pre
cupeți nici un efort in nobila 
misiune pe care ne-a în- 
credințat-o secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : aceea de a pre
găti generațiile de construc
tori ai României socialiste și co
muniste de mîine, muncitori, ță
rani și intelectuali cu o temei
nică pregătire, devotați parti
dului, patriei socialiste. Oameni 
animați de spirit revoluționar, 
pentru care principiile eticii și 
echității socialiste să formeze te
melia solidă a vieții și muncii. 
Nutresc convingerea că anul 
1984, anul celei de a 40-a ani
versări a revoluției de eliberare 
socială șl națională, antifascistă 
și antiimperialistă, anul celui 
de-al XIII-lea Congres al parti
dului, va fi pentru întregul 
nostru popor, deci și pentru 
noi, cadrele didactice, și pentru 
vlăstarele ce ne sînt încredința
te — anul unor noi și mărețe 
împliniri sub semnul progresu
lui multilateral al patriei, sub 
semnul păcii.

Cu privire la aceeași sferă 
de idei reținem opiniile actoru
lui Silviu Stănculescu.

— Anul care abia s-a în
cheiat a adus cu sine noi 
și strălucite confirmări ale 
concepției tovarășului Nicolae 
Ceaușescu despre omul nou, 
personalitate multilateral dez
voltată, purtătorul înaltelor 
valori morale ale socialismului. 
Un puternic argument îl consti
tuie „Cîntarea României", fes
tivalul muncii și al creației 
libere, născut din inițiativa 
secretarului general al partidu
lui, competiție ce demonstrează 
cu strălucire capacitatea între
gului popor de a îngemăna mun
ca și arta, de a-și dedica forțele 
creatoare formării omului nou. 
Prin înaltele lor virtuți, cei ce 
muncesc au adus în reprezen
tații, în cenacluri, pe ecrane, la 
orașe și la sate, sufletul veșnic 
al poporului, iubitor de frumos, 
omagiind zilele vieții noi. so
cialiste, cinstind pe făuritorul 
tuturor izbînzilor noastre, Parti
dul Comunist Român, pe marele 
erou contemporan, omul care 
întruchipează toate nădejdile de 
mai bine ale neamului româ
nesc, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cu aceste gînduri, 
hotăriți să dedice patriei și 
partidului, viitorului luminos al 
României, întreaga lor forță 
creatoare, au pășit în noul an 
oamenii de artă și cultură din 
țara noastră.
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Al iernii văl împodobește țara 
și apele-s cleștar sub gerul frust 
ca-n primăvară griul și secara 
să-și ia vigori din al zăpezii must.

Cu-aceste semne, prevestiri de bine, 
deschidem astăzi noul calendar 
și brațul nostru cu puteri depline 
va împlini al faptelor tipar.

In mine, în uzine și pe holde 
și-or da măsura năzuinți și vreri 
ce întrupează optime recolte 
și spor în ale patriei averi.

In- munca noastră e-nvestită tainic 
sămînța ce va naște-un viitor, 
dorința de-a-l zidi măreț și trainic 
și apărat în veci de orice nor.

Din inimă noi țării ii vom face 
urarea ce-i rămasă din strămoși : 
să-i fie anul bun sub zări de pace, 
pămintul rodnic, oamenii voioși.

Vlaicu BÂRNA

An al producțiilor-record 
în agricultură

zate. Astă-toamnă. după o emi
siune în direct realizată aici de 
către televiziune, a doua zi 

' ne-am pomefiiticu dbi’ițfe’ședifiți 
me de agricultură, din - de- de-C.A.P. <d£n. ijuclețuL’Timiș și 
cembrie 1983. se'efetărul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a adresat-o țăranilor 
cooperatori, lucrătorilor. spe
cialiștilor si activiștilor din a- 
gricultură — de a face din anul 
1984 un an al producțiilor a- 
gricole record! ..Semne bune 
anul are / Semne bune, de 
belșug / Pentru brazda de sub 
plug". Iată ce spun. în această 
privință, agricultorii :

Ilie Luțu, Erou al Muncii So
cialiste, ajutor de șef de fer
mă la C.A.P. Scornicestl. jude
țul Olt.

— în ultimii ani munca noas
tră a căpătat un aliat de nă
dejde — stiinta. Multe. s-au 
schimbat pe smolnita noastră, 
pe podzolul nostru. Am început 
să administrăm amendamente 
calcaroase. gunoi de grajd si în
grășăminte chimice, să scatifi- 
căm . terenul. S-au adus hibrizi 
noi de porumb, soiuri noi de 
grîu si de floarea-soarelui. Si. 
de-a lungul anilor, recoltele 
noastre au crescut văzînd cu 
ochii. în 1983 am reușit să ba
tem toate recordurile: 24 470 kg 
porumb știuleți la hectar și 
6 485 kg de grîu la hectar. As- 
ta-i agricultura socialistă cînd 

ca la carte.
ce năzuiți în acest an

Anul agricol 1984 începe 
sub semnul chemării

< pe care, , la consfă
tuirea de - lucru pe proble-

o faci...
— La 

nou ?
— To Nicolae 

Consfătuirea 
agricultură, 
Anul Nou, 
agricultori- 

spune și

v a r ă ș u 1
Ceaușescu, și la 
pe probleme de 
și' în Mesajul de 
ne-a spus nouă,
lor, iar asta ne-o 
inima noastră, că 1934 trebuie să 
fie anul unor producții agricole 
record. Noi, aici, ne gindim la 
30 000 kg de porumb știuleți șl la 
peste 7 000 kg grîu. la hectar. 
Sînt producții care pot fi reali-

cu cîțiva cooperatori. Au venit 
să'.vadă cu ochii lor porumbul 
nostru. Au numărat plantele, au 
recoltat știuleți, au 
boabe, au socotit și... 
convinși.

— Și ?...
— Vom vedea în ’84 

se transforme în boabe această 
convingere a lor. Eu asta le 
urez acum. Lor și tuturor agri
cultorilor țării. Și mai doresc 
ceva : în toată lumea să fie 
pace !

...într-un alt colț de țară, in 
Dobrogea, într-o unitate frun
tașă în domeniul zootehniei. 
Ferma de vaci a cooperativei 
agricole de producție Ovidiu, 
din județul Constanța, dferă 
imaginea unei veritabile uzine 
în care activitatea se desfă-

■ șoară după un riguros program 
industrial. La „pupitrul de co
mandă" îl găsim pe medicul ve
terinar Dan Vizireanu :

— Rezultatele
— O producție 

litri lapte de la 
un beneficiu net 
lei de la cele 200 de vaci. Vrem 
să ajungem la 5 500—6 000 de litri 
de lapte pe caro de vacă. Vom fi 
și mai rentabili în acest an, 
1984.

— Condiții speciale ?
;— Nu sînt. Ba da, ar fi. una î 

să știi ce vrei și să vrei in
tr-adevăr. De aici vin și cele
lalte. Adică să înveți, să în
drăznești, să perseverezi, . să 
gindești în .perspectivă. Și mai 
e ceva : ceea ce a spus tovară
șul Nicolae Ceaușescu la re
centa consfătuire pe problemele 
agriculturii — specialistul să-și 
respecte menirea, adică să mun
cească efectiv, cu spor, intre oa- 
menii săi.

numărat 
au plecat

cum o să

anului 1983 ?
de peste 4 800 

fiecare vacă și 
de 1 milion. de

bbbbbbbbbbbbb
(Urmare din pag. X)
tare, creșterii siguranței în exploa
tare a utilajelor și instalațiilor, în
tăririi ordinii și disciplinei in mun
că, astfel ca nici un minut din 
timpul productiv să nu se irosească. 
Fiecare produs are o destinație pre
cisă, riguros fundamentată, in meca
nismul echilibrat al planului, este 
menit să satisfacă o anumită ce
rință a economiei naționale. Ca 
atare, este absolut necesar, obli
gatoriu, ca sarcinile la producția 
fizică să fie îndeplinite din primele 
zile ale anului la nivelul planificat 
și in structura stabilită. în con
cordanță cu contractele încheiate cu 
beneficiarii interni și partenerii 
externi.

în spiritul exigențelor actualei 
etape de dezvoltare a economiei, o 
atenție deosebită trebuie acordată 
în acest an realizării producției de 
cărbune și petrol, descoperirii și pu
nerii în valoare de noi minereuri 
și materii prime, spre a se realiza 
hotărlrile Congresului al XII-lea și 
Conferinței Naționale ale partidului 
privind creșterea mai puternică a 
bazei proprii de materii prime și 
resurse energetice. Este limpede că 
numai îndeplinind integral planul la 
producția de cărbune, petrol și ener
gie putem asigura independența

energetică a țării și realizarea unei 
mai bune aprovizionări cu materii 
prime din resursele interne. în acest 
sens, in industria minieră și a 
petrolului, în cea energetică trebuie 
să se acționeze cu înaltă răspundere 
și spirit gospodăresc pentru sporirea 
zi de zi a producției prin mai buna 
organizare a lucrului și întărirea 
disciplinei în muncă, prin folosirea 
deplină, cu înalt randament, a tu
turor capacităților de producție.

Concomitent cu dezvoltarea ba
zei proprii de materii prime și re
surse energetice, planul pe acest 
an acordă o atenție cu totul deo
sebită reciclării materiilor prime 
și materialelor refolosibile. în unele 
sectoare pe această cale urmează să 
se asigure 50 la sută, și chiar mai 
mult, din necesarul de materii 
prime și materiale. Deci, problema 
recuperării și refolosirii materiale
lor, a subansamblelor și pieselor 
constituie în continuare o problemă 
căreia organele și organizațiile de 
partid, consiliile oamenilor muncii 
trebuie să-i acorde cea mai mare 
importantă. „Aceasta devine acum — 
sublinia secretarul general al parti
dului — o sursă de prim ordin pen
tru buna aprovizionare materială, 
pentru desfășurarea în bune condiții 
a producției, pentru creșterea gene
rală a nivelului de dezvoltare".

Dăm viață amplelor programe 
ale partidului de realizare 
grabnică a independenței 

energetice a țării

Angajamentul mineri
lor : țării — cărbune 
mai mult și de ca

litate — a fost îndeplinit cu 
cinste la mina dv., Filipeștii de 
Pădure, sectorul Roșioara. Spu- 
neti-ne. tovarășe inginer Lucian 
Istratc, cum se vede noul an de 
la înălțimea, .apeșto^ realizări'^ 
' — Așa cum.tau. hotărît mine
rii, toată tara : să dăm viată 
programelor adoptate sub înțe
leaptă conducere a partidului, 
a secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pri
vind mai buna punere în va
loare a resurselor naturale ale 
țării pentru a realiza indepen
denta noastră energetică într-un 
timp cît mai scurt și creșterea 
continuă a bazei de materii pri
me. Toate gîndurile ortacilor 
sint îndreptate spre acest obiec- ’ 
tiv. Ne dorim, la acest început 
de an, capacitate sporită de 
muncă, inteligență tehnică și 
mai ascuțită, pentru a aplica 
cele mai eficiente soluții în me
canizarea intensivă pe care 
ne-am propus-o în abataje, 
pentru a da țării și mai mult 
cărbune. Este îndemnul pe care 
l-am desprins pentru noi din 
caldul și insuflețitorul Mesaj 
de Anul Nou adresat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu națiu
nii noastre socialiste.

Bilanț spornic pe anul 1983 
au înregistrat și producătorii de 
energie electrică pe cărbune de 
la întreprinderea „Electrocen- 
trale“-Oradea.

— Tovarășe director Sorin 
Ungur, ce îsi doresc energeti- 
cienii în noul an ?

— Să muncim mai bine si 
mai mult, fiindcă dispunem de 
resurse inepuizabile pe plan 
tehnic și științific. Dovadă re
zultatele din anul care 
trecut Colectivul nostru

a 
a 

reușit cîteva premiere naționa
le. între ele. modificările con
structive făcute la turbine, apoi 
transformarea cazanelor pentru 
a asigura arderea cărbunelui 
inferior fără suport de păcură.

— Le recomandați desigur 
și altora...

— Le stăm la dispoziție cu

documentația șl cu tot ce știm. 
Și cu îndemnul de a obține noi 
succese în înfăptuirea progra
mului energetic, pentru a în- 
tîmpina cu fruntea sus cea de 
a 40-a aniversare a libertății 
și cel de-al XIII-lea Con- 
gț-șș al partidului. \ A^Qțn t depȚi- 

cșmvingere că i.
pentru că; așa' cam arăta tova
rășul Nicolae Ceaușescu la re
centa sesiune a Marii Adunări 
Naționale, dispunem de forța 
umană necesară, bine calificată, 
preocupată permanent de ridi
carea nivelului pregătirii sale 
tehnico-științifice. în asta și 
constă garanția fundamentală a 
realizării programelor partidu
lui, a trecerii noastre, într-un 
termen ' scurt, in rindul țărilor 
cu dezvoltare medie. După 
cum vedeți, gîndurile cu care 
am început noi anul 1984 se 
inspiră din certitudinile pe care 
ni le oferă politica științifică a 
partidului nostru.

— Și pentru colectivul între
prinderii de fier Vlăhița, anul 
1983 a fost un an bun — ne 
spune inginerul șef Bato Vilmos. 
Colectivul nostru e fruntaș pe 
țară, în ramura metalurgiei. O 
poziție dobîndită prin efortu
rile tenace ale tuturor, umăr 
la umăr, fără deosebire de na
ționalitate. Așa cum de atîtea 
ori a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru a da viață 
judicioaselor programe pe care 
ni le-am propus, se cere spirit 
revoluționar aliat cu capacita
tea de a oferi răspunsuri com
petente tuturor problemelor cu 
care ne confruntăm. Și noi sîn
tem în stare să dăm astfel de 
răspunsuri. Colectivul nostru 
muncitoresc a asimilat și intro
dus în fabricație, în anul 1983, 
peste 80 de produse noi. Exem
ple de felul acesta ni le oferă 
și nenumărate alte colective 
muncitorești din țară. Avem 
deci rezerve bogate de inventi
vitate și creație tehnică, pe care 
ne angajăm să le valorificăm 
deplin în anul pe care l-am 
inaugurat, din primele clipe, cu 
succese în producție.

BBBBBBBBBBBBB
O sarcină prioritară ce revine în 

anul 1984 fiecărui colectiv de' între
prindere este aceea de a realiza zi de 
zi. lună de lună producția destinată 
exporiuiui. Nici un moment nu tre
buie pierdut din vedere că exportul 
reprezintă o cerință esențială a dez-

diții de înaltă eficiență economică a 
producției destinate exportului creea
ză condiții pentru asigurarea resur
selor valutare necesare importurilor 
de care are absolută nevoie e- 
conomia națională, pentru o ba
lanță comercială excedentară. Iar

Dorința noastră fierbinte: pace 
și colaborare în întreaga lume!

Despre năzuința unani
mă de a trăi și munci 
in liniște și pace ne 

vorbește conf. univ. dr. Dan 
Georgescu, secretar al comitetu
lui de partid la Institutul de 
medicină și farmacie din Bucu
rești.:

— Noi cu toții, întreaga na
țiune încheiem acest rodnic an 
de muncă gîndindu-ne o dată 
mai mult că pentru dezvoltarea 
și prosperitatea patriei e ne- 

„voie de Pace și liniște în toată 
vom izbindi. luiiiea, șâ dispară de pe planetă — am iMwiaveii, ucu
i eunipiitai^amenințare a războia- : vîrsta- viselornu jaramintiri-

lui nuclear nimicitor. 1933 a ’— r” 
fost un an în care, susținînd 
într-o deplină unanimitate 
propunerile și acțiunile de pro
fund răsunet internațional în 
sprijinul dezarmării, destinde
rii și păcii, ale președintelui 
României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, poporul nostru și-a 
rostit răspicat voința de a bara 
cursa nesăbuită a sporirii ar
senalelor morții. Cu aceeași 
fermă convingere am pășit și în 
1984, cu hotărârea nestrămutată 
de a ne opune amplasării de 
noi rachete în Europa și de a 
milita pentru înlăturarea celor 
existente, de a acționa, împreu
nă cu toate popoarele lumii, în 
spiritul uriașei responsabilități 
față de destinele umanității. Ca 
medic sînt dator să apăr, din 
toate puterile, viața. Ca om de 
știință îmi exprim hotărîrea ca, 
în cadrul Comitetului ‘ Național 
Român „Oamgnii de știință și 
pacea" de sub conducerea tova
rășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, să răs
pund prezent Ia toate acțiunile 
ce se întreprind pentru apăra
rea vieții și a păcii, pentru vic
toria rațiunii. Fie ca anul 1984 
— cum se spune în Mesajul de
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ducerea partidului privind creșterea 
mai accentuată a productivității 
muncii, îmbunătățirea nivelului teh
nic și calitativ al produselor, redu
cerea consumurilor de materii prime, 
combustibili și energie, precum și 
cele privind valorificarea superioară

RITM ÎNALT, PRDBUCTIUITATL, CALITATE
$1 EFICIENTA MAXIMA!

voltării economiei noastre naționa
le. De aceea, se impune ca îndepli
nirea exemplară a planului in acest 
domeniu să constituie un obiectiv de 
prim ordin pentru toate colectivele 
muncitorești, care trebuie urmărit 
cu exigentă și răspundere, din pri
mele zile ale anului, de organele și 
organizațiile de partid, de consiliile 
oamenilor muncii din fiecare unitate 
economică, de comitetele județene 
de partid. Trebuie înțeles că nu
mai realizarea integrală și in con-

planul la export poate fi con
siderat îndeplinit numai cind în
treaga producție prevăzută a fost li
vrată și încasată, pentru că numai 
producția încasată înseamnă export 
finalizat.

în întreaga activitate economico- 
socială. în anul 1984, ca si in între
gul cincinal, un rol de însemnă
tate deosebită revine sporirii mai 
accentuate a eficientei economice. 
Sînt cunoscute programele de largă 
perspectivă adoptate recent de con-

a tuturor resurselor materiale și 
energetice. Sint programe care con
centrează eforturile tuturor oamenilor 
muncii in direcțiile decisive pentru 
asigurarea unei noi calități în toate 
domeniile de activitate, pentru creș
terea susținută a eficientei economice 
și. pe această bază, a venitului națio
nal — sursa trainică a dezvoltării și 
modernizării economiei naționale, a 
ridicării bunăstării întregului popor. 
Dată fiind însemnătatea deosebită a 
acestor programe, bătălia pentru in-

Anul Nou al președintelui țării 
noastre — să marcheze progrese 
importante în eforturile po
poarelor pentru oprirea cumsei 
înarmărilor, pentru înlăturarea 
rachetelor șl a oricăror arme 
nucleare din Europa, pentru 
triumful politicii de destindere 
și colaborare, de securitate și 
pace !

Dintr-o subunitate militară 
fruntașă, un gînd frumos: de 
la unul dintre cei mai tineri 
ostași, Liviu GHTf A :

— Am- 18 primăveri, deci
lor. Și totuși... De *83  mă leagă 
amintirile atîtor împliniri : ab
solvirea liceului industrial, an
gajarea în calitate de energetl- 
cian la întreprinderea „Repu
blica" din București, încorpora
rea, jurămîntul... în colectivul 
de la „Republica" m-am de
prins cu disciplina muncii și 
am descifrat cele dinții taine 
ale meseriei de la maiștrii și 
muncitorii cu o bogată și înde
lungată experiență. Și iată 
acum primul revelion ostășesc 
pe care l-am petrecut avind 
in preajma mea tot oameni 
tineri, comuniști și uteciști. 
Cu o parte din ei am rostit 
jurămîntul de credință in
tr-un moment sărbătoresc pen
tru întreaga suflare 
nească : aniversarea 
Transilvaniei cu țara. Titlul de 
frunte pe care subunitatea 
transmisiuni în care mă 
strulesc îl deține de cind ci
cluri constituie o chezășie a 
formării mele ca bun telegra
fist, gata la ordinul patriei, al 
comandantului suprem să exe
cut misiunile ce mi se vor în
credința, gata oricînd să apăr 
munca, liniștea și pacea po
porului meu.

...Cîteva gînduri, cîteva îndemnuri din milioanele de gînduri și 
îndemnuri la început de an nou. Ele se fac ecoul hotărîrii între
gului nostru popor de a răspunde prin fapte chemărilor înflăcă
rate ce i-au fost adresate de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
cu prilejul Anului Nou. Precum și emoționantului legămînt rostit 
de secretarul general al partidului la Adunarea festivă consa
crată sărbătoririi a 65 
unitar român :

rornâ- 
Unirii

de 
in-

de ani de la făurirea statului național

„DIN NOU, TOVARĂȘI, 
UNIȚI IN VECI SA FIM
SĂ APĂRĂM CE-AVEM ...... . .......
POPORUL, COMUNISMUL, PACEA PE PAMINT I*

SĂ 
IN 
MAI SFINT

FACEM LEGAMINT, 
CREZ ȘI GIND

Legămînt solemn pe care il fac toți oamenii muncii, întreagc 
noastră națiune socialistă prin puterea faptelor de muncă puse 
la temelia înfloririi patriei, Republica Socialistă România...

REPORTERII $1 CORESPONDENȚII „SC1NTE1I"
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deplinirea planului pe anul 1984 tre
buie să fie, în primul și în primul 
rind, o bătălie pentru o inaltă pro
ductivitate, pentru o inaltă calitate, 
pentru o înaltă eficiență, avindu-se 
permanent în vedere indicațiile și 
orientările secretarului general al 
partidului potrivit cărora sarcinile 
stabilite in aceste domenii pentru 
acest an și întregul cincinal trebuie 
considerate în toate unitățile econo
mice și sectoarele de activitate mi
nimale.

Este o sarcină de mare răspundere 
a tuturor organelor și organizațiilor 
de partid, a tuturor organelor de 
conducere colectivă din unitățile eco
nomice de a mobiliza energiile crea
toare ale oamenilor muncii pentru 
extinderea largă a mecanizării și 
automatizării producției. înnoirea și 
modernizarea produselor și a tehno
logiilor de fabricație, organizarea 
superioară a muncii și a fluxurilor 
de fabricație si folosirea cu inalt 
randament a mijloacelor de produc
ție aflate în dotarea fiecărei între
prinderi. Cu aceeași stăruință și 
răspundere este necesar să se acțio
neze la fiecare loc de muncă pentru 
încadrarea strictă în normele de 
consum, pentru a se găsi noi posibi
lități în vederea reducerii mai sub
stanțiale a consumurilor de materii 
prime, materiale, combustibili și

energie electrică, recuperării și va
lorificării tuturor resurselor mate
riale refolosibile. înfăptuirea neabătu
tă a acestor obiective, aplicarea cu 
fermitate a noului mecanism eco- 
nomico-financiar, a măsurilor adop
tate de conducerea partidului pentru 
perfectionarea acestuia au un rol 
hotăritor pentru creșterea eficienței 
economice, pentru realizarea exem
plară a planului.

în anii luminoși al construcției 
socialiste ne-am convins cu toții că 
adevărata măsură a avuției naționale 
mereu crescinde. a prosperității noas
tre o dă munca noastră mai spor
nică. mai eficientă si de inaltă 
calitate. Răspunzind prin fapte mo
bilizatoarelor chemări din Mesajul 
de Anul Nou al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. să muncim mai bine, cu 
întreaga noastră capacitate si iniția
tivă creatoare, pentru a obține din 
primele zile ale noului an rezultate 
la nivelul maxim al posibilităților 
existente în fiecare întreprindere, 
pentru a intimplna a 40-a aniver
sare a revoluției de eliberare so
cială și națională. • antifascistă și 
antiimperialistă si Congresul al XIII- 
lea al partidului cu rezultate remar
cabile în toate sectoarele de activi
tate.

Iile ȘTEFAN



PAGINA 4 SCÎNTEIA — miercuri 4 ianuarie 1984

încrederea în forțele proprii
în viața unităților economice 

există evoluții care impresionează 
prin dinamism, dar mai ales prin 
armonia lor, prin legătura organică 
ce există între toate compartimen
tele activității. în aceste împrejurări, 
succesele obținute sint nu doar ro
dul unor eforturi materiale, ci și a.l 
unor investiții de gindire, al unei 
concepții clare, de perspectivă care a 
călăuzit evoluția respectivă. Tocmai 
de aceea rezultatele obținute, oricit 
de spectaculoase, impresionează nu 
numai prin valoarea lor, ci mai ales 
prin siguranța pe care o degajă, prin 
certitudinea pe care o dau că rezul
tatele ulterioare vor fi și mai bogate.

Un asemenea sentiment am avut 
vizitind întreprinderea de mecanică 
fină din Sinaia. Rezultatele colecti
vului vorbesc de la sine. Planvl la 
export pe 1983 a fost îndeplinit încă 
din luna septembrie. Este deosebit 
de semnificativ 
pentru răspunde- ----------------------
rea cu care se lu
crează aici faptul 
că, într-un an în
treg, nu s-a înre
gistrat nici o re- 
clamație de cali
tate la export. 
Realizările obți
nute în anul re
cent încheiat la 
principalii indi
catori au fost superioare celor din 
1982. Productivitatea muncii, de 
pildă, a sporit, față de 1982, cu 6,5 
Ia sută, ceea ce a permis ca aproa
pe intreg sporul de producție 
în 1983 să fie obținut pe seama 
productivității muncit Toate aceste 
rezultate dau garanția că, aici, în 
această modernă întreprindere in
dustrială, există condiții ca și sar
cinile pe anul care a inceput de 
cîteva zile să fie exemplar înde
plinite.

Dair nu asupra acestor date inten
ționăm să insistăm, ci, așa cum măr
turiseam la inceput, asupra unora 
din condițiile care fac ca realizările 
«ă fie mereu mai bogate.

Discutăm cu inginerul Leonid Cau- 
teș, șeful secției pompe de injecție 
cu distribuție — secție care ocupă o 
pondere de 20 la sută în totalul pro
ducției unității și 80 la sută in cea 
a exportului. Alegere deloc întim- 
plătoare, pentru că interlocutorul a 
crescut profesional odată cu secția 
pe care acum o conduce. Sau, cum 
îi place să spună, „pompa rotativă 
am luat-o de la inceput în mină, am 
participat direct la producerea ei“.

— Apropo de această afirmație. 
Acum 13 ani. cînd a fost cumpărată 
licența pompei rotative, ea prevedea 
un program de fabricație de circa 
1 800—2 000 pompe anual. Astăzi cite 
produceți 7

— Cam 12 000 pompe pe lună. Cu 
cîtva timp în urmă am fabricat 
pompa cu numărul 1 milion.

— Un salt intr-adevăr spectaculos. 
Ce credeți că stă la baza lui 7

— în primul rind modul cum a 
fost privită licența respectivă. După 
ce ai importat o licență există ten
dința și tentația, încercată de mulți. 
de a trăi de pe urma ei. Sigur că u-n 
timp lucrurile așa trebuie să 
deourgă. Dar licența „îmbătrînește" 
și ea. Și atunci dacă nu o perfec
ționezi, dacă nu încerci să o moder- 
nize2a permanent; te trezești peste 

Mi 
i t

ci ți va ani că trebuie să cumperi alta. 
Poate că este o cale mai ușoară, mai 
comodă, dar care te condamnă cu si
guranță la răminere in urmă, te face 
să devii simplu importator de creații 
tehnice ale altora. Noi am urmat o 
altă cale, mai anevoioasă și, de ce să 
n-o spunem, cu mai multe riscuri, 
dar care ne-a făcut să trăim pe pro
priile picioare, să obținem rezulta
tele pe care le-am obținut. Și să 
trăim și multe satisfacții. îmi amin
tesc că primele pompe le-am făcut 
într-o încăpere de 20 m pătrati, pe 
patru mese, cu un colectiv de 15 oa
meni. Ca să ajungem la producția 
actuală a trebuit să elaborăm teh
nologii noi, cu totul diferite de cele 
prevăzute de licență.

Nu a fost ușor, pentru că o pompă 
are circa 170 de repere. Ea hotărăște 
performanțele motorului Diesel. Și 
'nu este ușor să te încumeți să umbli,

Cum 7 Regindind totul într-o con
cepție nouă pe care o putem acum 
transpuție in practică întrunit bene
ficiem de importante investiții — ne 
spunea inginerul 
Se va construi o 
blează suprafața 
cane dispunem 
dă prilejul și ne _ 
zăm totul într-o altă viziune.

Trebuie să pornim sau, mai bine 
zis, să intensificăm considerabil 
ofensiva noului in planul organizării 
muncii și producției, al creației teh
nice, al perfecționării tehnologiilor. 
Șansa reușitei constă în acțiunea 
perseverentă în toate aceste direcții, 
in caracterul multilateral, cuprinză
tor al ofensivei de care aminteam. 
Iată, pentru corpul pompei de injec
ție există o linie' cu mașini indivi
duale. Acum este 
transfer : corpul

Dan Anghelescu. 
nouă hală care du- 
halei principale de 
acum. Aceasta ne 
obligă să reorgani-

i

SPIRITUL REVOLUȚIONAR 

ÎN MUNCĂ, ÎN VIAȚĂ 

însemnări de Ia întreprinderea de mecanică fină Sinaia

cum s-ar spune, la inima motorului. 
Mai ales că din 1980 nu am mai pri
mit nici o informație tehnologică de 
la firma care ne-a vindut licența- Și 
atunci a trebuit să luăm greul in 
piept. Am realizat dispozitive și ac
cesorii de mașini-unelte pe care li- 
cențiatorul ne „asigura" că nu le vom 
putea realiza niciodată cu forțe pro
prii. Am dotat secția cu foarte multe 
mașini speciale, în cea mai mare mă
sură automatizate cu benzi pentru 
montajul pompelor șt cu o serie de 
elemente de transport automatizat.- 
Volumul producției actuale are la 
bază aceste măsuri luate din timp și 
înfăptuite cu mare grijă. Dacă vor
bim despre întărirea spiritului revo
luționar astăzi, eu cred că trebuie să 
subliniem, în primul rind, faptul că 
acest spirit trebuie să devină o stare 
permanentă, cotidiană a noastră. Nu 
o atitudine ocazională, ci un mod fi
resc de a fi. Perfecționarea unei teh
nologii implică existența acestui 
spirit, dar nu numai ca o problemă 
de 
un 
tu 
de
a o transforma intr-o comportare fi
rească, necesară chiar. Pentru că via
ța îți cere să fii ilu o dată cu ade
vărat revoluționar, ci în permanență, 

tntr-adevăr. Iată, dacă ar fi să ne 
referim tot la unitatea prahoveană. 
aceasta se află în fața unui moment 
de răscruce al dezvoltării sale. Să re
capitulăm. La producția actuală, în
treprinderea de mecanică fină. a 
'ajuns, după 30 de ani de evoluție, 
sporind an de an volumul acesteia. 
Ei bine, în acest an și în urmă
torul' urmează să se dubleze volu
mul de producție al anului înche
iat. Cu alte cuvinte, ceea ce s-a 
făcut în trei decenii trebuie acum 
realizat în numai 2 ani. Și ceea 
ce este și mai important : toată 
această dezvoltare se va face fără 

' importuri, adică numai și numai prin 
forțe propriu

ambiție momentană, să spunem 
fel de a dovedi că poți să faci și 
ceea ce fac alții. Problema este 
a permanentiza această stare, de

în pregătire o linie 
pompei de injecție 

se asază la un 
cap și iese prelu
crat la celălalt. 
La noua linie se 
înregistrează o 
creștere a pro
ductivității muncii 
de cel puțin 6 
ori. Pină acum la 
linia cu mașini 
individuale lu
crau 30—40 oa
meni. în noua 

concepție, linia este servită de numai 
5—6 reglori. Avem in vedere și in
troducerea de tehnologii deosebite. 
Pină ieri-alaltăieri debavurarea, de 
pildă, se făcea manual. în curind 
vom folosi un nou procedeu, • pe care 
l-am pus singuri la punct.

în general, putem spune că sintem 
în faza in care ne străduim să. auto
matizăm principalele linii de produc
ție. Cu alte cuvinte, fiecare piesă să 
fie prelucrată automat de-a. lungul 
unei linii de producție, cu interveai- 
ția cit mai redusă a omului. Este o 
operație foarte complexă, pe care am 
atacat-o deja, propunîndu-rie să o fi
nalizăm in 1985. Reușita ei va con
diționa nemijlocit sarcina princi
pală : dublarea producției.

— Sînteți încrezător 7
— Peste 94 la sută din personalul 

muncitor, al unității noastre este ca
lificat prin școlile profesionale sau 
licee industriale. Avem în întreprin
dere circa 250 de specialiști cu studii 
superioare și peste 200 de maiștri. 
Cu o asemenea „dotare" umană um 
astfel de obiectiv poate fi realizat. 
Acum totul depinde de priceperea cu 
care vom ști să conectăm, sub con
ducerea organizației de partid, toate 
energiile la înfăptuirea acestei prio
rități. A preciza un obiectiv, a cul
tiva cu toată stăruința încrederea că 
el poate fi înfăptuit, a ridica activi
tatea în această direcție la rangul de 
preocupare centrală, de țel major al 
fiecărui microcoleetiv nu este aceas
ta o ipostază majoră a spiritului re
voluționar 7 Iată deci proba la care 
este supus colectivul nostru, dispo
nibilitatea și angajarea sa. Răspun
sul îl vom da în fiecare zi și, cumu
lat, peste doi ani.

Nu ne îndoim de izbîndă. încre
derea in propria forță - este cel mai 
prețios capital al acestui harnic și 
prestigios colectiv muncitoresc.

-■> . ■
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Caso tineretului din Drobeta-Turnu Severin

-tata
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15,00
15,05
15,30 limba maghiară

emislunil : Anul 
celei de a 40-a ani-

Telex
Universul femeilor
Emisiune in 
(parțial color)

Din cuprins 
Editorialul 
1984 — anul
versărl a revoluției de eliberare 
socială șl națională, antifascistă 
și antllmpcrialistă, al Congresu
lui al XIH-lea al P.C.R.
Strălucite realizări ale științei 
românești. Documentar
Reportaj ’84. Reintroducerea lo
comotivelor cu aburi în exploa
tările forestiere

9 D’ale vacanței 1 program
pentru pionieri șl școlari

O Desene animate
16,30 închiderea programului 
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Arc peste timp

24 Ianuarie 1859—1984 
Mărturii străine despre 
românilor

20,35 Zboară, săniuță I (color) 
Melodii populare

20.45 Fotograme din realitate
21.20 Vldeoteca Internațională 

Cuprinde : Un cintec 
Domenico Modugno —' Italia ; 
Tezaure antice — Arta greacă 
(II) ; Recital Brunllda Gianneo — 
Argentina

21.45 Telejurnal (parțial color)
22,00 închiderea programului

unitatea

(color) 
vechi de

Fierbinte
pentru

Scriitorii au fost în
totdeauna. de la Ho
mer încoace, extrem 
de sensibili la proble
mele păcii 
lui. Pentru 
de ființa 
fragilă ca 
oamenilor, ........... ......
tul de rară, a păcii șl 
ororile, prea dese, ale 
războaielor au trecut 
prin sufletul și pana 
lor, 'ce trebuiau, să fie 
întotdeauna robuste 
pentru a suporta ma
rea încărcătură de e- 
moții incorporate in 
operele literare, fie ele 
epopei sau simple e- 
legii, mărturii ale ți
nui timp crîncen. ne
iertător.

Scriitorii români. în
că din zopii poeziei 
noastre populare și ai 
literaturii culte, pină 
azi, nu puteau face 
excepție de la o ase
menea chemare sacră, 
cu atit mai mult cu cit 
ei au exprimat întot
deauna firea unui, po
por pașnic, viteaz în 
luptele de apărare. în
țelept în diplomația 
bunei vecinătăți, in 
căutarea păcii șl evi
tarea războaielor.

M-am convins încă 
o dată de această vo
cație istorică a po
porului nostru și a 
scriitorilor săi, acum, 
cind continuă, zilnic, 
numeroasele luări de 
atitudine antirăzboi
nică inspirate de 
chemările tovarăsu- 

^lui Nicolae Ceaușescu

șt războiu- 
că. dincolo 
lor fizică, 
a tuturor 
tihna, des-

triumful rațiunii
pentru dezarmare si 
pace, in acest anotimp 
politic fierbinte al Eu
ropei șl al întregii o- 
menlri, cind. se relevă 
ca o necesitate vitală 
renunțarea ta ampla
sarea noilor rachete 
cu rază medie de ac
țiune. cind popoarele 
cer reluarea tratative
lor șl instaurarea unui 
Climat propice nego
cierilor. dialogului.

Am citit, dintr-o ră
suflare. o carte scrisă.

Ion BRAD

la fel, dintr-o răsufla
re : „Armele noastre 
— cuvintele". Publi
cată de editura „Fa
cla" din Timișoa
ra, antologia reunește 
textele a 33 de proza
tori, poeți și critici ro

per- 
țara 
toa- 
toa- 
s-au

mâni, maghiari, 
mani și sirbi din 
noastră, colegi de 
te virstele, de 
te stilurile, care
întîlnit intr-un coloc
viu și un festival na
țional de poezie „Scri
itorii și pacea", acțiu
ne ce face onoare 
breslei noastre. Aș pu
tea desprinde din fle
care text, fie el în 
proză sau versuri, gin
duri lucide, strigăte 
fierbinți, metafore și 
imagini scăpărătoare, 
țișnind spre cerul înalt 
al neliniștilor șl spe-

chemare la pace

ranțelor ce vin din co
pilăriei lumii pină l-a 
noi. chemind oamenii 
la rațiune și omenirea 
la salvgardarea sa 
prin salvgardarea pă
cii. Toți scriitorii din 
această țară resimt ca. 
pe o necesitate vitală 
întronarea unui cli
mat al păcii și înțele
gerii pe planeta noas
tră, climat la realiza
rea căruia cheamă 
neobosit președintele 
României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. In
tr-adevăr, nimic du
rabil nu se poate con
strui fără un climat 
al păcii, al înțelegerii 
între popoare, al co
laborării și securității 
internaționale. Ase
menea ginduri, bogat 
ilustrate in antologia 
la care ne-am referit, 
sint gindurile tuturor 
scriitorilor români, 
creatori ai unei litera
turi umaniste menite 
să sporească încrede
rea omului in viață, 
in geniul creator al 
poporului, 
ginduri ■, 
hotărirea de 
condeiul in 
unui cer încă 
ca speranțele Româ
niei și ale întregii 
lumi, neîmpăcate cu 
ideea autodistrugerii, 
cer încărcat de ste
lele tuturor nădejdi
lor și visurilor ce pot 
izbucni numai din fru
musețea vieții și rod
nicia păcii.

ne
Asemenea 

exprimă 
a purta 
ogoarele 
albastru,

BACAU : în premieră 
două noi piese 

din dramaturgia originală

Actorii teatrului din Bacău au 
prezentat in premieră două noi 
piese din dramaturgia originală: 
„Capul de rățoi" de G. Ciprian, 
în regia lui Geirun Tino, și 
„Lapte de pasăre" de D. R. Po
pescu, în regia Ancăi Ovanez. 
Spectacolele cu piesele respec
tive sint prezentate atit la sediu, 
cit și în cadrul mîcrostagiunilor 
organizate în centrele muncito
rești de pe valea Trotușului și 
în stațiunea balneoclimaterică 
Slănic Moldova. (Gh. Baltă).

rezultatele în producție
a dat producții
40 tone. Au fost

Poate că interesul ce 
pune stăpînire pe cititor 
încă de la primele pagini 
ale cărții lui Adrian Pe- 
tringenaru. „Imagine șl 
Simbol la Brâncuși", se da- 

■ torează și sensului lăuntric 
al cuprinsului ei, care lasă 
să se întrevadă' perspecti
va deschiderii spre univer
salitate a latentei virtuali
tății autohtone. Construită 
pe fundamentul unei solide 
erudiții, noua carte despre 
Brâncuși (apărută într-o 
frumoasă realizare grafică 
la Editura Meridiane) mai 
este revelatoare si pentru 
nivelul înalt atins astăzi 
de interpretarea istorică, 
filozofică și estetică a' ope
rei celui . mai de seamă 
sculptor al secolului XX.

în general, logitatea con
cisă a acestei sinteze per
sonale. susținută sever de 
„dovezi" de specialitate, da 
complexitatea unei expe
riențe care nu e individua
listă, ci particloab'ta. de 
istoria internă și externă a 
artei — ne convinge asu
pra calităților remarcabile 
ale unui istoric și teoreti
cian al artei. Adrian Pe- 
tringenaru stănîneste un 
ansamblu de argumente cu 
capacități probante., 
de dreptul legitim al 
cărui cercetător de 
anexa rezultatele altora, 
cînd ele se suprapun con
statărilor proprii, dar Si de 
a ignora o literatură h’nsi- 
tă de orice facilitate ■■mu
ritoare, cînd e alcătuită din 
cuvinte căutate pentru ele 
insei e.

Programul cărții consi
deră exegeza ca o desfășu
rare obiectivă a semnifica
țiilor operei, cu natura ei 
aparte, originală, cu ros
turile ei estetice, cognitive, 
emoționale, dar si ca o 
analiză a imaginilor, a sim- 
b-’”rilor ori •> met'Crx’ 
unde formele îsi Pierd 
funcția denotativă — în

cărora autorul 
încearcă, nici nu 

inte- 
de 
să 

di- 
în

(Urmare din pag. I)

uzînd 
ori- 
a-și

studierea 
nici nu 
vrea șă disimuleze 
resul ce caută puncte 
reper intuiției menite 
revele „ideea" operei in 
mensiunea ei poetică,
acest chip se deslușește 

• obiectivul actului artistic 
in ceea ce „ideile" sculp
torului operează în formă. 
Un program „ofensiv" in 
exercitarea prerogativelor 
cercetătorului care, intr-un

de orice convenție crono
logică. De aceea nici • nu 
încearcă să conexeze unei 
serii istorice consumate 
opera genialului creator, 
care — dealtfel — nici nu 
are precursori. Fără a sa
crifica unitatea de structu
ră a argumentelor — ce 
sint deopotrivă precise și 
stringente — viziunea au
torului este atrasă de cir
cumstanțele greu preciza
bile ale unei „neînscrieri

Paul DOBRESCU

Adrian 
început să-și 
Iul său critic 
lui Brâncuși 
tr-un film, 
Brâncuși", în 
bine de douăzeci de ani ; 
l-a continuat într-o lucra
re (nepublicată), vrednică 
a fi pomenită datorită con
tribuției la clarificarea 
specificului nostru — de 
popor vechi și cu multila
terale tradiții de cultură

Petringenaru a 
manifeste fe- 
față de opera 
mai întîi în- 

„Pași spre 
urmă cu mai

O nouă carte relevantă
despre Brâncuși

ansamblu contextual activ 
și cu mijlocirea instrumen
telor de 
științei, : 
tureze 
vărului, 
face să 
in mod 
demers 
rile de 
ductiei 
mentală și ale plauzibilului 
pe linie teoretică. în fond, 
un atare program este sti
mulat de normele acelui 
bun simț ce tinde să (re) 
așeze opera genialului 
sculptor român in propriile 
sale rosturi, cu tendințele 
și emotivitătile imolicate 
in materia, care — meta
morfozată artistic — face 
sesizabile concentul. ideea. 
semnificația ori simțirea 
acționind în formă cu cea 
mai tnare pregnantă bosi- 
bilă.

Ci nd Adrian Petringena- 
ru se conformează acestui 
program — îl si dezleagă

investigație ale 
iși propune să con- 
dimensiunea ade- 
care totdeauna ne 
știm mai mult și 

mai articulat. Acest 
restabilește titlu- 
legitimitate ale in- 
oe linie exrieri-

în timp", datorită căreia 
opera brâncușia'nă apare 
uneori ca o concentrare de 
esențe, mai ales cind iși 
propune să includă perma
nentele etnice ale unor 
simțiri, aflate într-o fluidă 
relationare a aspectelor 
gîndirii și sentimentelor ță
ranului român cu formele 
plastice.

Principiile 
ru) le vede 
semnificația 
Brâncuși 
terogate 
încearcă 
decățile proprii de 
decățile moștenite 
nfijloâcele unui proces ra
țional. iar consemnarea lor 
prilejuiește un neliniștit 
dialog prin care, vrjnd șă 
descopere tot ce nu tine de 
convenție, de rutină, efec
tuează o disociere netă fată 
de „ciclul" vechi al inter
pretărilor cu privire la 
conștiința artistică- a lui 
Brâncuși.

pe care auto- 
imolicate in 

operei lui 
sint- insistent in- 

— in speria! cind 
■să elibereze iu- 
proorii de preju- 

prin

ce de atunci încoace s-a
■ d? 

de la 24 Ianuarie 1859. 
s-a aflat la temelia .glgan-

tot ceea . _ . .
.înfăptuit nu poate fi. desprins 
biruința 
Aceasta _ 
ticului efort întreprins in perioadă 
următoare pentru înzestrarea, țării 
cu structuri și instituții moderne,, 
în consens cu trebuințele, cu nevoile 
țării și, totodată, cu spiritul veacu
lui. Aceasta a fost suportul solid pe 
care avea să se înalțe libertatea 
României, proclamată la 9 Mai 1877 
și pecetluită prin grele jertfe de 
singe pe cîmpul de bătălie al răz
boiului neatirnării noastre. Aceasta 
a fost fundamentul pe care s-a 
desăvîrșit edificiul României uni
tare, reîntregite, la începutul lui 
decerrtbrie 1918, prin votul unanim 
și entuziast al măreței adunări na
ționale de la Alba lulia. S-a do
vedit astfel că biruința de la 24 
Ianuarie 1859 a dat aripi inimilor și 
minților românești, a făcut poporul 
să-și cunoască mai deplin puterile, 
posibilitățile și capacitățile, l-a în
demnat să cuteze la proiecte și ac
țiuni pe măsura lor spre a croi țării

nouă, un statut nou pe do
rin meritat, spre a împlini visu
rile de dreptate socială, de libertate 
națională, de progres și prosperitate, 
in același timp, actul înfăptuit în 
urmă cu 125 de ani a înarmat po
porul român cu un neprețuit in.vă-

• Moldovei 
istoricul 
adevărul 
străbătut 
forța de 
tețea sa, 
tru

contempo- 
mențiune 
că „Ima- 

la Brân- 
închelerea

— combătind. totodată, o 
pretinsă rezistență ori nea- 
daptare a acestei opere la 
procesul „modern" de con
stituire a artei 
rane. (Dintr-o 
din carte aflăm 
gine și Simbol 
cuși" reprezintă
unei cercetări începute în 
1958 și continuate, din 1970, 
ca temă a doctoratului de 
stat în estetică, susținut — 
sub conducerea reputatului 
tata;’ Dufrenne -■ ta Uni

versitatea din Paris).
în cercetările sale, auto

rul a fost preocupat să re
leve evidențele originare 
in cuprinsul creației lui 
Brâncuși, ca și în conștiin
ța artistului, stabilind con
tribuția tradiției pâniîntu- 
lui natal, a culturii popu
lare. române în acea covir- 
șitoare deplasare pe care 
arta sculptorului o săvîrși- 
se de Ia particular la uni
versal (la fel ca la George

cu 'Muntenia, rememorăm 
act; adine pătrunși de 
că drumul pe care 1-âm 
de atunci a confirmat cu 

netăgăduit a faptelor jus- 
. marea șa Însemnătate pen- 

istoria patriei. .îl rememorăm.

Enescu, Stravinsky
ori Băla Bartdk în muzică).

Mobilitatea și profunzi
mea interpretării iui Adri
an Petringenaru se situea
ză dincolo de limitele ma
jorității comentariilor con
sumate și izbutește să su
prime unele ezitări esteti
ce anterioare nu prin opu
nerea autoritară a propri
ilor opinii, ci prin înțele
gerea mai profundă a su
veranității operei lui Brân
cuși și ca expresie a spiri
tualității românești. Poate 
și datorită 'acestei 
jurări. incursiunea

împre- 
stărui- 

toare in arta monumentală 
a lui Brâncuși se arată 
drept. una din cele mai 
personale contribuții ale 
acestei cărți la reorientarea 
criticii privind complexul 
monumental de la Tg. Jiu, 
cu valențele sale modela
toare pentru „stilul mare" 
al sculpturii moderne na
ționale și universale.

Cartea „Imagine și Sim
bol la Brâncuși" întregeș
te — așadar — o exegeză 
prestigioasă, alături de 
cele mai importante scrieri 
semnate de Petru Comar- 
nescu, G.C. Argan. Ionel 
Jtanu. S'dnev G-etat. C-»- < 
rola Giedion-Welcker. V.G. 
Paieolog. Jean Cassou. 
Barbu Brezianu. Christian 
Zervos ș.a. Acestea — toa
te împreună — au colabo
rat Ia definirea emblema
tică a sniritualitătii româ
nești. care prin opera Iui 
Constantin Brâncuși a mar
cat nu numai un hotăritor 
eveniment in istoria artei 
universale, ci a conferit, 
identitate unui fenomen 
de descătușare din vechi 
și împietrite închistări — 
sore primenirea și îmbo
gățirea prezentă și viitoa
re a culturii întregii uma
nități.
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ca acum, prin comunitatea de inte
rese și aspirații a fiilor săi, prin 
osmoza lor sufletească, izvorite din 
calitatea lor de proprietari, pro,ducă? 
tori și beneficiari ai avuției națio
nale. Expresia cea mai limpede a 
acestei puternice unități de gindire,

O strălucită victorie a poporului
țămint : în realizarea aspirațiilor 
sale, a nădejdilor sale de mai bine, 
trebuie să se bizuie pe propriile 
forțe, trebuie să acționeze unit, ca 
un singur om, ca o unică inimă, 
ca o unică și puternică voință. Iar 
acționind astfel, descătușîndu-și for
țele și energiile ce sălășluiesc in 
sine, va reuși să înlăture obstacolele 
ridicate prin vreme in drumul său, 

calea pro- 
i sine stă-

în mersul său înainte pe i 
greșului, a dezvoltării de 
tăt.oare.

Acum, la 125 de ani de la unirea

totodată, mindri de a fi construit, 
cu deosebire in anii cei mai rodnici 
ai istoriei patriei, anii de după al 
IX-lea Congres, o țară nouă, puter
nică, cu o economie armonios dez
voltată, cu adevărat stăpină pe des
tinul său. Și mai presus de toațe o 
țară în care toți cetățenii ei sint 
liberi și pe deplin egali in drepturi, 
alcătuind o unică și puternică fa
milie, așezind, prin aceasta, trai
nice temelii unității noastre statale, 
în adevăr, nicicînd societatea ro
mânească n-a fost mai strins unită

de voință și de acțiune o reprezintă 
mărețele înfăptuiri cu care s-a în
cheiat anul 1983, hotărirea națiunii 
noastre de a înfăptui plenar obiec
tivele ce ni le-am propus pentru 
acest an, de a face ca prin munca 
sa harnică, plină de dăruire, patria 
noastră scumpă, România socialistă, 
să urce o nouă treaptă pe dru
mul spre piscurile civilizației socia
liste și comuniste.
. în numele acestor adevăruri fun
damentale, întreaga noastră națiune 
înconjoară cu fierbinte sentimente

Activitatea Institutului agrono
mic ieșean oferă imaginea unui 
vast laborator de creație în care 
profesori, studenți. cercetători, spe
cialiști ai producției se reunesc, ' 
investighează, experimentează și . 
finalizează soluții cu rezultate 
practice remarcabile. Este demn de 
subliniat că pe agenda cercetării ști
ințifice se înscriu teme fundamen
tate, prioritare pentru agricultură, 
pentru creșterea producției vegetale 
și animale. Printr-o exemplară or
ganizare a muncii, rod al inte
grării organice a învățămîntului, 
aici toată lumea are ceva de cer- 
ceitat,..-de soluționat și ide aplicat ______  ________  _____ _ _ _
in; practică.-,, fiecare lucrează după-un ,-;ani au fost, de asemenea, cofiiacrați 

studierii cireșului și, din selecție 
în selecție, prin insămînțări și reîn- 
sămințări ale hibrizilor, s-a obținut 
astăzi la Institutul agronomic din 
Iași o varietate de cireș pitic, care 
oferă mari facilități la. recoltare și

țpijogram concret de largă perspectiv 
vă. incit orice demers universitar — 
de la comunicările prezentate în 
cercurile și în sesiunile științifice, 
la proiectele de diplomă ale absol
venților. de la lucrările de doctorat, 
la tratatele de specialitate — se con
cretizează intr-un plan sistematfe 
de valorificare in producția agricolă 
a bogatului potențial științific ieșean.

în sprijinul acestor concluzii, să 
amintim mai întîi organizarea Fer
mei zootehnice Rediu, din cadrul 
stațiunii didactice experimentale. 
Oricine o cercetează îndeaproape ră- 
mine impresionat de modul cum stu
denții și cadrele didactice au reușit 
să preia integral efectuarea lucră
rilor specifice acestei unități, de la 
amenajarea și folosirea celor 48 mp 
de panouri solare și a instalațiilor 
de producere a biogazului. ca surse 
energetice, la îmbunătățirea raselor, 
sporirea producțiilor animaliere și 
creșterea, an de an, a beneficiilor 
realizate. De la 1 ianuarie și pină 
la 31 decembrie, cu o întrerupere de 
numai 24 de' ore intr-un an întreg, 
studenții și profesorii, organizați în 
schimburi, pe grupe, pe ani și pe 
specialități, asigură întreaga gamă a 
lucrărilor specifice fermei, cercetind, 
învățind și muncind laolaltă după. 
un program gindit iii cele mai mici 
amănunte. Așa 
ca in această 
ducției globale 
cu circa 40 la 
în 1982. iar la 
rilor să se realizeze importante de
pășiri de plan : 147 la sută la porci
ne. 142 la sută lâ producția medie 
de lină. 129 
ouă (circa 9 
cu creșterea 
tităților de 
miere etc. livrate la fondul de stat. 
Direcția agricolă a județului Su
ceava, in zona căreia circa ,100 000 ha 
sint . afectate de exces de umi
ditate, a apelat la agronomii ie
șeni pentru cercetări și amena
jări de noi drenaje. In regim de 
contract economic s-au efectuat 
astfel de lucrări care au condus la 
repunerea integrală în circuitul pro
ductiv a unor terenuri și, implicit, 
la ameliorarea solurilor prin com
baterea acidității. Cartoful cultivat

s-a ajuns, de pildă, 
fermă valoarea pro- 
pe anul 1983 să fie 
sută mai mare decît 
majoritatea indicato-

la sută la producția de 
milioane de ouă pe an), 
corespunzătoare a can- 

carne, lină. ouă. lapte.

de dragoste și 
intruchipează 
poporului, care s-a identificat k 
lyngul întregii vieți cu 
'fiile sale cele mai profunde, 
speranțele sale cele mai legitime, 
care prin activitatea sa exemplară 
în fruntea partidului și a statului a 
contribuit și contribuie necontenit 
la întărirea unității României; la 
cimentarea coeziunii națiunii noas
tre. la afirmarea neabătută a idea
lurilor sale de libertate și progres, 
a vocației sale de pace și înțelegere 
— tovarășuj Nicolae Ceaușescu; In 
numele acestor adevăruri fundamen
tale, poporul întreg vede in secreta
rul general al partidului, președin
tele țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, simbolul unității sale, al 
voinței sale de a ridica mereu mai 
sus prestigiul, demnitatea patriei 
noastre scumpe.

Uniți am fost biruitori de-a lun
gul eroicei noastre- istorii, 
vom fi biruitori 
visul de aur al 
niei, la trecutu-i

respect pe omul 
alesele virtuți

care 
ale 

de-a 
aspira- 

cu

Uniți 
mereu, împlinind 

poetului — Româ- 
mare, mare vlitof.
Silvlu ACHIM

în aceste condiții 
medii la hectar de 
de asemenea introduse culturi de in 
și ele porumb cu rezultate dintre cele 
mai bune. în 1983 a fost definitivat 
contractul nr. 200, încheiat pentru 
valorificarea superioară a cătinel 
albe. După circa 40 000 ore de cerce
tare.. colectivul interdisclplinar alcă
tuit aici din 50 de profesori, specia
liști ai producției și studenți a reu
șit să definitiveze tehnologia intro
ducerii in cultură a acestui arbust 
cu excepționale proprietăți farma
ceutice. bioeeologice și tehnologice, 
indispensabil astăzi în arqgțiorarea 
șolufildV degradate. Aproape .20 de .

La Institutul
agronomic 
din Iași

â cărui producție pe un hectar de 
livadă crește de la . 5 tone (cireșul 
clasic) la 17—19 tone.

Fapte de acest gen pot fi identi
ficate în cuprinsul fiecărei facultăți. 
In baza contractului de cercetare nr. 
201. specialiști in tehnologia creșterii 
cabalinelor, geneticieni și ameliora- 
tori ieșeni au obținut un nou'tip de 
cal utilitar corespunzător zonelor 
montane, așa-numitul „cal de Bu
covina". Cei 150 de produși ai pri
mei generații au ■ o remarcabilă ca
pacitate de tracțiune (1 600 kg in 
48—50 minute), care, practic, dublea
ză capacitatea calului „Huțul", cel 
mai bine adaptat pină astăzi zonei 
montane a Moldovei. Universitarii 
agronomi din Iași sint cei care, în 
baza unui studiu temeinic, incluzînd 
mai multe unități agricole coopera
tiste și de 
transportul 
balotate pe 
5 km costă
ajutorul calului decit cu tractor 
remorcă.

— Prin utilizarea potențialului 
creație al celor 174 cadre didactice 
și 1 500 de studenți, reuniți în colec
tive mixte, interdisciplinare, institu
tul nostru a reușit în ultimii ani să 
soluționeze 250 contracte economice, 
încheiate cu unități productive și de 
cercetare, ih valoare de peste 12 mi
lioane lei — ne-a spus prof. univ. dr. 
Costache Teșu, rectorul institutului, 
în prezent nu există preocupare ma
joră a agriculturii noastre socialiste 
care să nu se regăsească în planul 
de cercetare al institutului. în lumi
na mobilizatoarelor îndemnuri și 
orientări formulate recent de secre
tarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pentru in
tensificarea procesului de moderni
zare și dezvoltare intensivă a agri
culturii, pentru realizarea unor pro
ducții record în 1984, trebuie și pu
tem să ne integrăm mai activ în pro
cesul de

stat, au demonstrat că 
unei tone de furaje ne- 
o distanță de pină

de trei ori mai ieftin
la 
cu 
și

de

finalizare a cercetării, con-

slderind rezolvată o temă atunci și 
numai atunci cind soluțiile avansa
te iși găsesc aplicarea efectivă in 
toate caziuiri'le.

tntr-adevăr, realitatea arată câ, la 
stadiul actual al exigențelor agri
culturii noastre socialiste, cit și al 
integrării învățămîntului superior 
agronomic, încheierea unei cercetări 
științifice se cere evaluată în legă
tură nemijlocită cu aplicarea ei pr 
o scară 
ducă la 
nomică. 
mulare" 
setare ' .__ ____ _______
agricole într-un spațiu și un timp 
neserrihifibative, miriore, devine com
plet anacronică in desfășurarea noi*  
revoluții agrare. Este o idee unanim 
acceptată, numai că generalizarea ® 
practică întimpină încă unele greu
tăți, datorită mal ales ritmului lent 
in care o tehnologie nouă, superioară 
este preluată și aplicată în unitățile 
productive. Stabilirea tehnologiei de 
cultivare a șofrănelului, de pildă, 
constituie obiectul unui contract de 
cercetare al institutului, încheiat cu 
I.C.C.P.T. Fundulea. Un colectiv in- 
terdisciplinar a demonstrat practic 
că această plantă autohtonă, foarte 
bogată în ulei, are un rol remarca
bil nu numai în combaterea bolilor 
coronariene și arteriale, ci și în va
lorificarea solurilor slab productive, 
poate fi cultivată cu succes pe tere
nurile improprii altor culturi, ofe
rind producții foarte bune în con
diții de secetă și impiedicînd eroziu
nea solului pe pante de pină Ia 
30—35 de grade. „Demonstrația cer
cetării fiind evidentă — ne relata 
dr. ing. Constantin Leonte, de lâ 
catedra de agrotehnică — șofrăneluî 
a fost introdus în cultură pe circa 
1 000 ha. dar după ce a fost semănat, 
a fost eliminat din cultură pentru 
că două ministere nu s-au înțeles 
asupra prețului seminței". Un alt 
exemplu de lungire artificială a 
timpului dintre rezultatele cercetării 
și aplicarea lor : cadre didactice do 
legumicultura generală și specială, 
împreună cu studenții, au organizat 
pe terenuri din două C.A.P.-uri 
(Prisăcani și Țigănești) loturi semin- 
ceire pentru producerea semințelor 
hibride de tomate, soiuri superioare. 
Valoarea producției de semințe ob
ținute astfel de pe 3,6 ha se ridică 
la aproape 2 milioane lei in anul 
1983. Firesc, cunoscîndu-se nevoia 
acută de semințe de mare produc
tivitate, mai timpurii și mai rezis- 

■ tente, universitarii au propus extin
derea loturilor. Dar proprunerea lor 
n-a primit încă un răspuns. De ce 7 
„în cultura loturilor semincere — no 
spune conf. univ. dr. Petru Savițchi 
— e nevoie de muncă susținută, bina 
organizată. Programul de poleniza
re, de pildă, cere multă atenție, ri
goare și disciplină exemplară, aici 
trebuie „foc continuu", nu încap 
sărbători, concedii, pauze : de aceea, 
această exigență „industrială" ă 
muncii agricole mai întimpină unele 
rezistențe".

Asemenea greutăți nu sint, desi
gur, de natură să perturbeze activi
tatea universitarilor ieșeni, desfășu
rată cu o mare pasiune, tenacitate 
și competență.

cit mai mare, care să con 
o maximă eficacitate ecc 

Practica mai veche, de „s 
a producției sau de lncof 
a rezultatelor cercetări.

Mihai IORDANESCU 
Manole CORCACI

TRAGEREA EXTRAORDINARA
PRONOEXPRES
A NOULUI AN

După cum s-a mai anunțat, 
in aceste zile, se pot procura 
bilete pentru tradiționala tragere 
extraordinară Pronoexpres a 
noului an, care va avea loc du
minică 8 ianuarie 1984. Formula 
tehnică, deosebit de avantajoasă 
(10 extrageri cu un total de 60 
de numere), oferă participanților 
posibilități sporite de a cîștiga 
autoturisme „Dacia 1300“, .mari 
sume de bani variabile și fixe, 
precum și excursii în U.R.S.S.

sau R.S. Cehoslovacă. Biletele 
de 25 lei varianta au drept de 
ciștiguri la toate extragerile. Se 
poale participa pe variante 
simple, variante combinate șt 
combinații „cap de pod“, achita
te sută la suta sau în cotă de ' 
25 la sută. Consultați prospectul 
tragerii și jucați din timp nu
merele preferate ! Agențiile 
Loto-Pronosport continuă vin- 
zarea biletelor pînă simbătă 7 
ianuarie inclusiv.

î
5
i 
ț
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
' Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelenței Voastre în modul cel mai sincer pentru amabilul 
mesaj de felicitări pe care mi l-ați trimis cu ocazia Zilei independenței 
Finlandei.

Vă rog să primiți cele mai bune urări de bunăstare și de fericire pentru 
dumneavoastră și pentru poporul Republicii Socialiste România.

MAUNO KOIVISTO
Președintele Republicii Finlanda

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 

cuprins între 4 ianuarie, ora 20 — 7 
Ianuarie, ora 20. în țară : vremea va fi 
în general instabilă, cu cerul variabil, 
mâi mult noros. Vor cădea ploi locale 
ce.'> vor avea și caracter de averse în
deosebi în sud-vestul țării. La munte 
și Izolat în regiunile deluroase, precipi
tațiile vor fi și sub formă de lapoviță

și ninsoare. Vîntul va sufla moderat cu 
intensificări locale. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 5 și 
plus 5 grade, iar cele maxime, in scă
dere, se vor situa între zero și 10 grade, 
izolat mai ridicate în sud-est. Pe 
alocuri se va produce ceață. în Bucu
rești : vremea va fi ușor instabilă, cu 
cerul temporar. noros, favorabil ploii. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila între 
minus 1 și plus 2 grade, iar maximele, 
în scădere, între 5 și 8 grade. Ceață 
slabă. (Corneliu Pop, meteorolog de 
serviciu).

BOTOȘANI

în folosința — 
primele 200 
apartamente 
din acest an

In primele zile din acest an con
structorii de locuințe din munici
piul Botoșani au dat în folosință 
200 de apartamente din cele aproa
pe 1 900 planificate a se realiza îh 
acest an în orașul reședință de ju
deț. Cele mai multe dintre acestea 
au întregit noile ansambluri de lo
cuințe „Calea Națională11, „Zona 
centrală1* * și „Bucovinei11. De re
marcat că productivitatea muncii 
planificată pe anul curent pe șan
tierele construcțiilor de locuințe 
botoșănene s-a realizat încă'din ul
tima lună a anului trecut. (Silvestri 
Ailenei, corespondentul „Scînteii").

0 Dragostea și revoluția : VICTORIA 
(lu 28 79) — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 16'; 18 ; 
20, MODERN (23 71 01) — 9 ; 11,15 ;
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
© Povestea călătoriilor : CENTRAL 
(14 12 24) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20, FLAMURA (85 77 12) — 8,15 ; 12 ; 
14 ; 16 ; 18 ; 20.
0 Program de desene animate — 
9,30. ; 11,30 ; 13,30 ; 17,30 ; Baloane de 
curcubeu — 15,15 ; 19,15 : DOINA
(16 35 38).
O Neamul Șoimăreștilor : TIMPURI 
NOI (15 61 10) — 9 ; 12 ; 16 ; 19.
$ De dragul tău Anca : UNION 
(13 49 04) — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 : 20, MIORIȚA (14 27 14) — 9 ;
11.15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
$ O lebădă iarna : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
• Serbările galante : DACIA (50 35 94)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
© Brigada diverse în alertă : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30 ; 17,30 ; 19,3Q. 
© Căruța cu mere : VIITORUL 
(11 48 03) ~ 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
Q Revanșa : FLACĂRA (20 33 40) —
13.30 ; 15 ; 17 ; 19.
O Garâ pentru doi : SALA MICA A 
PALATULUI — 17.15 ; 20, SCALA
(11 03 72) — 9,1? ; 12,15 ; 16,15 ; 19,15, 
CULTURAL (83 50 13) — ■ 9 ; 12 ; 16 ; 
10.
« Atenție la gafe : STUDIO (59 53 15)
— 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20.
$ Vraciul : GRIVITA (17 Q8 58) —
8.30 ; 12,30 ; 15 ; 17,30 ; 20.
& S-a oprit un tren î BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
0 Nu vreau să devin adult : PACEA 
(60 30 85) — 15,30 ; 17,30 ; 19.30.
0 Capturați-i la barieră : FLOREAS- 
CA (33 29 71) — 8,30 ; 10,15-; 14 ; 16 ; 
18 ; 20.
O Inimă sinceră : POPULAR (35 15 17)
— 15 ; 17,15 ; 19,30.
0 Cavalerii teutoni : ARTA (21 31 86)
— 10 ; 13,45 ; 18.
© Afacerea Pigot : PATRIA (11 86 25)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15,
BUCUREȘTI (15 61 54) — 8.45 ; 11;
13.15 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, MELODIA
(12 06 88) — 9 ; H,15 ; 13,30 ; .15,45 ; 18 ; 
20.
0 Călărețul cu caluî de aur : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45 ; 18 ; 20.
0 Pe aripile vîntului ; CAPITOL 
(16 29 17) — 9 ; 13,30 ; 18.
© Toate mi se întîmplă numai mie :

Cele mai ’diverse 
filme, spectacole de 
teatru și de operă, 
concerte, transmisiuni 
sportive și altele se 
pot viziona acasă, in 
fața televizoarelor. 
Magazinele și raioa
nele Specializate ale 
comerțului de stat 
oferă spre . vînzare 
toate tipurile de tele
vizoare eu circuite in
tegrate : „Olt", „Sna- 
gov“, „Sirius", „Dia
mant". Aceste apara
te se disting prin ima
gine foarte bună, su
net clar și durată de 

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A UNIUNH BIRMANE

Excelenței Sale U SAN YU
Președintele Republicii Socialiste a Uniunii Birmane

RANGOON
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste a Uniunii Birmane, vă 

adresez calde felicitări, însoțite de cele mai sincere urări de sănătate și 
fericire- personală, de progres și prosperitate poporului birmanez.

Exprim convingerea că bunele raporturi existente între țările noastre se 
vor dezvolta în continuare. în interesul celor două popoare, ăl cauzei păcii, 
independenței ■ și cooperării în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

U.R.S.S.:
Tehnologii noi în minerit

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a transmis 
primului ministru al Republicii So
cialiste a Uniunii Birmane, U Maung

Maung Kha, o telegramă prin care 
adresează acestuia cele mai calde 
felicitări, precum și sincere urări de 
sănătate și fericire personală, cu pri
lejul Zilei naționale a Birmaniei.

In minele din bazi
nul carbonifer Donețk 
se experimentează noi 
mașini și metode teh
nologice de sporire a 
extracției, informează 
agenția T.A.S.S. Prin
tre aceste mașini se a- 
flă și instalația hi
draulică „AGS“, care 
permite extracția din

straturi groase de SO
SI) centimetri fără con
tribuția directă a mi- 
-nerilor. In bazin exis
tă mine unde toate 
procesele de producție, 
de la excavație la ex
pedierea cărbunelui la 
secția, de preparare, se 
efectuează cu ajutorul 
apei. Productivitatea

muncii în aceste mine 
este, pe muncitor, cu 
25 la sută mai mare 
decît la minele clasice. 
Rezultatele de pînă a- 
cum atestă că proce
deele hidraulice de ex
tracție și transportare 
a cărbunelui sînt foar
te eficiente și econo
micoase.

Din primele zile ale noului an, activitate rodnică
A

VASLUI : Ritm susținut 
de înnoire a fabricației

Prin intrarea în funcțiune a 
unor noi capacități de producție, 
la întreprinderea mecanică din 
Vaslui au început să fie executate 
șl expediate beneficiarilor prealia- 
je și modificatori pentru turnăto
rie, care pînă acum se aduceau din 
import, iar la întreprinderea de 
rulmenți Bîrlad — noi mașini- 
unelte de mare productivitate pen
tru prelucrarea metalelor prin 
așchiere.

După ce în 1983 ponderea produ
selor noi și reproiectate a fost in 
județ de 46 la sută, față de 41,4 
la sută cît era prevăzut, încă din 
primele zile ale acestui an în în
treprinderile din Vaslui, Bîrlad și 
Huși au fost asimilate și introduse 
în fabricație peste 40 de noi pro
duse. întreprinderile vasluiene au 
început să execute moderne ma- 
șini-unelte cu comandă-program, 
servomecanisme, reductoare, rul
menți și aparate de măsură și con
trol ale căror principale caracte- 

, ristici sînt înalta tehnicitate și ca
litate, consumul redus de materie 
primă și energie. (Petru Necula, 
corespondentul „Scînteii1*).

MARAMUREȘ: Pentru 
creșterea producției 

de minereuri
. La Exploatarea minieră Herja, 
județul Maramureș, noul an de 

, producție, în care minerii vor 
' scoate la suprafață cu 30 000 tone 

mai mult minereu decît în 1983, a 
Jnceput. sub semnul angajamențu- 

ții de a încheia pînă la finele cin
cinalului importanta lucrare a exe- 
^jțării tunelului .de, peste. 5 kilo
metri de la mină la flotația cen- 
ira>ip.-.în consecință, -din -prima zU 
■a. „acului, deși, ro.că este, dificilă, 

‘ăiâ-..s-au asigurat condiții tehnice 
țȘi organizatorice pentru a se dubla . 
viteza de înaintare în galerie față 
de 1983, astfel ca anul acesta cu 
cele două combine de săpare să 
se poată realiza cel puțin 1500 
metri, ceea ce înseamnă 2,5 metri 
pe zi în fiecare front. Pentru atin
gerea acestor ritmuri, specialiștii

k_______________ __

minei au preluat coordonarea 
directă și asistența pe schimburi 
a brigăzilor de la tunel. De remar
cat că pînă acum oamenii care 
lucrează la tunel au intersectat 5 
zone mineralizate cu rezerve bo
gate, care în curînd vor fi exploa
tate. Prin tot ceea ce fac încă din 
primele zile ale anului, minerii de 
la Herja demonstrează dorința lor 
ca în 1984 să se înscrie în rîndul 
fruntașilor din județul Maramureș. 
(Ghcorghe Susa, corespondentul 
„Scînteii* 1).

FETEȘTI : Economii 
de materii prime 

și energie electrică
Colectivul întreprinderii de tri

cotaje Fetești,. dornic să se afle și 
în acest an la înălțimea rezultate
lor obținute în 1983, cînd și-a rea
lizat și depășit integral sarcinile 
de plan la toți indicatorii, iar la 
export a livrat întreaga gamă de 
produse în devans cu o lună, a în
registrat primele succese în pro
ducție în 1984.

Avînd pregătită cu rigurozitate 
producția ce trebuie s-o realizeze 
în prima lună a anului, acest har
nic colectiv a pregătit pentru li
vrare în ziua de 3 ianuarie fondul 
de marfă destinat exportului, con
form contractelor încheiate cu 
partenerii externi. O atenție deo
sebită se acordă în unitate utili
zării cu maximă eficiență a mate
riilor prime și materialelor. Anga
jamentul pentru' acest an este de 
a economisi cel puțin 10 tone de 
fire din care să se realizeze pro
duse textile în valoare de 8 mili
oane lei. Totodată, consumul de 
energie electrică se va reduce pe 
ansamblul întreprinderii cu 50 
MWh. . (Mihai Vișoiu, coresporț- 
dehtul „Scînteii**).

IAȘI: Oțel de calitate 
superioară

însuflețiți de îndemnurile adre
sate întregului popor de secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în Mesajul de 
Anul Nou, oamenii muncii de pe

platforma industrială a Combina
tului de utilaj greu din Iași au ob
ținut in primele trei zile ale anu
lui 1984 rezultate de prestigiu în 
producție. Roadele hărniciei lor 
sînt concretizate între altele în 
realizarea a peste 1 100 tone oțel 
de calitate superioară, aliat și înalt 
aliat turnat sub vid. De remarcat 

• că'la fiecare' șarjă elaborată s-au 
obținut însemnate economii de 
energie electrică, așa cum prevăd 
măsurile stabilite în programul de 
fabricație pentru anul 1934. (Ma- 
nole Corcaci, corespondentul „Scin- 
teii“).

REȘIȚA : Lucrări pentru 
modernizarea furnalului 

nr. 1
La Combinatul siderurgic din 

Reșița, o importantă capacitate de 
producție, furnalul nr. 1, după o 
funcționare neîntreruptă de peste 
două decenii, se află în recon
strucție. Pentru ‘ repunerea sa cît 
mai grabnică în producție, con
structorii desfășoară din primele 
zile ale acestui an o activitate sus
ținută la toate fronturile de lucru 
ale furnalului și cauperelor. Ran
damentul la fiecare front de lucru 
a fost, în aceste zile de început de 
an,_ cu 10—15 la sută mai mare 
față de 1983. Acest lucru se dato- 
rește în principal aplicării rigu
roase a acordului global, constitui
rii de formații specializate, asigu
rării unei asistențe tehnice în 
schimburile de zi și de noapte, 
sprijinului acordat constructorului 
de către beneficiar. în fruntea în
trecerii pe șantier se află construc
torii conduși de șefii de echipă 
loan Sălăjan, Francisc Baerly, 
montorii conduși de maistrul Nico
lae Rădoi și cei de la mecanizarea 
lucrărilor pe' platformele -și' pălie- 

<'relei!'furna’luliii.'> și. caupereibr'teori- 
duși de Simion Brătășănu. Prin 
finalizarea în cel mai scurt timp 
posibil a lucrărilor de modernizare 
a furnalului se va asigura creș
terea capacității de producție cu 
20 000 tone de fontă și reducerea 
consumului specific de cocs cu 
aproape 40 kg pe tona de fontă. 
(Nicolae Cătană, corespondentul 
„Scînteii**) .

Ponorul birman sărbătorește îm
plinirea a 36 de ani de la procla
marea independenței naționale. La 
4 ianuarie 1948, deasupra cupolei 
aurite a celebrei pagode a păcii din 
Rangoon a fost înălțat pentru prima 
oară steagul Uniunii Birmane, eve
niment ce a încununat năzuința po
porului birman de a-și făuri o via
ță liberă, independentă.

Cucerirea independenței a creat 
condiții favorabile pentru conju
garea eforturilor întregii națiuni în 
vederea lichidării grelei moșteniri 
a dominației coloniale, pentru pu
nerea în valoare a resurselor natu
rale ale țării.

în urma naționalizării industriei 
și băncilor s-a creat un puternic 
sector de stat, care realizează cea 
mai mare parte a producției indus
triale. Pentru a reduce dependența 
de importurile de petrol, autorită
țile birmaneze stimulează sporirea 
extracției, pentru a se ajunge la 
ni-velul maxim ■ necesar funcționării 
celor patru rafinării din țară. S-ă 
intensificat, totodată, activitatea de 
prospectare. în agricultură s-au 
obținut rnarj progrese în cultura 
orezului prin introducerea de noi 
soiuri mai productive, folosirea în

grășămintelor și îmbunătățirea sis
temelor de irigații. Orezul deține, 
în anii cu recolte bune, o pondere 
de pînă la 45 la sută în volumul 
total al exporturilor birmane. în 
ansamblul economiei naționale, a*  
gricultura contribuie, în urma efor
turilor desfășurate în ultima pe
rioadă, la formarea a peste 40 la 
sută din p.rodusul național brut. 
Progrese însemnate au fost obținu
te în domeniul dezvoltării învăță- 
mintului de toate gradele, sănătă
ții și ocrotirii sociale.

Pe plan extern, Birmania promo
vează o politică activă de nealinie
re, de colaborare și înțelegere cu 
toate statele.

Un moment cu profunde semni
ficații în dezvoltarea generală a ță
rii pe calea progresului economic și 
social l-a constituit proclamarea, la 
1 ianuarie 1974, a Republicii Socia
liste a Uniunii Birmane.

între România și Birmania s-au 
stabilit și se dezvoltă relații de 
prietenie și colaborare, bazate pe 
deplină egalitate în drepturi, stimă 
și respect reciproc. Dezvoltarea în 
continuare a acestor raporturi co
respunde intereselor popoarelor ro
mân și birman, cauzei păcii și coo
perării în întreaga lume.

R. P. CHINEZĂ:
Proiect de deviere a apelor ‘ 

fluviului Yangtze
Un vast proiect de 

deviere a apelor flu
viului Yangtze spre 
zonele situate la nord 
de marele fluviu a 
început să fie realizat 
in China. In cadrul 
acestuia, în localitatea 
lluaiyin, din provincia 
Jiansu, se construiește 
o stafie de pompare a 
apei. Ea va dispune de 
patru pompe a cite 
2 000 kW fiecare, ca
pacitatea totală fiind 
de 120 mc pe secundă.

Prin realizarea pro
iectului, apa ridicată 
peste nivelul reliefului 
din partea stingă a 
fluviului Yangtze va 
putea ajunge, mai întîi, 
în cursul Marelui Ca
nal — construcție hi
drotehnică a antichită
ții chineze, ce se men
ține și astăzi în cea 
mai mare parte — 
după care se va în
drepta spre cîmpiile 
din nordul Chinei,

unde, în timpul verii, 
se resimte absența 
precipitațiilor. Opera
țiunea de deviere a 
unei părți din apa flu
viului Yangtze, consi
derată drept una din
tre cele mai importan
te acțiuni menite să 
conducă la dezvoltarea 
agriculturii în urmă
toarea etapă, se înscrie 
printre obiectivele eco
nomice prioritare ale 
R.P. Chineze.

R. P. BULGARIA:
„ - ____ _______-........................  ;• j

De la cercetare - în producție

relatări ale «reporterilor și corespondenților „Scînteîi“

■ Din cele 3 600 de apartamente 
prevăzute a se construi în acest an 
în județul Bacău peste 2 300 se 
află de pe acum în diferite stadii 
de execuție.

■ in prima zi de producție a 
acestui an, la întreprinderea de 
confecții Focșani au intrat în fabri
cație 37 de noi modele destinate 
exportului. Produse care au întrunit 
aprecieri elogioase din partea par
tenerilor externi.

M Pe platforma Industrială a mu
nicipiului Vaslui a intrat în funcțiu
ne o nouă capacitate de producție 
în cadrul atelierului mecanic-șef de 
zonă.

® In orașul Plopeni s-a dat în 
folosință un nou și modern club 
muncitoresc, construit prin munca 
patriotică a tinerilor de la între

prinderea mecanică din localitate. 
Clubul dispune de o sală de spec
tacole cu 400 de locuri, o altă sală 
în formă de amfiteatru cu 120 de 
locuri pentru activități cultural- 
educative și teatru experimental, 
săli de repetiție și altele.

H La Drobeta-Turnu Severin s-a 
desfășurat concursul „Cel mai bun 
agricultor", la care au participat 
numeroși concurenți din unitățile 
agricole ale jtldMwtu.i.-, ,De.; cîșțîg.dț., 
au cîștigat cu toții, concursul tfăns- 
formîndu-se intr-un larg și util 
schimb de experiență.

H in municipiul Sfîntu Gheorgne 
a fost deschis circulației un nou 
tronson al bulevardului „23 August", 
arteră care leagă două din noile 
și modernele cartiere de locuințe 
construite aici în ultimii ani.

Muncitorii- și tehni
cienii combinatului 
chimic din Dimitrov- 
grad au pus la punct 
o tehnologie de trans
formare a deșeurilor 
industriale în panouri 
pentru construcții. Va
loarea ' economică a 
noii tehnologii este de 
peste două milioane 
de leva anual.

Dezvoltarea rapidă o 
Industriei chimice- a 
determinat creșterea 
gradului de autoapro- 
vizionare a țării cu 
produse chimice. Pen
tru intensificarea pro
ducției au fost introdu
se mașini și utilaje de 
înaltă tehnicitate, in
clusiv microprocesoare.

Pe această bază sînt 
dirijate procesele de 
producție la combina
tele chimice din lam- 
bol, Vrața și Burgas.

Totodată, se depun 
eforturi pentru stabi
lirea unei legături cît 
mai strînse între insti
tutele de cercetări și 
producție.

R. S. F. IUGOSLAVIA:

Descoperirea unui important zăcămînt 
de fosfați

Primul zăcămînt iu
goslav de fosfați uti
lizabili în producția 
de îngrășăminte a fost 
descoperit în vecină
tatea localității Bosi- 
levgrad — R. S. Ser
bia — informează 
agenția Taniug.

Studierea mostrelor 
extrase în zonă se 
află în, fază finală. Se 
apreciază că rezervele 
de la Bosilevgrad 
(circa 80 milioane 
tone) sînt . suficiente 
pentru acoperirea ne
cesităților industriei

iugoslave de îngrășă
minte pe o perioadă 
de 30 de ani.

La ora actuală, Iu
goslavia dispune de 
îl fabrici de îngrășă
minte chimice, cu o 
capacitate de produc
ție de peste trei mili
oane tone.

R.P. MONGOLĂ: L,
----------------------------------- - ' ’ :■ W

O nouă întreprindere « | 
pentru materiale de construcții

In aimâcul Uburhan 
din R.P. Mongolă, Si
tuat în centrul țării, 
intre Munții Hangai și 
Pustiul Gobi, s-au 
descoperit importante 
rezerve de materii pri
me pentru industria 
construcțiilor. Astfel, 
la 80 km de orașul Ar-

vaiher, centrul admi
nistrativ al aimacului, 
a început construirea 
unei fabrici de mate
riale de construcție cu 
o producție inițială de 
16—20 milioane cără
mizi anual. Totodată, 
în jurul fabricii a fost

construită o așezare 
urbană cu locuințe, 
școli, o policlinică si o 
grădiniță de copii. 
Treptat, locuințele vor 
fi predate muncitorilor 
acestui , important o- 
biectiv al industriei 
construcțiilor din R.P. 
Mongolă.
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Exigențe noi în fața sportului de performantă
______ « . a moo 1 noo „t — ..*.2  — e a e»-y.  .

in-

ale 
intii
Ele

Retrospectiva sportului de perfor- 
nanță din anul recent încheiat evi- 
lențiază rezultate bune in citeva ra- 
nuri importante ; privite și in 
jerspectiva Jocurilor Olimpice din 
.984, aceste rezultate trebuie să con- 
itituie totodată un puternic imbold 
n. pregătirea viitoare, pentru repre- 
:entarea cu cinste și demnitate a 
culorilor patriei la competițiile 
ternaționale.

Dintre rezultatele valoroase 
anului 1983 vom desprinde rnai 
succesele gimnasticii feminine, 
au început in primăvară, in mai, la 
Goteborg — campionatele Europei — 
și s-au încheiat toamna „cind se nu
mără bobocii11, la Budapesta — cam
pionatele lumii, cu un bilanț dintre 
cele mai promițătoare pentru înfăp
tuirea obiectivelor din 1984. în luna 

. mai 1983, gimnastele noastre Lavinia 
: Agache, Ecaterina. Szabo și Mihaela 
• Stănuleț au cucerit nu mai puțin de 

nouă dintre cele 15 medalii posibile, 
: mai precis , trei de aur, trei de argint 

și trei de bronz, devansînd net toate 
i celelalte reprezentative. în iunie, la 

turneul Universiadei a fost rindul 
altor gimnaste — Liliana Bălan, 
Emilia Eberle și Mihaela Rîciu —- să 
adauge șapte medalii (1—4—-2) in 
palmares. (Menționăm că și băieții 
s-au distins la Edmonton, cîștigind 
trei medalii — Levente Molnar, 
chiar medalia de aur la „inele1* — 
însă in general rămînerea lor în 
urmă; față de rezultatele din ramu
ra feminină, persistă). Iată și mo- 
meritiil de culme al anului competi- 
țional 1983 în gimnastică — întrecerile 
lumii — cu Ecaterina Szabo, cam
pioană mondială la sol, cu echipa 
României, vicecampioațiă, și cu alte 
cite două medalii de argifit și cite 
una de bronz cucerite de Cati Szabo 
și Lavinia Agache, astăzi stele de 
primă importanță în acest superb 
sport ! Totalul de 24 medalii dobin- 
dite la Universiadă, „mondiale**  și 
„europene**  situează gimnastele pe 
locul intii în ierarhia trofeelor anului 
preolimpie, încă o dovadă a seriozi- 

. tații rețelei centrelor de instruire, a 
înaltei profeslonalități a tehnicieni
lor. a talentului și abnegației în 
muncă a tinerelor sportive, toate în 
serviciul renumelui școlii românești 

’ de. gimnastică.
în celelalte două ramuri olimpice 

fundamentale, atletismul și natația, 
anul 1983 a înregistrat de asemenea 
unele realizări de răsunet, fără ca 
acestea, să dețină continuitatea fermă 
și amploarea 
Momentul de 
fost atins la 
campioane ale 
Cușmir, Maria
ciunescu — și un total de șapte me
dalii, prima dintre aceste sportive 
fiind totodată eroina celei mai spec
taculoase performante atletice româ
nești — recordul mondial la săritura 
în lungime, prin saltul acela intr-a
devăr fantastic de 7,43 metri —

color din gimnastică, 
culme al atleților a 
Universiadă, cu trei 

J.M.U. — Anișoara 
Radu, Florența Cră-

1983, București 
a fost singura 

la
! Deall- 
din de

data : 4 iunie 
fel, Anișoara 
legația noastră la campionatele 
mondiale din Finlanda care a cuce
rit o medalie, medalia de argint, 
ceea ce implică și obligații mari pen
tru atleți, 
tăm pînă

Și pe 
registrat 
Ponta a 
tător român care a 
european la juniori ; 
așteptăm vești bune 
trășcoiu și colegii ei 
sau alte centre de 
afirmarea valorilor 
și în această ramură.

Succese mari au obținut canoiștii 
și caiaciștii, viguroși reprezentanți 
ai șportului românesc la regate olim
pice și mondiale, admirabili prin te- 

obligații pe care le repor- 
la viitorul turneu olimpic, 
tărimul natației • s-a în- 
o premiera : Cristian 
devenit cel' dinții inp-, 

cîștigat urr titlu 
în acefet an, 1984, 
de la Anca Pă- 
de la Baia Mare 
natație, pentru 
noastre sportive

Pornind de la unele succese
de prestigiu obținute în 1983

naeltatea cu care înfruntă rigorile 
unei pregătiri deosebit de aspre, ad
mirabili de asemenea prin forța de 
suflet și inimă cu care abordează 
marile concursuri. Prin extraordina
rele lor calități psihice, sportivii de 
pe aceste ambarcațiuni capricioase 
fac să se înalțe pe catargele princi
pale ale regatelor tricolorul patriei. 
Astfel s-au petrecut faptele în iulie 
1983, la campionatele mondiale din 
Finlanda — de trei ori titluri ale lu
mii și medalii de aur, prin canoe 2 
(500 m) — Ivan Patzaichin și Toma 
Simlonov, canoe simplu (1 000 m) — 
Costică Olar.u și caiac 4 (1 000 m) — 
A. Velea. I. Lețcaie, I. Constantin, 
N. Fedosei, plus trei medalii de ar
gint și alte' trei de bronz, din acest 
total de nouă medalii șapte fiind 
dobindite în probe ce își vor avea 
locul în programul viitoarei regate 
olimpice ! Citeva sublinieri se im
pun: echipajul Patzaichin.—Simionov, 
campion olimpic — 1980, confirmă 
valoarea de prim rang, iar Ivan 
Patzaichin, acest as în canoea mon
dială, cu o mare reputație interna
țională, nu ostenește, nici după 17 ani 
pe culmile regatelor, să culeagă noi 
victorii pentru sporirea prestigiului 
sportului românesc.

Al doilea element remarcabil : în 
canoea simplă stă acum un tinăr de 
23 de ani din părțile Tulcei. despre 
care comentatori români și de peste 
hotare spun că ar fi urmașul posibil 
al lui Patzaichin. Deocamdată, Cos
tică Olaru, fecior de tractorist din 
comuna Somova, a învins la campio
natele mondiale, a învins și la 
regata preolimpică.. Să-l felicităm și 
să-i dorim tăria psihică și perseve
renta marelui său predecesor.

Anul .1983 s-a arătat mai puțin fast 
pentru luptători, dar avem convin
gerea că elevii vechiului maestru Ion 
Cornean se vor regăsi exact la mo
mentele potrivite, ale turneului de ia 
Los Angeles. Boxerii au fost -repre- 
zentați prin Doru Maricescu — vice- 
campion european — și prin alți pa
tru medaliați cu bronz; dar sînt de 
subliniat și cîțiva foarte tineri pugi- 
liști, printre care Paisz Miklos și Mi
hai Fînățan, vicecampioni mondiali la 
tineret. în ascensiune vizibilă, cei din 
altă ramură a atleticii grele, halte
rele — zece medalii la „mondiale" și 
„europene1*, performerii fiind mai 
ales Gelu Radu și Dragomir Cioros- 
lan, ultimul la clubul bucureștean 
„Olimpia1* unde cresc și alți haltero
fili, veritabile speranțe olimpice.

Formația națională de handbal este 
6ingura din aria sporturilor pe echipe 

faimoasa

cele ale

care ne va reprezenta cu certitudine 
la viitoarele J.O. Handbaliștii ro
mâni, îi știm, sînt o echipă de per
formeri, deprinsă cu aerul tare de 
pe vîrfuri. Antrenorul principal Ni
colae Nedef, secondat, de doi- foști 
mairi sportivi Radu Voina și Cornel 
Penu — inspirată alegere de tineri 
tehnicieni — a avut de unde să se
lecționeze jucători de clasă și se vede 
Că a selecționat bine : echipa Româ
niei nu numai că a cucerit " 
Supercupă mondială, dar a reușit să 
întreacă în serie formații rivale la 
titlul olimpic, cum sint cele ale 
U.R.S.S., R. D. Germane sau Iugosla
viei, pe aceasta din urmă în finala 
turneului balcanic. Deci să-i felici
tăm pe handbaliști pentru cele ce au 
realizat în 1983 și să le acordăm cre
ditul cuvenit în lupta pentru sin
gurul trofeu ce le lipsește din palma
res, trofeul olimpic.

în continuă creștere de populari
tate internă și peste hotare se află 
echipa națională de rugbi. O îndră
gesc amatorii de sport, firește, pen
tru performanțele în ascensiune, dar 
și pentru jocul din ce în ce nîai cap
tivant pe care-1 practică. Ciștigarea 
campionatului european ediția 1982— 
1983 este desigur o performanță a 
rugbiștiior români, însă și ei și noi, 
spectatorii, ne-am cam obișnuit cu 
postura de campioni. Momentul me
morabil al anului trecut a fost 
acel splendid meci, în premie
ră la București, România — Țara Ga
lilor 24—6, in care, după cum se scria 
în comentariul de sfirșit de an al a- 
genției France Presse : „In noiem
brie a fost o lovitură de trăsnet la 
București. Românii i-au zdrobit pe 
galezi".

in-

Să dăm fotbalului ce este al fot
balului : în anul 1983 jucăto
rii noștri fruntași au răspuns cel 
mai adesea prin rezultate 
ternaționale frumoase atenției și 
dragostei eu care îi înconjoară mi
lioanele de amatori ele fotbal. A con
tinuat seria formidabilă a Universi
tății Craiova pînă în semifinalele 
„Cupei UEFA“, unul dintre meritele 
principale ale acestei populare for
mații fiind acela de a fi făcut proba 
foarte concretă că echipele românești 
de fotbal pot ajunge în fazele supe
rioare ale competițiilor europene in- 
tercluburi, întrecînd adversari dintre 
oei mai valoroși. Alături de Ștefă- 
nescu ori Bălăci, s-au călit la focul 
jocurilor europene Lung, Negrilă. 
Ungureanu, Țlcleanu, Geolgău, Că- 
mătaru, Cîrțu și Irimescu, toți spre 
folosul trecerii cu succes prin încer
cările la care avea să fie supusă în
săși echipa națională a României.

Un start de toamnă excelent l-a 
luat și Dinamo București in „Cupa 
campionilor**,  orele de culme fiind 
acele meciuri de neuitat contra lui 
Hamburger S. V., deținătoarea tro
feului. Intr-un fel, campionii țării 
au repetat experiența Universității 
din Craiova, obținind cam aceleași 
rezultate. într-adevăr, fotbaliștii ro
mâni pot fi competitivi, prin clasă in- 
dividxială și de, ansamblu, cu orice 
formație europeană, din momentul 
ce-i animă ambiția, voința de a în
vinge adversarul, oricum s-ar numi 
acesta. Prin clasă fotbalistică și orgo
liu sportiv, „cel mai bun de pe teren" 
în 180 de minute ale confruntării Di
namo — Hamburger n-a fost cele
brul Magath, ci Mulțescu.

Fără îndoială, satisfacție deplină a 
adus iubitorilor de sport echipa re
prezentativă a României pentru ca
lificarea ei, în premieră, la turneul 
final al campionatului european — 
1934. După tragerea la sorți a echi
pelor din grupa a V-a preliminară, 
pronosticurile vremii indicau ordinea 
favoriților: Italia, Cehoslovacia,
Suedia, România... A fost, întîi și 
întîi, meritul mare al jucătorilor ro
mâni, cum apreciază chiar antreno
rul echipei, a fost și meritul profe
sional al lui Mircea Lucescu de a 
răsturna toate pronosticurile și de a 
stabili în final ordinea exact inver
să : 1. ROMÂNIA. 2. Suedia 3. Ceho
slovacia 4. Italia...

Urmează, în acest an, 1984, altă 
serie de încercări dificile, la un 
nivel mai înalt, atit pentru cei din 
echipa reprezentativă, cît și pentru 
jucătorii echipei campioane. Vă 
dorim , dragi fotbaliști, să fiți voi 
înșivă la meciurile internaționale — 
curajoși, plini de tenacitate și de 
ambiție, mindri de a apăra presti
giul sportului românesc în lume.

Valerlu MIRONESCU 

în citeva rînduri
© De la Comitetul de organizare 

a celei de-a 14-a ediții a Jocurilor 
Olimpice de iarnă de la Sarajevo 
(8—20 februarie) s-a anunțat că toa
te bazele sportive au trecut cu succes 
examenul preolimpie.

în ceea ce privește festivitatea de 
deschidere a Olimpiadei Albe, s-a 
informat că Steagul olimpic va fi 
adus pe stadionul „Kosevo" de cei 
mai buni sportivi din Iugoslavia și 
va fi înălțat pe catarg de schiorul 
alpin Boris Strei și boberul Borislav 
Bujadinovici. Cunoscuta patinatoare 
artistică Sanda Dubravcici va aprin
de flacăra olimpică, iar schiorul 
alpih Bojan Krizaj va rosti jurămîn- 
tul olimpic în numele participanților.

• Competiția internațională de pa
tinaj viteză „Turneul celor trei 
piste" a continuat cu concursul de la 
Innsbruck, în care sportivul român 
Tiberiu Kopacz a cîștigat proba de 
500 m, cu timpul de 39”48/100. fiind 
urmat de finlandezul Urpo Pikkopeu- 
ra și polonezul Jan Jozwik — ambii 
cronometrați in, 39”61/100. în cursa 
de 1 500 m, Tiberiu Kopacz s-a si
tuat pe locul doi cu 2’00'’87/100, după 
finlandezul Pertti Niitylae — 1’59” 
68/100.

După două probe, în clasamentul 
general la poliatlon conduce Tiberiu 
Kopacz — 79,770 puncte, urmat de 
Pertti Niitylae — 79,864 puncte, Urpo 
Pikkopeura — 80,280 puncte.
• Prima competiție de patinaj vi

teză a anului la noi în țară va în
cepe astăzi pe pista de la Miercurea 
Ciuc, unde, urmează să se desfășoare 
„Cupa Federației române de patinaj" 
pentru copii și speranțe.

în prima zi sint programate probe 
pe distanțele de 500 și 1 000 m. iar 
joi se dispută întrecerile la 1 500 m.

® în clasamentul- celor mai bupe 
înotătoare din lume pe anul 1983, 
publicat de ziarul „Ceskoslovenski 
sport", Carmen Bunaciu ocupă locul 
șapte la 100 m spate, cu timpul de 
l’02”84/100. Pe primul loc este situată 
Innes Kleber (R.D. Germană) — 
1’01 ”32/100. In proba de 200 m spate, 
Anca Pătrășcoiu deține al optulea 
timp al anului — 2’14”73/100, fiind 
urmată de Carmen Bunaciu — 2’14” 
91/100. Pe primul loc se află Cornelia 
Sirch (R.D. Germană) — 2’10”92/100.

0 în luna ianuarie se reiau cam
pionatele naționale de baschet, noul 
sezon competițional urmînd să fie 
inaugurat de echipele de junioare, 
care vor juca turnee intre 12 și 15 
ianuarie la Oradea, Timișoara, Con
stanța și Bacău. La rindul lor. echi
pele de juniori vor debuta la 15 ia
nuarie la Tg. Jiu, Arad, Craiova și 
Brăila.

Campionatul național al echipelor 
de senioare are programat primul 
turneu al anului în zilele de 20. 21 șl 
22 ianuarie, la Tg. Mureș, in timp ce 
echipele de seniori iși vor relua acti
vitatea la Sfîrșitul lunii (28 și 29 ia
nuarie), cu etape săptăminale. pe 
grupe valorice (pentru locurile 1—6 
și 7—12).

csnema

TELEVIZOARE C”J CIRCUITE INTEGRATE
folosire îndelungată, 
datorită faptului că 
sint complet tranzis
torizate și au circuite 
integrate. Prin îmbu
nătățiri constructive 
și funcționale, tele
vizoarele cu circuite 
integrate au un con
sum de energie elec
trică mai redus cu 
circa 33 la sută. Ele 
funcționează normal 
chiar și la variații 
mari ale tensiunii pe 
rețea, întrucît fiecare 
dispune de un stabili
zator,

La aceste aparate, 
operațiile de depana

FESTIVAL (15 63 84) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45 ; 18 ; 20.
0 O afacere murdară : FAVORIT 
(45 31 70) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;» 
20, FEROVIAR (50 51 40) — 9 ; 11,15 ;
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20, GLORIA (47 46 75) 
— 8,45 ; 10,15 ; 14,15 ; 16 ; 18 ; 20.
© Capcană neobișnuită : EXCELSIOR 
(G5 49 45) — 9 ; 11,15 ; 16 ; 18,15 ; 20,15, 
AURORA (35 04 66) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45 ; 18 ; 20, TOMIS (21 49 46) — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
• Lanțul amintirilor : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9 ; 12 ; 16 ; 19.
0 Dublu delict : COTROCENI
(49 48 48) — 15 ; 17,15 ; 19,30.
O Omul păianjen se întoarce : 
MUNCA (21 50 97) — 15 ; 17,15 ; 19,30. 
Q Despărțire temporară : VOLGA 
(79 71 26) — 9 ; 12 ; 16 ; 19.

teatre
© Opera Română (13 18 57) : Traviata 
— 18.
0 Teatrul de operetă (14 70 81) : My 
Fair Lady — 19.
@ Teatrul ,,Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 19 ; (sala Grădina Icoanei, 
12 44 16) : Cabala bigoților — 19.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani
— 19.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 19;30.
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Măseaua de minte — 11 ; Arma se
cretă a lui Arhimede — 19.
0 Teatrul „Nottara44 (59 31 03, sala 
Magheru) : Mizerie și noblețe —
19,30 ; (sala Studio) : Acești îngeri 
triști — 19.
©Teatrul Gîuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 19 ; 
(sala Giulești, 18 04 85) : Opinia publi
că — 15.
© Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al 
II-lea — 19,30.
® Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La izvor de dor și cîntec
— 18.30.
(& Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Se caută un cîntăreț — 20.
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Albă ca zăpada și cei 7 pitici — 10.
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Punguța cu doi bani — 10 ; (sala
Batiștei) : Noul nostru vecin — 10. 
0 Circul București (11 01 20) : Carna
valul stelelor — 19,30.

re sînt mult simplifi
cate, deoarece la con
strucția 'lor s-au folo
sit module funcționa
le, care, se pot schim
ba cu operativitate.

Perioada de garan
ție pentru buna func
ționare a televizoa
relor cu circuite inte
grate este de 12 luni.

în toate magazinele' 
de specialitate ale co
merțului de stat exis
tă personal de înaltă 
calificare apt să dea 
informațiile necesare 
privind funcționarea 
televizoarelor cu cir
cuite integrate.



IDEILE SI PROPUNERILE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, 1 3 5 7
EXPUSE CU PRILEJUL ANULUI NOU

taftitor apel Io aci» para iăwara păeifei 
■fere, pentru ten», cofetara si pace

Popoarele, mișcările pentru pace din Europa - cărora poporul 
român li s-a alăturat cu întreaga sa forță - trebuie să-și facă tot mat 
puternic auzit cuvîntul, să ceară să primeze rațiunea și spiritul de 
răspundere, interesele păcii, ale apărării dreptului suprem al omu
lui - la viață, la pace, la libertate!

Fie ca anul 1984 să marcheze progrese importante în eforturile 
popoarelor pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru înlăturarea ra
chetelor și a oricăror arme nucleare din Europa, pentru triumful po
liticii de destindere și colaborare, de securitate și pace!

; NICOLAE CEAUȘESCU ,
i (Din Mesajul de Anul Nou) '

în momentul solemn de trecere în 
I noul an, moment de bilanț, dar și de 
: scrutare a viitorului, tradiționalul 
| mesaj adresat întregii noastre nați- 
> uni la posturile de radio și televizi

une de secretarul general al parti
dului, președintele republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, evocînd

■ înfăptuirile în dezvoltarea econo- 
: mico-socială a patriei, a dat totodată 
' expresie gîndurilor și preocupărilor

poporului român, ale României so- 
I cialiste1 asupra evoluției vieții inter- 
i naționale — realizarea proiectelor, a 
I obiectivelor pe care ni le-am pro- 
: pus, precum și a proiectelor celor- 
j lalte popoare fiind indisolubil legată
■ de asigurarea în lume a unoir condi- 
( ții de securitate și pace. Se reflectă

in aceasta. încă o dată, îmbinarea or- 
i panică, indisolubilă dintre politica
■ internă și cea internațională a 

partidului și statului nostru — poli
tică în a cărei elaborare și înfăp
tuire rolul determinant ii revine to
varășului Nicolae Ceaușescu.

Cu atît mai îndreptățite sînt aces
te preocupări, cu cit anul abia în- 

; cheiat, an decisiv pentru o serie de 
I evoluții pe care popoarele le-ar fi 
! dorit într-o direcție cit mai apro- 
! piață de speranțele și interesele lor, 
j nu a răspuns acestor așteptări și 
i speranțe. A fost ahul în care 
! s-a ajuns la o agravare consi- 
i derabilă a situației internaționale, 
i ceea ce a dus la creșterea pericolului 
I de război, al unui război nuclear, ni- 
' micilor. Este un adevăr pus în evi
dență, cu realism și luciditate, de 

‘ tovarășul Nicolae Ceaușescu în Me-
■ sajul de Anul Nou, în cuvinitarea 
rostită cu prilejul primirii șefilor

■ misiunilor diplomatice acreditați la
■ București — mesaj și cuvîntarc ce 

se îmbină organic, formînd o clară și 
cuprinzătoare luare de poziție, în 
care sînt analizate sintetic și formu
late căi realiste de soluționare a ce
lor mai importante probleme ale

■ contemporaneității.
j Și, intr-adevăr, în cursul anului 
' 1983 umbra confruntării, a războiu
lui a continuat să se extindă, întu- 

i necînd orizontul internațional. Con- 
i flictele armate din diferite zone ale 
i lumii, devenite mai numeroase, au 
; impus un greu tribut de vieți ome- 
. nești, au adus mari distrugeri și pus-
■ tiiri, deosebit de tragice fiind eveni- 
' mantele din Orientul Mijlociu, unde
■ situația s-a înrăutățit simțitor ; au 
avut loc noi încălcări ale indepen
denței și libertății unor popoare, 
s-au înmulțit invaziile, debarcările,

î raidurile armate — manifestări bru
tale ale politicii de forță, de ames-

' tec in treburile interne ale altor
■ state, de nesocotire a dreptului fie-
■ cărei națiuni la dezvoltare liberă, 
; corespunzător dorințelor și interese- 
j lor sale fundamentale. Mari speranțe

au fost învestite de popoare în ce 
; privește reducerea cursei înairmări- 
: lor ; dar. după cum se știe, anul 1983 
j a înscris printre tristele-i recorduri 
! și acela al cheltuielilor făcute pentru
■ înarmări : 800 miliarde de dolari, 
j Ceea ce înseamnă o intensificare 
! fără precedent a înarmărilor, îndeo

sebi a înarmărilor nucleare.
înfățișînd succint aceste evoluții, 

j președintele României a evidențiat, 
i în același timp, că în acest tablou. 
I. general se disting o serie de eveni- 
| mente cane au demonstrat că, atunci 
; cînd se pornește de Ia interesele su

preme ale popoarelor, de Ia intere
sele păcii, este posibil să se afirme 
și procese sau evenimente pozitive, 
să se ajungă la înțelegeri construc
tive. Ilustrativă este in acest sens 

; încheierea cu rezultate pozitive a 
, Conferinței pentru securitate și coo

perare de la Madrid, între ale cărei 
. hotărîri se înscrie și aceea privind

■ continuarea contactelor și eforturilor 
; pentru împlinirea obiectivelor conve- 
; nite în Actul final de la Helsinki. Un 
: exemplu î.n acest sens îl constituie

și apropiata Conferință de la Stock
holm pentru încredere, securitate și 
pentru dezarmare în Europa.

Dar, așa cum arăta tovarășul 
Nicolae' Ceaușescu, și aceste rezul
tate au fost umbrite de evenimen
tele grave petrecute în ultimele luni. 
Este vorba de escaladarea îngrijoră
toare a înarmărilor, racheto-nucleare

Angola cere încetarea imediată a agresiunii 
Africii de Sud

Scrisoarea adresată de președintele Jose Eduardo dos Santos 
secretarului general al O.N.U.

LUANDA 3 (Agerpres). — Pre
ședintele R. P. Angola, Jose Eduardo 
dos Santos, a cerut convocarea de 
urgență a unei reuniuni a Consiliu
lui de Securitate al O.N.U., datorită 
agravării situației militare din sudul 
țării, ca urmare a agresiunii regi
mului rasist de la Pretoria împotriva 
teritoriului și populației angoleze, a 
anunțat agenția A.N.G.O.P., citată 
de A.F.P.

într-o scrisoare adresată secreta
rului general al O.N.U., Javier Perez 
de Cuellar, președintele dos Santos 
reamintește că, în ultimele zile, în 
trei provincii din sudul Angolei au 
avut loc lupte puternice cu trupe 
sud-africane care au pătruns in te
ritoriul angolez pe o adincime de 

prin trecerea la amplasarea rachete- 
lor cu rază medie de acțiune ale 
Statelor Unite ale Americii în unele 
țări vest-europene și, ca urmare, 
retragerea de la convorbirile de la 
Geneva și anunțarea de contramăsuri 
nucleare de către Uniunea Sovietică. 
Niciodată irf istoria sa omenirea nu 
s-a aflat într-o situație atît de gravă
— sublinia președintele României, 
arătind că prin noua intensificare a 
cursei înarmărilor este pusă în pe
ricol însăși existența vieții pe pla
neta noastră.

Cum s-a ajuns la această situație 
este bine cunoscut. Ceea ce apare 
acum cu toată claritatea este că — 
după cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — dacă s-ar fi acționat cu 
toată răspunderea pentru destinele 
popoarelor, pentru viața lor, dacă 
s-ar fi pus mai presus de orice in
teresele păcii, putea fi evitată situa
ția deosebit de gravă care s-a creat. 
Oameni de știință, institute de spe
cialitate din diferite țări ale lumii, 
inclusiv din S.U.A., au avertizat in 
repetate rinduri asupra consecințe
lor catastrofale ce le-ar avea un 
conflict nuclear, care ar duce inevi
tabil la distrugerea întregii civilizații 
făurite de-a lungul mileniilor, la dis
pariția vieții pe pămînt. Or, igno- 
rînd-u-se opiniile și avertismentele 
oamenilor de știință, care cunosc 
cel mai bine ce înseamnă airma nu
cleară, ignorîndu-se voința popoare
lor, s-a acționat într-o direcție con
trară, Europa, întreaga omenire 
fiind împinse în pragul abisului nu
clear.

Cu .deosebită forță de convingere, 
președintele României sublinia că nu 
există nici o justificare pentru ase
menea acțiuni. A invoca problema 
raportului de forțe între cele două 
părți, inclusiv între cele două mari 
puteri nucleare, este inacceptabil, 
știut fiind că ele dispun de mijloace 
nucleare in stare sa distrugă, fie
care, de cîteva ori întreaga omenire. 
Pe bună dreptate se pune întreba
rea : ce importanță mai are dacă va 
mai crește posibilitatea de a fi dis
trusă o dată sau de două ori lumea? 
Așa cum nu o dată a subliniat 
România, un echilibru al forțelor 
trebuie realizat numai prin reduce
rea treptată a armamentelor la un 
nivel cit mai scăzut.

Desigur, situația creată este o si
tuație gravă — dar încă nu este 
prea tîrziu pentru a se acționa în 
vederea evitării catastrofei. în acest 
sens, se constituie intr-un strălucit 
exemplu tenacitatea cu care tovară
șul Nicolae Ceaușescu, România so
cialistă refuză să accepte în mod fa
talist, cu resemnare, situația creată. 
Și iată,. de la București a răsunat 
din nou apelul vibrant al președinte
lui României la responsabilitate, la 
acțiune : Trebuie să se facă totul 
pentru ca S.U.A. să oprească ampla
sarea în Europa a rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune, iar 
Uniunea Sovietică să oprească apli
carea contramăsurilor nucleare de 
răspuns. în aceste condiții, să se 
treacă la reluarea negocierilor so- 
vieto-amcricane, în vederea ajunge
rii Ia un acord corespunzător, care 
să ducă, în final. Ia eliminarea ra
chetelor și Ia eliberarea continentu
lui de orice arme nucleare, la reali
zarea unei Europe unite, a păcii și 
colaborării.

Pe această linie se înscrie și ape
lul adresat de președintele României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. și pri
mul ministru al Republicii Elene, 
Andreas Papandreu, președintelui 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Iuri Andropov, și președin
telui Statelor Unite ale Americii, 
Ronald Reagan.

„în numele păcii și vieții, sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. să ac
ționăm cu toate forțele, îneît anul 
1934 să determine o schimbare ra
dicală a cursului evenimentelor!".

Desprindem în aceste ' înflăcărate 
cuvinte o nestrămutată încredere in 
forța rațiunii, in capacitatea po
poarelor de a face să primeze spiri
tul de răspundere. Marile mișcări 
pentru pace care au loc în lume, cu 
o vigoare și amploare fără precedent
— cărora poporul român li s-a ală

200 kilometri, bombardînd mai multe 
localități și ocupînd orașul Cassinga.

Evidențiind consecințele imprevi
zibile pe care le-ar putea avea pen
tru pacea și securitatea Africii aus
trale agresiunea sud-africană, pre
ședintele Angolei cere ca O.N.U. să 
ia măsuri de urgență împotriva ac
țiunilor regimului rasist sud-african. 

îV
Republica Sud-Africană are în 

prezent nouă batalioane și două 
companii de trupe regulate pe teri
toriul Angolei, a anunțat agenția 
A.N.G.O.P., citind un comunicat al 
Ministerului angolez al Apărării. 
Trupele invadatoare, se precizează, 
și-au reluat atacurile asupra mai 
multor localități din sudul Angolei. 

turat cu întreaga sa forță — consti
tuie, în acest sens, o dovadă din 
cele mai concludente a voinței po
poarelor de a se opune noilor ra
chete, de a acționa pentru a deter
mina trecerea la dezarmare. Cp în
credere în această uriașă forță 
a popoarelor,- tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și-a exprimat din nou 
convingerea fermă că in noul an po
poarele vor da noi dimensiuni luptei 
pentru înlăturarea pericolului nu
clear, pentru salvgardarea păcii, că 
ele nu și-au spus încă ultimul cu
vînt și, prin acțiuni unite, ele pot să 
impună respectarea dreptului lor su
prem la libertate, Ia viață.

In ceea ce o privește, țara noastră 
consideră că este posibilă depășirea 
situației care s-a areat in Europa, 
prin realizarea unor acorduri și în
țelegeri care să ducă la diminuarea 
și eliminarea pericolului nuclear. în 
ace,st spirit va participa România, 
dună cum sublinia președintele 
Nicolae Ceaușescu, Ia Conferința 
pentru încredere și dezarmare in 
Europa, de la Stockholm, animată de 
dorința de a-și aduce întreaga con
tribuție la întărirea securității și co
laborării pe continent. Edificarea 
unei securități trainice în Europa 
este, firește, în sbrînsă legătură cu 
realizarea condițiilor ca in fiecare 
regiune să domnească un climat de 
înțelegere și bună vecinătate. Tara 
noastră acționează și -va acționa și în 
viitor pentru dezvoltarea colaborării 
dintre toate statele balcanice, pentru 
transformarea Balcanilor într-o zonă 
a păcii, fără arme nucleare și baze militare străine.

Depășirea dificultăților generate 
de criza economică mondială, lichi
darea subdezvoltării, oprirea proce
sului de accentuare a decalajelor 
dintre țările bogate și cele sărace 
constituie un alt mare imperativ al 
zilelor noastre evidențiaț în Mesajul 
de Anul Nou. Perspectivele în ațeasr 
tă privință, sublinia . președintele 
României, sint nemijlocit legate de 
ceea ce se va întîmpla în domeniul 
înarmărilor, fiind evident că. dacă va 
continua creșterea bugetelor mili
tare, aceasta va submina orioe mă
suri de redresare, va duce la o în
răutățire a situației economice gene
rale și in mod deosebit a țărilor în 
curs de dezvoltare. De aceea, Româ
nia cheamă la eforturi unite pentru 
soluționarea acestor probleme în in
teresul tuturor popoarelor, pentru 
sporirea sprijinului acordat țărilor în 
curs de dezvoltare, pentru întărirea 
colaborării și solidarității acestora în 
eforturile pentru realizarea unei noi 
ordini economice internaționale.

Evoluțiile din viața internațională 
în anul care s-a încheiat au pus pu
ternic în evidență necesitatea strin
gentă de a se acționa pentru soluțio
narea pe cale pașnică, prin tratative 
a tuturor conflictelor și problemelor 
litigioase — din Orientul Mijlociu, 
din Asia, Africa, America Centrală 
și din alte regiuni ale lumii — re
afirmarea unui asemenea imperativ 
în Mesajul de Anul Nou avînd va
loarea unui angajament solemn că și 
în viitor România va acționa neabă
tut în această direcție.

Viața, evenimentele de pe arena 
internațională reliefează cu preg
nanță că in zilele noastre conlucra
rea între țări cu sisteme sociale di
ferite, cu concepții despre lume și 
viață diferite este esențială pentru 
pacea și viitorul omenirii. Cu aceas
tă convingere, România și-a reafir
mat hotărirea de a dezvolta relațiile 
cu toate statele lumii, fără deosebire 
de orinduire socială, pe baza prin
cipiilor egalității depline, respec
tului independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc, renun
țării la forță și la amenințarea cu 
forța.

Cu aceste gînduri și sentimente 
transmise lumii prin glasul de înaltă 
autoritate internațională al pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, Româ
nia socialistă, poporul .român au , pă
șit în noul an, manifastîndu-și 
voința _ neclintită de a-și alătura 
eforturile celor ale tuturor popoare
lor lumii pentru triumful păcii și li
bertății. pentru progresul întregii 
umanități.

ăgerițiilede presă
ve scurt

li.-.-.

SUCCESE ALE INSURGENȚI
LOR SALVADORIENI. Forțele 
Frontului Farabundo Marti pentru 
Eliberare Națională din Salvador 
(F.M.L.N.), în cursul anului trecut, 
și-au instituit controlul asupra a 66 
de localități — relevă un bilanț co
municat de postul de radio „Vence- 
remos" al insurgenților, citat de 
agenția France Presse. De aseme
nea, au fost provocate armatei 
salvadoriene importante pierderi în 
oameni și au fost capturate canti
tăți însemnate de armament și mu
niții.

NOI ATACURI ÎMPOTRIVA 
NICARAGUEI. în nordul Nicara- 
guei au fost înregistrate noi atacuri 
ale elementelor contrarevoluționa
re. Potrivit unui comunicat al gu

r
{VOINȚA FERMA A POPOARELOR

jSă primeze rațiunea și spiritul \ 
\de răspundere, interesele păcii l\
{ „Arsenalele nucleare - o primejdie

( pentru securitatea tuturor țărilor europene I”

I
I

I
I
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HELSINKI. _ Printr-un son
daj de opinte organizat în Finlanda 
s-a stabilit că majoritatea popu
lației acestei țări este împotriva 
amplasării de noi rachete nuclea
re cu rază medie de acțiune pe te-

„Fiecare nouă rachetă apropie 
catastrofa atomică !” *

vernului nicaraguan, luptele s-au 
desfășurat in zona localității San 
Fernando, situată la circa 170 km 
la nord de Managua — informează 
agenția U.P.I. Roberto Sanchez, 
purtătorul de cuvînt al Ministeru
lui nicaraguan al Apărării, a men
ționat că ciocniri între forțele 
sandiniste și grupuri de contrare
voluționari au avut loc și în apro
pierea localităților Santa Clara și 
Murra.

CONFERINȚA MINIȘTRILOR 
INFORMAȚIILOR AI ȚARILOR 
NEALINIATE va avea loc la Ja
karta intre 23 și 30 ianuarie 1984, 
s-a anunțat oficial în capitala Indo
neziei. Vor participa delegații din 
peste 100 de țărj.

a intrat 
nouă fază de activitate — se 
într-o declarație dată publi-

VIENA. _ Sub deviza „Să în
ceteze staționarea de noi rachete 
nucleare cu rază medie de acțiune 
în Europa!", „Să fie desființate ra
chetele deja existente !“, mișcarea 
pentru pace din Austria 
într-o 
arată

( citații la Viena. Declarația subli-

* 
î WASHINGTON

!
I
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„Mai puține arme - mai multe locuri 
de muncă I”

Pre-
ședintele Conferinței naționale a 
primarilor negri din S.U.A., J. 
Ford, s-a pronunțat în favoarea 
adoptării unor măsuri urgente și 
eficiente pentru lichidarea sărăciei 
în.unele zonp ale țării și, in special, 
in rindul unor categorii iile popu
lației de culoare. Luind cuvîntul ia 
o conferință de presă la Washing
ton, J. Ford a prezentat situația 
gravă cu care sînt confruntate ma-

| In diferite orașe ale S.U.A. au avut loc, în ultima vreme, mari manifestații 
i cu prilejul cărora participanții s-au pronunțat împotriva instalării noilor 
* rachete nucleare americane in Europa, pentru retragerea și distrugerea 
) celor existente. Fotografia de mai sus înfățișează un aspect de la o 
|_____ - ce a avut loc la Philadelphia

ORIENTUL MIJLOCIU
© Raid al aviației israeliene Ia sud de Beirut © întrevederi 
la Damasc © Trimisul președintelui R.A.E. primit de regele 

Iordaniei
BEIRUT 3 (Agerpres). — După o 

situație de calm înregistrată . luni, 
in Liban au izbucnit noi ciocniri în
tre milițiile rivale în orașul Tripoli, 
a anunțat postul de radio Beirut.

Pe de altă parte, se precizează că, 
în dimineața zilei de marți, avioane 
militare israeliene au efectuat un 
raid Împotriva localităților Bhamdoun 
și Mansouriet-Bhamdoun, situate la 
15 kilometri sUd-fest de capitala Li
banului. Potrivit postului de radio 
libanez, in timpul raidului a fost 
bombardat hotelul „Shephard" din 
Bhamdoun. Efectuarea acestui raid a 
fost confirmată de un purtător de 
cuvînt militar israelian.

DAMASC 3 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei, Hafez Al-Assad, l-a 
primit pe liderul de culoare ame
rican Jesse. Jackson, candidat la 
învestitura Partidului Democrat în 
alegerile prezidențiale din S.U.A. de 
anul acesta, aflat la Damasc. Potri
vit agenției siriene de presă SANA, 
citată de agențiile internaționale de 
presă, convorbirile s-au concentrat 
asupra situației din regiune, a rela
țiilor siriano-americane, precum și a 
politicii S.U.A. in Liban și Orientul 
Mijlociu.

Efecte negative ale dobînzilor înalte 
asupra evoluției economiei mondiale

LONDRA. Intr-un interviu acor
dat ziarului „Financial Times", mi
nistrul de finanțe al Marii Britanii, 
Nigel Lawson, și-a exprimat preocu
parea în legătură cu efectele pe care 
Ie vor avea si în acest an asupra eco
nomiei mondiale menținerea și am
ploarea deficitului bugetar al State
lor Unite.

I

ritoriul Europei. Mai bine de jumă
tate dintre cei chestionați au ară
tat că amplasarea rachetelor amin
tite primejduiește toate țările con
tinentului, și nu numai securitatea 
acelora unde sint amplasate.

I 
I

nuniază că fiecare nouă'rachetă 
aduce nici un plus de securitate 
Europei și lumii întregi, ci, dimpo
trivă, înseamnă un nou pas în di
recția 'unei catastrofe nucleare. De 
aceea, mișcarea pentru pace din 
Austria cheamă la intensificarea 
acțiunilor pentru îndepărtarea a- 
menințării nucleare, pentru 
rea cursei înarmărilor.

înceta-

creșterile orașe americane, unde 
vertiginos numărul persoanelor ale 
căror venituri se situează sub mi- 

. nimul admis oficial, precum și al 
celor rămase fără adăpost. în vre
me ce fonduri colosale sînt irosite 
în scopul irațional al înarmărilor, 
lipsesc fondurile pentru ameliora
rea situației anumitor categorii ale 
populației. Americanii — a declarat 
el — nu au nevoie de munți de 
arme, ci de mai multe locuri de 
muncă.

DAMASC 3 (Agerpres). — După 
cum informează agențiile internațio
nale de presă, Siria a eliberat, marți, 
un pilot american. Pilotul fusese 
capturat la 4 decembrie în timpul 
unui raid aerian asupra pozițiilor 
siriene în Liban, după ce avionul in 
care zbura a fost doborît.

AMMAN 3 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei i-a. primit pe 
Osama El Baz, șeful Cabinetului 
prezidențial pentru probleme poli
tice și prim-subsecretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Egiptului; care i-a transmis un me
saj din partea președintelui Hosni 
Mubarak, informează agenția iorda
niană de presă Petra, reluată de 
agenția U.P.I. Potrivit agenției ior- 
daniene, mesajul se referă la situa
ția politică arabă actuală și la pre
misele pentru o acțiune politică la 
nivel arab și internațional vlzînd 
intensificarea eforturilor destinate 
realizării păcii în Orientul Mijlocia. 
Mesajul se referă, de asemenea, la 
rezultatele recentelor convorbiri din
tre președintele Egiptului și Yasser 
Arafat, președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei.

..Persistența unor deficite bugetare 
masive ale S.U.A. distorsionează tot 
mai mult evoluția economică mon
dială.. făcind ca ratele dobînzilor din 
întreaga lume să fie mai ridicate de- 
cît este nevoie și agravînd conside
rabil problema datoriilor internațio
nale" — a avertizat ministrul brita
nic.

UN BUGET DE AUSTERITATE.
Guvernul israelian a adoptat pro- i 
iectul de buget pentru anul fiscal 
1984, care este un buget de auste
ritate. Au fost operate reduceri ale , 
alocațiilor la aproape toate capito
lele. în special la cele sociale, to- I 
talizind un miliard de dolari. A- 
ceste reduceri au fost socotite e- I 
sențiale în contextul unei grave 
crize economice în Israel caracte
rizate printr-un nivel record al . 
deficitului comercial (5,1 miliarde 
dolari), o datorie externă de 23 •
miliarde dolari, o inflație care se 
apropie de nivelul de 200 la sută. |

ȘOMAJUL ÎN MAREA BRITA-
NIE. în Marea Britanie nivelul . 
șomajului continuă să se mențină, 
la acest început de an nou, la ni- 1 
velurile ridicate anterioare — peste 
3 milioane de oameni — relatează I 
agențiile internaționale de presă, I 
citind presa britanică.

VICTIME ALE DROGURILOR. 
In anul 1983, numai în orașul olan
dez Amsterdam și-au pierdut viata, . 
ca urmare a consumului de heroi
nă, un număr de 53 de persoane.

MESAJE DE
PHENIAN — în 1983 poporul co

reean a obținut importante succese 
pe calea construirii socialismului, a 
arătat, in mesajul de Anul Nou, Kim 
Ir Sen, secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene. Subliniind 
că anul trecut a consemnat mari 
realizări pe toate fronturile construc
ției economice socialiste ca urmare 
a îndemnului de a accelera acest 
proces în actualul deceniu,, in mesaj 
se arată că s-au obținut bune rezul
tate în exploatarea resurselor natu
rale și in activitatea constructivă. 
Partidul și Guvernul R.P.D. Coreene 
au dezvoltat la un stadiu superior 
relațiile de prietenie și cooperare, cu 
țările socialiste frățești, cu statele 
nealiniate, cu alte țări din lumea 
întreagă, și au contribuit la promo
varea cauzei independenței.

în 1984 — se arată în mesaj — va 
fi accelerat procesul construcției so
cialiste pentru a se înfăptui obiecti
vele prevăzute pentru cel de-al 
doilea an al celui de-al doilea plan 
de șapte ani. Poporul coreean tre
buie să lupte cu și mai mare vigoare 
pentru a înlătura toate obstacolele 
puse în calea înfăptuirii reunificării 
independente și pașnice a țării cit 
mai curind posibil, se menționează 
în incheierea mesajului.

VARȘOVIA. — Cu prilejul Anului 
Nou. Henryk Jablonski, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Polone, 
evidențiind agravarea în ultimul 
timp a șituatiei internaționale, a 
adresat cuvinte de felicitare luptă
torilor pentru pace, tuturor celor 
care nu-și precupețesc eforturiie 
pentru a împiedica accelerarea 
cursei înarmărilor, amplasarea de 
noi rachete nucleare pe continentul 
european.

Vorbitorul a exprimat cuvinte de 
recunoștință pentru cei ce au luptat 
pentru eliberarea Poloniei, pentru ■ 
cei ce muncesc astăzi pentru întă
rirea Poloniei socialiste și a adresat 
mulțumiri țărilor socialiste care aju
tă astăzi Polonia să-și depășească 
greutățile. Dar, a arătat Henryk 
Jablonski, trebuie să se conteze pe 
forțele proprii.

ULAN BATOR. — Yumjaaghiin 
Tedenbal, secretar general al C.C. al 
P.P.R.M.. președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular al R. P. Mon
gole. a relevat in mesajul său de 
Anul Nou că în anul 1983 a fost 
.asigurată creșterea continuă a po
tențialului economic al tarii, s-a 
îndeplinit planul anual la producția 
industrială, s-a obținut o recoltă re
cord de cereale. în mesaj se subli
niază, de asemenea, că R. P. Mon
golă își exprimă îngrijorarea fată 
de creșterea încordării internaționa
le și își va înmulți eforturile în 
lupta pentru pace și dezarmare.

VIENTIANE — în cursul unei re
cepții cu prilejul Anului Nou, Su- 
fanuvong, președintele R.D.P. Laos, 
a subliniat realizările obținute in 
cursul anului trecut de poporul lao
țian. După ce a relevat greaua mi
siune a popoarelor lumii în stăvili
rea cursei înarmărilor, . președintele 
Sufânuvong a spus că poporul laoțian 
dorește să-și aducă contribuția la 
salvgardarea păcii mondiale,

NAȚIUNILE UNITE — în me
sajul de sfîrșit de an adresat șefilor 
de stat si guvern ai. celor 158 de țâri 
membre ale Națiunilor Unite, pre
ședintele Adunării Generale a O.N.U., 
Jorge Illueca. si-a exprimat speranța 
că S.U.A. și U.R.S.S. vor tine seama 
de recentul său apel. privind organi
zarea unei reuniuni la nivel înalt a 
țărilor membre ale Consiliului de 
Securitate pentru a debloca . impasul 
în care se află negocierile asupra re
ducerii armamentelor nucleare, trans
mite agenția France Presse. „în fa'a 
confruntării internaționale crescinde 
— a spus el — toate statele trebuie 
să dea un nou impuls dinamic me
canismelor O.N.U.. pentru ă promova 
calea negocierilor, prin recurgerea la 
diplomația preventivă și conciliato- 
rie".

PARIS — în mesajul de Anul’ 
Nou, președintele Franței, Franpois 
Mitterrand, a afirmat că cele două 
probleme importante ale tării sint 
inflația și învechirea echipamentului 
industrial. în acest context, șeful 
statului francez s-a pronunțat pentru 
accelerarea introducerii noilor teh
nologii industriale și pregătirea de 
cadre pentru profesiunile cerute de 
aceste noi tehnici. Șeful statului 
francez și-a exprimat speranța că 
„americanii și sovieticii vor cădea 
de acord să poarte negocieri utile", 
adăugind că francezii au urmărit 
„cu îngrijorare" dezbaterea asupra 
amplasării rachetelor nucleare ame
ricane în Europa.

LONDRA. — în mesajul de Anul 
Nou. primul - ministru Margaret 
Thatcher a reafirmat intenția gu
vernului conservator al Marii Brita
nii de a-și menține, în cel de-al 
doilea mandat, coordonatele funda
mentale ale programului său.

Pe plan intern guvernul va conti
nua politica de luptă împotriva in
flației, de întărire a sectorului pri
vat al economiei și de transferare în 
mîinile acestuia a unei părți din 
sectorul economic de stat, de redu
cere a cheltuielilor social-econo- 
mice. De asemenea, a fost reafir
mat atașamentul față de N.A.T.O. și 
politica de consolidare a acestei a- 
lianțe și Intenția de a obține ciștig 
de cauză în problema contribuției 
britanice la bugetul C.E.E.

HELSINKI — în anul 1984 Finlan
da va continua să militeze pentru 
întărirea păcii și securității europene, 
pentru dezarmare — a subliniat, în 
mesajul său de Anul Nou. primul mi-, 
nistru al Finlandei, Kalevi Sorsa. Am 
dori ca anul 1984 să intre în istorie 
ca un an al unui avint deosebit în 
lupta pentru pace — se spune in me
saj, adăugîndu-se că în 1983 situația 
internațională a cunoscut o creștere 
a încordării și. de aceea, tot mai 
multi oameni sînt conștienti de nece
sitatea încetării cursei înarmărilor,

OTTAWA — Primul ministru al 
Canadei. Pierre Elliott Trudeau, a 
subliniat, in mesajul de Anul Nou, 
că țările occidentale trebuie „să 
accepte necesitatea unei colaborări șl 
a unei coexistente cu țările din Est", 
relatează agențiile France Presse și 
Reuter. Relevînd că „astăzi trăim în 
fata posibilității unui conflict nu
clear". el a apreciat că. pentru a de
bloca drumul spre pace, trebuie să 
se ajungă la dialog. Pacea — a sub
liniat el — nu înseamnă „adoptarea

ANUL NOU
de către toate popoarele a ideilor 
noastre și a modului nostru de viată“._

TOKIO. — în tradiționala confe
rință de presă organizată cu prilejul 
Anului Nou. primul ministru a! Ja
poniei., Yasuhiro Nakasone, a decla
rat că. după părerea sa, dezarmarea 
nucleară și stăvilirea protectidnis- 
mului vor constitui două din cele 
mai presante probleme ale omenirii 
în 1984. Afirmindu-și intenția de a 
conferi Japoniei un rol internatio
nal pe măsura importanței econo
mice. el a spus că guvernul său va 
lupta împotriva înarmărilor nuclea
re și a barierelor din calea comer
țului internațional.

Pe plan intern, el a arătat că nu 
poate folosi cuvirite frumoase pen
tru a descrie situația financiară a 
guvernului, marcată de deficite bu
getare crescinde și a subliniat că se 
vor lua noi măsuri pentru reducerea 
cheltuielilor bugetare.

ADDIS ABEBA — Adrasindu-se 
tuturor popoarelor africane, in me
sajul cu prilejul Anului Nou, Peter 
Onu. secretarul general ad-interim al 
Organizației Unității Africane, a 
chemat la activizarea luptei pentru 
dezarmare nucleară, împotriva pe
ricolelor de război. „Niciodată pacea 
nu a fost mai amenințată ca acum. 
Popoarele, africane nu pot sta deo
parte într-o asemenea evoluție peri
culoasă a evenimentelor internațio
nale", se relevă în mesaj.

în legătură cu situația de pe con
tinent, Peter Onu a subliniat că for
țele progresiste ale Africii trebuie 
să continue lupta pentru proclama
rea independenței Namibiei. împo
triva politicii de apartheid a R.S.A., 
pentru reglementarea pe cale pașni
că a conflictelor de pe continent; 
Totodată, el a condamnat atacurile 
forțelor armate sud-africane împo
triva Angolei. I

Referindu-se la penuria alimen
tară din numeroase țări africane, el 
a. relevat necesitatea . înfăptuirii 
unei politici de colaborare între ță
rile de pe continent și de consolida
re a independenței lor economice.

MANAGUA — în mesajul de Anul 
Nou adresat de conducerea Frontu
lui Sandinist de Eliberare Națională 
și a Juntei Guvernului de Recon
strucție Națională din Nicaragua se 
relevă succesele obținute în dezvol
tarea economică și socială a țării in 
anul care a trecut. Luptele care s-au 
desfășurat pe teritoriul țării împo
triva forțelor contrarevoluționare 
atestă faptul că poporul din Nica
ragua este hotărît să-și apere suve
ranitatea și Independența națională, 
se subliniază în mesaj. Totodată, în 
țară, în anul care a trecut, s-a în
registrat o creștere a produc';ei eco
nomice, au continuat înfăptu-.xea re
formei agrare în cadrul căreia au 
fost împroprietărite peste 13 000 fa
milii de țărani, eforturile pentru li
chidarea analfabetismului și sără
ciei. i

ANTANANARIVO — „Revoluția ' 
malgașă continuă procesul creării 
unei noi societăți pe pămintul țării"*  
a relevat in mesajul de Anul 
Nou adresat națiunii președintele 
R. D. ■ Madagascar, Didier Rateiraka.

în mesaj, el a subliniat importanța 
dezyblțârii industriei naționale și 
obținerii independenței în toate do
meniile economice.

JAKARTA — într-un bilanț de 
sfîrșit de an. ministrul de externe al 
Indoneziei. Mochtar Kusumaatmadja, 
a exprimat îngrijorarea tării sale în 
legătură cu intensificarea incordării 
internaționale și s-a pronunțat pentru 
inițierea de negocieri asupra arma
mentelor nucleare, la care să parti
cipe, in afara S.U.A. și U.R.S.S., șl 
alte țări, deoarece „este in joc și 
soarta celorlalte state", transmite 
agenția U.P.I.

NOUAKCHOTT — în mesajul d'
Anu! Nou. Mohamed Khouna Ou! 
Haidalla, președintele Comitetulu. 
Militar de Salvare Națională și șef 
al statului Republica Islamică Mauri
tania, a reafirmat sprijinul tării sale 
fată de lupta dreaptă a poporului 
namibian. in frunte cu reprezentantul 
său legitim. Organizația Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
fată de statele africane din „prima 
linie", victime ale agresiunilor comiso 
de regimul rasist sud-african.

BRAZZAVILLE — în mesajul de 
Anul Nou, președintele R.P. Congo, 
Denis Sassou Nguesso, a subliniat 
că țara sa înfăptuiește cu succes 
sarcinile revoluției popular-demo- 
crate. Guvernul și Partidul Conge
lez al Muncii, a spus el, fac tot ceea 
ce este posibil pentru îndeplinirea 
sarcinilor' primului plan cincinal de 
dezvoltare economică (1982—1986). 
Totodată, el a chemat poporul con- 
golez să se mobilizeze pentru a în
deplini cu succes transformările re
voluționare din țară. Referindu-se 
la situația internațională, el a rele
vat că, deși in lume există încă fo
care de război, nimic nu poate opri 
cursul ■ popoarelor spre triumful 
păcii.

CARACAS — Venezuela va con
tinua să joace un' rol activ în cadrul 
eforturilor de pace ale grupului de la 
Contadora. care încearcă să găsească 
soluții pașnice stărilor conflictuale 
din America Centrală — a declarat, 
în mesajul de Anul Nou. președin
tele Venezuelei, Herrera Campins. 
America Centrală trebuie să devină 
o zonă a păcii, justiției, democrației 
și redresării economice — a spus el. 
Referindu-se la situația economică a 
Americii Latine în 1983, șeful statu
lui venezuelean a scos in evidentă 
dificultățile pe care le întimpină a- 
ceasta ca urmare a efectelor recesiu
nii. a creșterii datoriei externe și a 
sporirii inflației. în încheiere, el a 
subliniat necesitatea ca statele lati- 
no-americaue să-și unească efortu
rile pentru reducerea dependenței lor 
externe, pentru dezvoltarea lor eco
nomică.

KHARTUM — într-un mesaj adre
sat poporului sudanez cu ocazia celei 
de-a 28-a aniversări a Zilei indepen
dentei Sudanului, președintele acestei 
țări, Gaafar Nimeiri. a arătat, între 
altele, că 1934 va fi un an al plani
ficării. dezvoltării și calificării profe
sionale. El a făcut un apel pentru 
întărirea unității întregului popor. 
Președintele sudanez a reafirmat. în 
același timp, sprijinul acordat ae țara 
sa luptei țărilor arabe pentru redo- 
bîndiiea teritoriilor ocupate și luptei 
poporului palestinian.
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