TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe editorul indian B. C. Gupta

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Anul LIII Nr. 12 889

Miercuri 1 februarie 1984

6 PAGINI - 50 BANI

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a continuat ieri convorbirile cu delegația

de partid și guvernamentală a Uniunii Sovietice,
condusă de tovarășul A. A. Gromîko

■■

Marți, la sediul Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român,
au continuat convorbirile dintre- to
varășul Nicolae. Ceaușescu. secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Sbcia^
liste’ România, și delegația de partid
și guvernamentală a Uniunii Sovie
tice, condusă de tovarășul A. A. Gromiko. membru al Biroului. Politic al

C.'C. al P.C.U.S.. prim-vicepreședinte
al_Consiliului de Miniștri’, și ministrul
afacerilor externe al U.R.S.S.
.Au luat parte membrii celor două
delegații.
în cadrul convorbirilor s-a efec
tuat uri larg schirrib de păreri în le
gătură cu unele probleme ale situa
ției internaționale actuale, ale întă
ririi conlucrării româno-sovietice pe

Președintele Republicii Socialiste
România,
tovarășul . Nicolae
Ceaușescu, a primit, marți, pe
B. C. Gupta, directorul editurii in
diene „Socialook International Pu
blications" și al - revistei „Socialook
International", care efectuează o vi
zită in tara noastră.
Exprimînd vii mulțumiri pentru
întrevederea acordată, pentru posi
bilitatea de a vizita România, edito
rul indian a rugat pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu să primească, in
semn de. profundă admirație, albumul
„Nicolae Ceaușescu. conducătorul
României socialiste. personalitate

în presa de ieri a fost dat publisectorul dp construcții-moritaj în
Este de relevat totodată — ca o
, citații sistemul de retribuire în
realizarea investițiilor la termenele
măsură deosebit de importantă —
acord global a personalului munci
stabilite și- chiar mai devreme, la
că în activitatea de constructiitor din activitatea de construcțiinivelul calitativ prevăzut in stan
montai unitatea organizatorică de
montaj, prin preluarea lucrărilor în
darde și proiecte,, cu respectarea
bază este brigada complexă de an
antrepriză, dezbătut și adoptat re
strictă a consumurilor normate de
trepriză. care contractează în acord
cent de Comitetul Politic Executiv
materiale, combustibili și energie.
global si execută integral unul sau
al CC. al P.C.R. Măsurile cuprinse
Din acest ansamblu de norme
mai multe obiective de investiții.
în acest document fac parte inte
specifice și’ măsuri organizatorice
Alcătuită din muncitori construcgrantă din Pro- '_____________
tori de diferite
gramul
privind .
meserii si speaplicarea fermă a Pe marginea noilor reglementari privind perfec cialităti. maiștri.
principiilor aiitosubingineri și in
conducerii mun ționarea sistemului de aplicare a acordului global gineri. brigada —
citorești și autocondusă de un
gestiunii. perfec
în construcții-montaj, prin preluarea lucrărilor
antreprenor — în
ționarea mecanis
cheie contractul
în antrepriză
mului economide acord global,
co-financiar și a
obligindu-se să esistemului de- re
xecute în totali
tribuire a muncii, program elaboreține. în primul rind. atenția că
tate lucrările contractate. pînă
rat din inițiativa și sub indruse introduce în întreaga activitate
la terminarea și receotionarea
marea directă a. tovarășului Nicolae
de constructii-montai forma de re
lor. O precizare : lucrările nu vor
Ceaușescu, secretarul general al
tribuire în acord global, prin pre
putea fi executate oricum, ci
partidului. Aceste măsuri au me
luarea lucrărilor în antrepriză. Ca
cu respectarea strictă a ternirea să așeze sistemul de retribui atare, se prevede ca fiecare obiectiv
menelor planificate, a condițiilor
re a oamenilor muncii din sectorul
de investiții — bloc de locuințe,
de calitate prevăzute și cu în
de construcții-moritaj pe o bază
hală industrială, drumuri si căi fe
cadrarea riguroasă în consumurile
rate,' instalații tehnologice etc. — de materiale si de muncă stabilite.
echitabilă, prin legarea și mai
strinsă a cîștigurilor individuale de
să fie preluat de către un colectiv
Pentru plata manoperei aferente
realizarea producției, fizice, a pro
de oameni ai muncii, care răspunde
lucrărilor ce le are de realizat, bri
ductivității muncii, de reducerea
de executarea lui integrală bina la
gada primește o sumă globală, in
cheltuielilor de producție și crește
receptionarea si darea sa in folo
clusă în contractul de acord global,
rea eficienței economice.
sință. Corespunzător principiului
calculată după norme și încadrată
De bună, seamă, în elaborarea
nelimitării veniturilor rezultate
acestui document s-a ayut în ve
din. muncă. întregul colectiv va
cu strictețe în’ devizul lucrării. în
dere faptul că aplicarea acordului
putea obține venituri mai mari
afara prevederilor devizului nu va
global in construcții prezintă unele
dacă va realiza investiția intr-o pe
putea fi' retribuită nici o lucrare
rioadă mai scurtă decit cea stabi
particularități,: ceea ce a făcut ne
sau activitate depusă. Suma stabi
cesară stabilirea unor norme spe lită sau cu un număr mai mic de
lită în contractul de acord glo
cifice și măsuri organizatorice me
personal. După cum. în mod fi
bal pentru plata manoperei este
nite să asigure generalizarea și
resc.
prin
prelungirea
duratelor
de
fermă si ya fi plătită integral
aplicarea corectă, a acestei forme de
retribuire. în esență, aceste norme execuție sari folosirea unui număr in momentul -terminării lucrări
mai mare de personal muncitor.
și măsuri urmăresc să- întărească
lor. urmînd să fie repartizată pe ”
răspunderea și, să sporească co- . veniturile vor scădea in mod cores
y^nteresarea oamenilor muncii din
punzător.
(Continuare în pag. a IV-a)

BIHOR : Suplimentar
produse utile ecqnamipi

arena mondială în lupta pentru redu
cerea confruntării dintre state, pen
tru oprirea cursei îriarmăriloC și’.'tre
cerea la dezarmare, în prirnul rind
la dezarmare nucleară, pentru rezol
varea pe cale politică a stărilor de
conflict și război, pentru reluarea
și consolidarea cursului politicii de
destindere, ,colaborare, securitate și
pace in Europa’ și în lume.

Adunare consacrată
prieteniei
româno-sovietice
Relatarea, în pagina a V-a

Acționind. în direcția organizării
■superioare a producției, îmbunătăți
rii indicelui de folosire a.timpului,
de lucru și utilajelor. oamenii
muncii din industria județului Bi
hor înscriu in ampla întrecere so’ cialistă succese de prestigiu. Ip pe
rioada care- a trecut din acest ari,
minerii au extras peste prevederi,
din' subteran, și cariere. 700 tone
lignit net sortat, energeticienii au
livrat peste sarcina planificată
12 700 000 kilowați-oră energie elec
trică pe bază de cărbune, petro
liștii au produs -peste cotele stabi
lite 1 600 000 metri cubi gaze aso
ciate utilizabile, 1 079 tone păcură.
1 025 tone petrol. Cu cele mai bune
rezultate se prezirită colectivele de
la Electrocentrale Oradea. îritre-’
prinderea minieră Voivozi. Combi
natul pentru prelucrarea lemnului
Oradea. Fabrică de mobilă din
Beius. rafinăria „Crișana" din Suplăcu de Barcău. (loan Laza, cores
pondentul „Scînteii"). .

ÎNCEPÎND DE AZI, 1 FEBRUARIE

RECENSĂMINTUL
ANIMALELOR DOMESTICE

Afof categorii de oameni ai muncii

în cadrul preocupărilor conducerii
partidului și statului pentru dezvol
tarea agriculturii și înfăptuirea noii
revoluții agrare în țara noastră, o
atenție’ deosebită se acordă creșterii
efectivelor de animale și a. produc
ției animaliere, în scopul satisfacerii
cerințelor de aprovizionare a popu
lației și asigurării de materii prime
pentru industrie, . satisfacerii altor
nevoi ale economiei naționale.
Pentru fundamentarea măsurilor
tehnico-organizatorice privind dez
voltarea zootehniei. în conformitate
cu liniile directoare ale dezvoltării'
economico-sociale a României, și
pentru înfăptuirea programului de
autoconducere și autoaprovizionare
un rol important are cunoașterea
exactă a evoluției numerice și cali
tative a .efectivelor de animale. In
acest sens, se cuvine subliniată în
semnătatea deosebită a recensămintului animalelor, care, pe baza pre
vederilor Decretului Consiliului de
Stat nr. 1 din ianuarie 1982, se va
desfășura la începutul lunii februarie
a fiecărui an. Pentru anul 1984, pe
rioada de efectuare a recensămintului este între 1 și 8 februarie.
Recensămintul animalelor este un
mijloc esențial pentru obținerea de
informații amănunțite cu privire la
structura, caracteristicile și potenția
lul de producție ale șeptelului, acțiu
ne intrată în tradiția înregistrărilor
în tara noastră și in alte țări, in
acest an, lucrările recensămintului au
o semnificație aparte, ele desfășurindu-se la scurt timp după adoptarea
unor ample programe de măsuri ela
borate pe baza indicațiilor cuprinse
în cuvintarea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al parti
dului, la Consfătuirea de lucru
de la Sinaia, care vizează creș

terea producției agricole vegetale
și animale prin valorificarea de
plină a potențialului de care
dispun unitățile agricole socialiste,
gospodăriile personale ale membrilor
cooperatori și ale prducățorilor par
ticulari. Se cuvine subliniat că Pro
gramul unic de creștere a producției
agricole este de natură să stimuleze
puternic priceperea și spiritul gos
podăresc ale țărănimii pe.ntru spori
rea intr-un timp cit mai scurt a efec
tivelor de animale în toate gospodă
riile deținătoare de teren agricol,
pentru mărirea contribuției acestora
la dezvoltarea zootehniei.
Datele care vor rezulta in urma
recensămintului animalelor vor asi
gura fundamentarea măsurilor prac
tice pentru sprijinirea eficientă a
crescătorilor de animale in vederea
creșterii producției de furaje, îm
bunătățirii pășunilor și finețelor na
turale, organizării pe baze științifice
a reproducției ș.i „ameliorării raselor,
acordării asistenței zooveterinare. in
tensificării acțiunilor de cooperare
între unitățile agricole socialiste și
gospodăriile populației in creșterea
și ingrășarea animalelor. Rezultă cu
claritate că recensămintul' este o ac
țiune de mare însemnătate pentru
economia națională, de larg interes
pentru unitățile agricole cooperatiste
și de stat, precum și pentru gospo
dăriile membrilor cooperatori și ale
producătorilor particulari. De aceea,
este deosebit de important să fie in
mod riguros respectate prevederile
legale referitoare la exactitatea de-

Petrc GHIMBULUT

secretarul Comisiei centrale
de recensâmint
(Continuare în pag. a V-a)

cauza destinderii, securității si
dezarmării, pentru edificarea unei
lumi fără arme si fără războaie, o
lume a păcii. înțelegerii și colaboră
rii intre toate țările.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit și a arătat că publicarea
acestor lucrări in India servește la
mai buna cunoaștere și apropiere
între cele două popoare. înscriindu-se. totodată. în cadrul relațiilor
de prietenie și strînsă conlucrare
dintre România și India si in efor
turile de promovare , a păcii. înțele
gerii și colaborării in lume.

Un program de măsuri care întărește
răspunderea constructorilor pentru
realizarea exemplară a investițiilor

In perioada 1-8 februarie se desfășoară in întreaga țară:

-acțiune de deosebită însemnătate pentru cunoașterea
exactă a realităților din zootehnie în vederea
dezvoltării acestei importante ramuri a agriculturii

proeminentă a lumii contemporane"
și. volumul „Nicolae Ceaușescu —
apărarea națională a Republicii So
cialiste România".
înminind aceste lucrări, publicate
cu prileiul împlinirii a peste 50 de
ani de activitate revoluționară a to
varășului Nicolae Ceaușescu și al zilei
Sale de naștere, editorul a subliniat
că ele reprezintă un omagiu adus
personalității președintelui Româ
niei. fată de gîndirea sa novatoare
și activitatea neobosită desfășurată
pentru binele și fericirea poporului
român, pentru respectul independen
tei și suveranității națiunilor, pentru '

beneficiază de majorarea retribuțiilor
Potrivit eșalonării pe ramuri sta
bilită prin Decretul Consiliului -de
Stat nr. -325/1933, începind de la 1
februarie, a.c. se trece la majora
rea retribuției oamenilor muncii
din noi domenii de activitate : in
dustria ușoară ; activitatea de constri-cții-montaj si unitățile indus
triale ale Ministerului Constrvcțiilor Industriale : in activitatea de
cercetare științifică, dezvoltare teh
nologică, proiectare, informatică ;
industria lemnului și materialelor
de construcții. împreună cu ca
tegoriile de oarheni ai muncii care
primesc retribuții majorate încă
din partea a doua a anului trecut,
numărul celor care vor beneficia de
retribuții majorate ajunge astfel la
circa 3,6 milioane, ceea ce’înseamnă
aproape jumătate din totalul per
sonalului muncitor din economie.
Puternicul avint pe care l-au cu
noscut, îndeosebi după Congresul
al IX-lea al partidului, ramurile
economice al căror personal va
primi de la 1 . februarie retribuții
majorate, este nemijlocit legat de
gîndirea și activitatea novatoare,
profund revoluționară a secretaru
lui general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, dezvoltarea lor
inscriindu-se in amplul proces de
industrializare socialistă, de întări
re pe această cale a independenței
economice a țării. Industria noas
tră ușoară este azi în măsură să
acopere la un nivel superior cerin
țele de’ aprovizionare a popu
lației cu obiecte de îmbrăcăminte
și încălțăminte și. totodată. își
aduce contribuția la dezvoltarea
exportului. De numele puternicului
detașament al constructorilor se
leagă infâptuirea amplului program
de investiții.' care a transformat
din temelii, profilul economic al
tării. înfățișarea tuturor localități
lor patriei. La rindul ei. cercetarea
științifică se afirmă ca o puternică
forță de producție, reușind să
asigure — prin forțe proprii —
soluții practice, eficiente Pentru
înnoirea si modernizarea tuturor

Creșterea veniturilor bănești ale populației,
de la sectorul socialist
— în procente —

sectoarelor de activitate. Si oamenii
muncii din industria lemnului si a
materialelor de construcții aduc o
contribuție importantă la satisfa
cerea cerințelor de bunuri ale
populației., furnizînd totodată ma
teriale necesare construirii obiec
tivelor economice și social-culturale.
Este de datoria tuturor celor ce
lucrează in aceste importante sec
toare ale economiei naționale ca,
odată cu majorarea retribuțiilor,

— ilustrare a preocupării parti
dului centru ridicarea continuă a
riivelului de trai al poporului —
să-și amplifice eforturiie pe linia
perfecționării propriei activități,
pentru obținerea de rezultate su
perioare în muncă, in condițiile n
dicării continue a eficienței și pro
ductivității muncii in . scopul reali
zării importantelor sarcini ce le
revin din hotărârile Congresului al
XII-lea și Conferinței Naționale ale
partidului.

Amănunte și precizări în legătură cu modul de apli
care a majorării retribuțiilor în aceste ramuri și sectoare
de activitate - ÎN PAGINA A ll-A A ZIARULUI.

Astăzi sosește în țara noastră
primul ministru al Canadei,
Pierre Elliott Trudeau
La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii
Socialiste România, astăzi sosește, în vizită în țara noastră, primul ministru
al Canadei, Pierre Elliott Trudeau.
Pierre Elliott Trudeau s-a născut
Ia 18 octombrie 1919, la Montreal. A
absolvit, in 1943. cursurile Facultății
de drept la universitatea din orașul
natal. în 1945 și-a luat licența in
economie politică la Universitatea
Harvard — S.U.A. Doi ani. mai tirziu
a terminat cursurile Școlii de științe
politice din Paris, iar in 1948 — pe
cele ale Școlii de științe economice
din Londra.
Și-a început activitatea publică în
anul 1949, ca
funcționar su
perior lâ Con
siliul
privat
S>SSi
din
Ottawa,
unde a lucrat
pînă în 1951.
între 1951 și
1961 a practi
cat avocatura,
iar .între 1961
— 1965 a acti
vat ca profe
sor de drept
la Universita
tea din Mont
real și mem
bru al Institu
tului de cer
cetări pentru
dreptul public.
în 1965 a
fost ales depu
tat in Came
ra
Comune
lor (parlamen
tul federal ca
nadian) și re
ales in toate
legislaturile ulterioare. în 1966 și
1967 a lucrat ca secretar parlamentar
al primului ministru L. B. Pearson.
In perioada 196.—1968 este numit
ministru al justiției și procuror
general al Canadei.
în- 1968 a fost ales lider al parti
dului liberal și devine, totodată,
prim-mini-stru al Canadei, funcție pe
care o va deține pină m anul 1979.
în anii 1979—1980 este liderul opozi
ției in parlamentul federal canadian.
Pierre Elliott Trudeau revine in
fruntea guvernului, pentru lig-.slatura 1980—1985, in urma victoriei Par
tidului Liberal din Canada in alege
rile parlamentare din februarie 1930.
In aceasta calitate. Pierre Elliott
Trudeau a inițiat o vastă acțiune de
reevaluare a politicii externe a țării
sale, de apărare a independenței și
suveranității Canadei, de promovare
a ideii rolului țărilor mici și mijlocit
in viața internațională, iar in ultima
perioadă este promotorul unor ini
țiative de pace, menite să contribuie
la reducerea tensiunii internaționale,
limitarea pericolului unei conflagra
ții nucleare mondiale și angajarea
unui proces real de dezarmare - și
securitate internațională.
Vizita in România a primului mi
nistru canadian. Pierre Elliott Tru
deau, ilustrează bunele raporturi _•
dintre cele două țări și popoare, ra
porturi care, din 1967. cind România
și Canada au stabilit relații diploma
tice la nivel de ambasadă, au cunos

cut o evoluție pozitivă, determinată
de dorința comună de progres. înțe
legere și pace. ■ Animate de aceste
sentimente, România și Canada au
acționat cu consecvență pentru dez
voltarea continuă a colaborării re
ciproc avantajoase în domeniile eco
nomic, tehnico-știiințific și cultural,
in interesul ambelor popoare, al cau
zei păcii și securității în Europa
și în întreaga lume. în baza nu
meroaselor acorduri și -înțelegeri in
tervenite intre
România și Ca
nada — între
■care acordul
comercial reînnoibil anual
prin înțelege
re • mutuală,
care prevede și
acordarea re
ciprocă a cla
uzei națiunii
celei mai favo
rizate. acordu
rile in dome
niile energiei
nucleare.
și
pescuitului j oceanic, acor
dul de coope
rare economi
că și industri
ală pe termen
lung — volu
mul schimbu
rilor reciproce
cunoaște o con
tinuă creștere.
De asemenea.
România și Canada conlucrează strins
in sfera vieții internaționale, iri ca
drul Organizației Națiunilor Unite
și al altor organisme. în dorința de a
contribui, prin eforturi comune, la re
zolvarea importantelor probleme care
confruntă omenirea, la asigurarea
păcii și securității, la promovarea co
laborării intre toate popoarele lumii,
Referindu-se la evoluția raportu
rilor româno-canadiene, tovarășul
Nicolae Ceaușescu sublinia, in me
sajul adresat de Ziua națională a
Canadei : „Doresc să folosesc acest
prilej pentru a exprima convingerea
că bunele relații de cooperare stabi
lite între țările noastre se vor dez
volta și în viitor, in interesul po
poarelor noastre, al păcii, colaboră
rii și înțelegerii internaționale".
Opinia publică din tara noastră
exprimă convingerea că vizita în
România a primului ministru cana
dian. Pierre Elliott Trudeau, con
vorbirile pe care tovarășul Nicolae
Ceausescu, președintele Republicii
Socialiste România, le va purta cu
înaltul oaspete canadian vor con
tribui la extinderea si adîncirea co
laborării dintre România și Canada,
la consolidarea păcii si securității în
Europa și în lume, la promovarea
destinderii și colaborării internaționale.
Cu aceste gînduri. pooorul nostru
adresează primului ministru Pierre
Elliott Trudeau traditionala urare
„Bun venit pe pămintul României !“.
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Q nouă expresie a preocupării partidului pentru ridicarea continuă a nivelului de trai al întregului popor

ÎNCEPÎND DE AZI, 1 FEBRUARIE
AMĂNUNTE SI PRECIZĂRI DE LA MINISTERUL MUNCII
în legătură cu modul de aplicare a măsurilor privind
majorarea retribuției personalului muncitor în cele pa
tru domenii de activitate stabilite în Decretul Consi
liului de Stat, am solicitat amănunte și precizări to
varășului Alecu Bușniță, director-adjunct în Ministerul
Muncii.
— In ce mod se majorează retribuțiile muncito
rilor ?
— După cum se știe, acțiunea de majorare a retri
buțiilor, care în aceste patru ramuri și sectoare de
activitate se aplică de la 1 februarie a.c., face parte
integrantă din măsurile luate de partidul nostru, încă
din toamna anului trecut, pentru perfecționarea de an
samblu a sistemului de retribuire. Ca atare, oamenii
muncii din toate cele patru domenii de activitate la
care se aplică incepînd de azi majorarea retribuții
lor vor beneficia de venituri sporite atît pe calea ma
jorării retribuției tarifare, cît și prin majorarea com
ponentelor ce alcătuiesc partea variabilă a retribuției
nominale : sporul de vechime pentru activitate neîn
treruptă în aceeași unitate, adaosul de acord, premiile,
sumele ce se acordă din fondul de participare la reali
zarea producției, a beneficiilor și la împărțirea bene
ficiilor etc. în privința retribuțiilor tarifare ale mun
citorilor, acestea se majorează, incepînd cu 1 februarie,
in medie cu 5,5 la sută. Retribuțiile personalului tchnico-productiv, operativ și de administrație, retribuit pe
clase de retribuire, se majorează, în medie, cu 5
Ia sută.
— Care vor fi noile cote ale sporului de vechime
pentru activitate neîntreruptă în aceeași unitate ?
— De la 1 februarie, odată cu majorarea retribuției
tarifare, se majorează, așa cum se prevede în Decretul
Consiliului de Stat nr. 325/1983, și cotele sporului de
vechime pentru, activitate neîntreruptă în aceeași uni
tate pentru întregul personal muncitor din ramurile

Amănunte și precizări de la tovarășa
Margareta Cucu, director in Ministerul In
dustriei Ușoare.

la care se aplică majorările de retribuții. Noile cote,
care se vor aplica incepînd cu 1 februarie la retribu
țiile tarifare majorate, vor fi următoarele :
Cotele sporului de vechime

Tranșe de vechime
3—5 ani
5—10 ani
10—15 ani
15—20 ani
peste 20 de ani

pînă la
1 februarie
_
3%
5%
7%
lg%

de la
1 februarie

3%
6%
9%
12%
15%

— In ce condiții se păstrează drepturile de compen
sație și de alocație de stat pentru copii ?
— Persoanele care au beneficiat pînă la actuala ma
jorare a retribuțiilor, de la 1 februarie, de compensa
ții pentru majorările de prețuri la produsele agroalimentare, la energia electrică, termică, gaze naturale și
alți combustibili, potrivit prevederilor decretelor Consiliului de Stat nr. 46 și 240 din 1982, vor continua
să beneficieze de aceste compensații și după majorarea retribuției tarifare, chiar’dacă vor avea retribuții tarifare mai mari de 4 000 lei. De menționat este
și faptul că retribuțiile majorate nu afectează dreptu
rile de alocație de stat pentru copii și chiriile pentru
locuință, stabilite în condițiile legii pînă la data ma
jorării retribuției. Cît privește contribuția lunară pen
tru copii din creșe și grădinițe pînă la 31 august a.c.,
precum și bursele elevilor și Studenților pentru ac
tualul an școlar, acestea vor continua să se stabilească
luindu-se în considerare retribuțiile tarifare nemajo
rate ale părinților sau susținătorilor legali.

Retribuțiile tarifare ale muncitorilor, care
se majorează, în medie, cu 5,5 la sută vor
fi de la 1 februarie următoarele :
— în lei —

Plafoanele retribuțiilor tarifare ’)

Categoria de personal
(muncitori calificați)

pină la 1 februarie

de la 1 februarie

— De ce alte majorări de venituri beneficiază oamenii muncii din cele patru ramuri și sectoare de
activitate ?
— Cum arătam la început, creșterea veniturilor se
va realiza nu numai prin majorarea retribuției tari
fare, ci și prin majorarea, componentelor care alcă
tuiesc partea variabilă a retribuției nominale. Dacă
sporul de vechime, care intră în componența părții
variabile a retribuției nominale, se majorează de Ia
1 februarie, în schimb alte componente s-au majorat
încă de la 1 septembrie 1983. Este vorba de dublarea
cotei de constituire a fondurilor de participare a oa
menilor muncii la realizarea producției, a beneficiilor
și Ia împărțirea beneficiilor, de creșterea de la 1 la
sută la 2 la sută (din fondul de retribuire planificat)
a fondului de premiere pentru realizări deosebite în
muncă.
O altă componentă a părții variabile din retribuția
nominală, care asigură personalului muncitor din
aceste ramuri economice venituri sporite, o constituie
adaosul de acord. Prin generalizarea de la 1 octombrie
1983 a acordului global, oamenii muncii pot încasa
venituri nelimitate, în funcție de gradul de îndepli
nire a sarcinilor de plan. Cum adaosul de acord se
atribuie procentual față de retribuția tarifară, incepînd
de la 1 februarie a.c., prin majorarea retribuției tari
fare va crește baza de calcul în funcție de care se
calculează adaosul de acord.
Desigur, lucrătorii din cele patru sectoare de activi
tate beneficiază și de alte drepturi bănești, sub formă
de premii pentru economii de materii prime, materiale
și energie, stimulente pentru depășirea sarcinilor de
export, sporuri pentru condiții deosebite de lucru și
alte categorii de venituri, specifice fiecărui domeniu
în parte.

rează, de asemenea, în medie cu 5 la sută.
Bunăoară în centrele de calcul electronic,
retribuțiile operatorilor de la calculatoarele
electronice cresc de la vechile plafoane cu
prinse între 1 880—2 310 lei la noile pla
foane cuprinse între 1 980—2 425 lei în mod
corespunzător se majorează și retribuțiile
tarifare ale operatorilor principali, de la
2 180—2 910 lei la 2 290—3 060 lei.
în privința retribuțiilor analiștilor, pro
gramatorilor și inginerilor de sisteme din
centrele de calcul electronic, acestea se ma
jorează de la vechile plafoane cuprinse în-

STICLAR

TOTAL

315 (10%)

—
3 467

3 499

3152

3 499

3152

3 499

315

525

315

525

525 (15%)

—
4 024

+ 630
4 097

+ 700

—630

—700

4 724

2 837

3 324
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Amănunte și precizări de la tovarășul
g. Alexandru Hașegan, specialist in
Ministerul Muncii.
Muncitorii din activitatea de construcțiimontaj. indiferent de ministerul sau or
ganul central din care face parte unita
tea in care lucrează (pînă la nivel de șan-

tier), inclusiv cei de la întreprinderile si
trusturile de construcții-montaj ale consi
liilor populare, precum și muncitorii din
unitățile industriale subordonate Ministe
rului Construcțiilor Industriale vor bene
ficia. de la 1 februarie 1984. de majorarea
retribuțiilor tarifare, după cum urmează :
— în Iei —

DULGHER

BETONIST
care execută lucrări subterane la obiective hidroenergetice, categoria 5, treapta II,
cu o vechime neintreruptă in aceeași unitate de 16 ani
— în lei —
tn cazul realizării
In cazul depășirii
în cazul nerealizării
integrale .a sarcinilor
sarcinilor de plan
sarcinilor de plan
de
plan
cu
10
la
sută
cu 10 la sută
Venituri
pînă la
de la
pină la
de la
pînă la
de la
I februarie 1 februarie 1 februarie 1 februarie 1 februarie 1 februarie
Retribuția
tarifară
3 213
3 721
3 721
3 213
3 721
3 213
Sporul
de vechime
289 (9%)
521 (14%)
289
521
289
521
Adaosul de
acord sau
1
diminuarea
de retribuție
+321
+372
—321
—372
TOTAL
3 502
4 242
3 823
4 614
3 181
3 870

Amănunte și precizări de la tovarășul Nicolae Răducu, director adjunct in Ministe
rul Industrializării Lemnului și Materiale
lor de Construcții.
.

Amănunte și precizări de la tovarășa
Viorica Rusu, specialist în Ministerul
Muncii.

Retribuțiile tarifare ale personalului
muncitor din acest sector de activitate, re
tribuit pe clase de retribuire, se majorează,
în medie, cu 5 la sută, astfel :
— în lei —

Plafoanele retribuțiilor tarifare *)
Categoria de personal

în cercetare
Cercetător științific. Inginer tehnolog
Cercetător științific (inginer tehnolog)
principal
Tn proiectare
Desenator' tehnic
Desenator tehnic principal
Tehnician proiectant
Tehnician proiectant principal
Subinginer (conductor arhitect) proiectant
Subinginer (conductor arhitect) proiectant
principal
Inginer (arhitect) proiectant
Inginer (arhitect) proiectant principal

pină la 1 februarie

de la 1 februarie

2 560—3 840

2 690—4 030

2 780—5 870

2 920—6 160

1 770—2 120
1 940—2 380
2 000—2 470
2 310—3 200
2 470—3 350

1 865—2 225
2 040—2 500
2 100—2 590
2 425—3 360
2 590—3 520

2 670—3 670
2 670—3 670
2 910—5 340

2 800—3 850
2 800—3 850
3 060—5 610

*) Retribuțiile tarifare sint diferențiate in cercetare pe gradații, grade profesionale
șl cele trei niveluri de retribuire, iar in proiectare pe gradații și grade profesionale.
ganizare a unităților și gradația personalu
în activitatea de informatică, unde retri.^buțiile sint diferențiate după gradul de or- lui muncitor, retribuțiile tarifare se majo-

pină la
1 februarie

'■ ’

. .

’.3

Muncitori retribuiți pe rețeaua tarifară
ciment
Muncitori din industria celulozei si hîrtiei,
retribuiți pe rețeaua tarifară chimie B
Muncitori retribuiți pe rețeaua tarifară
exploatări forestiere A, prelucrarea lem
nului A acord și similarele
Muncitori retribuiți pe rețeaua tarifară
prelucrarea lemnului B acord și similarele
Muncitori retribuiți pe rețeaua tarifară
exploatări forestiere B și prelucrarea lem
nului B pentru personalul necuprins in
acord
Muncitori retribuit! pe rețeaua tarifară
cariere-balastiere
Muncitori retribuiți pe rețeaua tarifară
materiale de construcții A
Muncitori retribuiți pe rețeaua tarifară
materiale de construcții B

1 826—3 254

1 926—3 431

1 703—2 938

1 799—3 099

1 673—2 917

1 759—3

1 652—2 897

1 740—3 050

1 622—2 795

I 711—2 942

1 714—2 714

1 808—2 893

1 703—2 815

1 799—2 972

069

1 622—2 703

1 711—2 845
•) Retribuțiile tarifare sint diferențiate pe trepte și categorii de încadrare.
în privința retribuțiilor tarifare ale lu
și. respectiv. 2 470—3 200 Iei la noile
crătorilor din exploatări forestiere (meca
plafoane cuprinse între 2 425—3 060 lei și,
nici la fierăstraie, mecanici la funiculare și
respectiv. 2 599—3 360 lei.
plan înclinat, trolist și montator la insta
Retribuțiile maiștrilor din activitatea de
lații cu cablu), acestea vor spori de la ve
prelucrare a lemnului nivel B și din ramu
chile plafoane cuprinse între 2 642—2 917
ra materialelor de construcții nivel A se
lei la noile plafoane cuprinse între 2 776—
majorează de la 2 240—2 780 lei la 2 355—
3 069.
12 920 lei. Retribuțiile maiștrilor principali
cresc
de Ia 2 380—3 050 lei la 2 500—3 200 lei.
Retribuțiile tarifare ale maiștrilor se ma
în subramura materialelor de construcții
jorează, în medie, cu 5 la sută, plafoanele
nivel B, retribuțiile maiștrilor și ale maiș
lor fiind diferențiate de la subramura la
trilor principali se majorează de la 2 120—
subramură. Astfel, retribuțiile maiștrilor
2 560 lei și, respectiv, 2 240—2 780 lei la
din industria cimentului cresc de la 2 380—
noile plafoane cuprinse intre 2 225—2 690 lei
3 050 lei la 2 500—3 200 lei, iar retribuțiile
și, respectiv, 2 355—2 920 lei.
maiștrilor principali din același domeniu
Cu 5 la sută se majorează, în medie, și
cresc de la 2 560—3 350 lei la 2 690—3 520
retribuțiile celorlalte categorii de personal
lei.
din industria lemnului și materialelor de
Retribuțiile maiștrilor și a maiștrilor
construcții, retribuiți pe clase de retribui
principali din întreprinderile de celuloză și
: tehnicieni, subingineri, economiști, in
hîrtie, ca și ale celor din activitatea de re
gineri etc.
prelucrare a lemnului nivel A si exploa
Iată cîteva exemple privind majorarea
tări forestiere A vor spori de la vechile
veniturilor oamenilor muncii din domeniul
plafoane cuprinse între 2 310—2 910 lei
nostru de activitate :

CUPTORAR LIANȚI
care lucrează in industria cimentului, categoria 6, treapta II, cu o vechime neintreruptă
in aceeași unitate de peste 20 de ani
în lei —
în cazul realizării
în cazul depășirii
în cazul nerealizării
integrale a sarcinilor
sarcinilor de plan
sarcinilor de plan
de plan
cu 10 la sută
cu 10 la sută
Venituri

de la
1 februarie

Muncitori retribuiți pe rețeaua tarifară construcții A acord și similarele
1 805—3 570
1 896—3 754
— muncitori calificați
1 489—1 785
1 574—1 887
— muncitori necalificați
Muncitori retribuiți pe rețeaua tarifară construcții B acord și similarele
1 795—3 427
1887—3 607
— muncitori calificați
1 469—1 765
1 554—1 857
— muncitori necalificați
Muncitori retribuiți pe rețeaua tarifară construcții B regie
1 703—3 233
1799—3 411
— muncitori calificați
1 438—1 703
1 515—1 799
— muncitori necalificați
*) Retribuțiile tarifare sint diferențiate pe categorii și trepte de încadrare.
gie și similarele vor spori de la vechile
Muncitorii chesonieri. pe timpul cît lu
plafoane cuprinse între 1 734—3152 lei la
crează în chesoane sub apă. vor continua
1 828—3 323 lei.
să fie retribuit! după rețeaua mine sub
în mod distinct. Decretul Consiliului de
teran nivel C. retribuțiile lor urmînd să
Stat pentru majorarea retribuției perso
sporească de la vechile plafoane cuprin
nalului muncitor prevede ca muncitorii
se între 1 912—3 978 lei la noile plafoane
care execută lucrări de betonări și in
cuprinse intre 2 013—4 185 lei.
jecții subterane în galerii și puțuri la oRetribuțiile tarifare ale muncitorilor care
biectivele hidroenergetice să. fie retribuiți.
execută lucrări de montaj de utilaje teh
de la 1 februarie, după o rețea tarifară
nologice. ca și retribuțiile conducătorilor
superioară — mine subteran nivel B. . în
de utilaje de pe șantierele de construcloc de mine subteran nivel C, ca pînă atii-montaj și ale muncitorilor din unită
cum.
realizîndu-se astfel o creștere tota
țile industriale ale Ministerului Construc
lă a retribuțiilor tarifare de peste 10 la
țiilor Industriale, retribuiți pe rețeaua ta
sută. Noile retribuții vor fi cuprinse in
rifară construcții de mașini A acord și simi
tre 2 074—4 599 lei. față de vechile pla
larele. vor spori incepînd cu data de 1 fe
foane cuprinse între 1 912—3 978 lei.
bruarie de la vechile plafoane cuprinse
Retribuțiile personalului operativ, tehniîntre 1 826—3 509 lei la noile plafoane cu
prinse intre 1 926—3 705 lei ; retribuțiile co-productiv și de administrație din ac
tivitatea
de construcții-montaj și din uni
celor retribuiți pe rețeaua construcții ma
șini B acord și similarele vor spori de la
tățile industriale subordonate Ministerului
Construcțiilor Industriale — maiștri, teh
vechile plafoane cuprinse între 1 795—3 356
nicieni. subingineri, economiști. ingineri
lei Ia noile plafoane cuprinse între 1 887—
3 539 lei : retribuțiile celor retribuiți pe etc. — se majorează, de la 1 februarie, in
rețeaua tarifară construcții mașini B re- medie, cu 5 la sută.

„............

în funcție de rețeaua tarifară de încadrare a muncitorilor, retribuțiile acestora
se majorează după cum urmează
în lei —
Plafoanele retribuțiilot tarifai e‘)
... >-+<■» «t ce
pînă Ia 1 februarie
de la 1 februarie

Categoria :.d.e personal. ..... . 'i,b!
(mutwltorf calificau) ’ —- :
’ -

Plafoanele retribuțiilor tarifare *)

Categoria de personal

execuție și de conducere din grupurile de
șantiere de gradele II—VI. șantiere și loturi
organizate pentru executarea obiectivelor
hidroenergetice, acestea vor fi mai mari cu
o clasă de retribuire față de cele prevăzute
de lege pentru grupa IV de ramuri.
în continuare, cîteva exemple privind
creșterea veniturilor constructorilor.

din activitatea de construcții-montaj, categoria 6, treapta II, retribuit pe rețeaua tarifară
construcții B acord, cu o vechime neintreruptă in aceeași unitate de peste 20 de ani
— in lei —
In cazul realizării
în cazul depășirii
în cazul nerealizării
integrale a sarcinilor
sarcinilor de plan
sarcinilor de plan
de
plan
cu 12 la sută
cu
12
la
sutg
Venituri
pină la
de la
pină la
de la
pînă la
de la
1 februarie 1 februarie 1 februarie 1 februarie 1 februarie 1 februarie
Retribuția
2 989
3148
tarifară
3 148
2 989
2 989
3148
Sporul
de vechime
299 (10%) 472 (15%)
472
299
472
299
Adaosul de
acord sau
diminuarea
de retribuție
+359
+378
—359
—378
TOTAL
3 288
3 620
3 647
3 998
2 929
3 242

CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC PRINCIPAL

specialist, care lucrează la instalații automate de prelucrare a topituții de sticlă, treapta II,
cu o vechime neîntreruptă în aceeași unitate de peste 20 de ani
— în lei —
în cazul nerealizării
în cazul depășirii
In cazul realizării
sarcinilor de plan
sarcinilor de plan
integrale ;a sarcinilor
cu 20 la sută
de plan
cu 20 Ia sută
Venituri
de la
de la
pină la
de la
pină Ia
pină la
1 februarie 1 februarie 1 februarie 1 februarie 1 februarie 1 februarie
3152

Ca și muncitorii, personalul tehnic de
execuție de la lucrările hidroenergetice
subterane vor beneficia de o majorare su
perioară mediei pe ramură, urmînd să fie
retribuiți, pentru timpul efectiv lucrat în
aceste condiții, cu retribuțiile prevăzute
pentru grupa II de ramuri, față de grupa III
cum era pînă acum. Cît privește retribu
țiile tarifare ale personalului tehnic de

tre 2 670—3 670 lei la noile plafoane cu
prinse între 2 800—3 850 lei. Pentru aceleași
funcții prevăzute la nivelul de principal I,
II și III, retribuțiile se majorează, diferen
țiat. de la 2 910—5110 lei la 3 060—5 370
lei, în medie cu 5 la sută se majorează și
retribuțiile tarifare ale celorlalte categorii
de personal, retribuite pe clase de retri
buire, din activitatea de informatică.
Prezentăm cîteva exemple privind creș
terea veniturilor personalului muncitor din
cercetare, proiectare și informatică :

gradul I, nivelul I de retribuire, gradația 6, cu o vechime neîntreruptă in aceeași unitate
Muncitori retribuiți pe rețeaua tarifară
1 703—2 825
1 799—2 981
de peste 20 de ani
„textile"
in lei —
Muncitori retribuiți pe rețeaua tarifară
1 714—2 866
1 808—3 011
„confecții piele"
sporul
de la
pină la
Muncitori retribuiți pe rețeaua tarifară
Venituri
de cîștig
1 februarie
1 februarie
1 754—2 948
1 847—3 108
„prelucrare cauciuc"
+ 290
6160
5 870
Retribuția tarifară
*) Retribuțiile tarifare sint diferențiate pe categorii și trepte de încadrare.
+ 337
587 (10%)
924 (15%)
Sporul de vechime
în mod distinct, retribuțiile muncitorilor
continuare, mai mari cu 5 la sută față de
+ 23
493
470
Adaosul de acord (8%)
calificați din tăbăcării se majorează, în me
nivelurile prevăzute în rețeaua tarifară.
în privința retribuțiilor personalului teh- TOTAL
die, cu 10,7 la sută, de la vechile plafoane
7 577
+ 650
6 927
cuprinse intre 1 754—2 948 lei la noile pla
nico-productiv — maiștri economiști, ingi
foane cuprinse între 1 935—3 265 lei.
neri etc. — acestea se vor majora de la
De o majorare superioară mediei pe ra
1 februarie. în medie, cu 5 la sută.
INGINER (ARHITECT) PROIECTANT PRINCIPAL
mură vor beneficia și muncitorii calificați
Ca și la muncitori, retribuțiile tarifare
din industria sticlei și ceramicii fftie, ale ale maiștrilor care lucrepză in tăbăcării și - gradul ii, gradația 6, cu o vechime neintreruptă in aceeași unitate de peste 20 de ani
căror retribuții tarifare .vor șpori, in me- in industria sticlei și cețamieii fine jse maix ■■:
die, cu 10,4 Ia sută, de la vechile plafoane jorează cu un procent superior medici ..pe
‘i
buprinse intre 1.7037-3152 Iei’ Ia jftbile plăramură.
ișrisioq ...bu ..
msriBO r.l
■.
sporul,
■de'®?
pînă la
Ltoane cuprinse între
......................
Iată,
in
continuare,
cîteva
exemple
con’
Venituri
1 887—3 499 Iei. Retri
de cîștig
I februarie
1 februarie
crete
privind
creșterea
veniturilor
oameni

buțiile muncitorilor sticlari, prelucrători
lor muncii din industria ușoară :
manuali de topitură la țeavă vor fi, în
+ 230
4 909
4 670
Retribuția tarifară
+ 268
735 (15%)
467 (10%)
Sporul de vechime
ȚESĂTOR
+
23
490
467
Adaosul de acord (10%)
care lucrează la mașini de țesut, categoria 5, treapta II, cu o vechime neintreruptă
+ 521
6125
5 604
TOTAL
in aceeași unitate de peste 20 de ani
in lei
membru
al
colectivului
se
stabilește
de șe
Adaosul de acord se atribuie în condi
fii grupelor de proiectare. în mod cores
țiile realizării intr-un termen mai scurt sau
în cazul nerealizării
în cazul realizării
în cazul depășirii
punzător, cind nu se realizează lucrările la
cu o formație redusă de personal a lucră
sarcinilor de plan
integrale a sarcinilor
sarcinilor de plan
termen, membrilor grupelor de proiectare
rilor prevăzute pentru grupa de proiectare.
cu 20 la sută
de
plan
cu
20
la
sută
Venituri.
li se diminuează retribuția.
Nivelul adaosului ce se cuvine fiecărui
pină la
de la
pină la
de la
pînă la
de la
1 februarie 1 februarie 1 februarie 1 februarie 1 februarie 1 februarie
ANALIST-PROGRAMATOR PRINCIPAL
gradul III, care lucrează in centre de calcul electronic, gradația 7, cu o vechime
Retribuția
2 395
2 275
2 395
2 275
2 275
tarifară
2 395
neintreruptă în aceeași unitate de peste 20 de ani
— în lei —
Sporul
228
359
359
228 (10'’/o) 359
>)
228
de vechime
sporul
de la
pînă Ia
Adaosul do
Venituri
de cîștig
1 februarie
1 februarie
acord sau
diminuarea
+ 210
4 440
4 230
Retribuția tarifară
—455
—479
+ 455
+479
de retribuție
+ 243
666 (15%)
423 (10%)
Sporul de vechime
2 275
2 754
2 958
2 048
2 503
3 233
TOTAL
+ 453
5 106
4 653
TOTAL

Retribuția
tarifară
Sporul
de vechime
Adaosul de
acord sau
diminuarea
de retribuție

MAJORAREA REERIROTIIIOR

OAMENI Al MUNCII BENEFICIAZĂ

I CATEGORII

pînă la
de la
pînă la
de la
pînă la
de la
1 februarie 1 februarie 1 februarie 1 februarie 1 februarie 1 februarie

i
Retribuția
tarifară
Sporul
de vechime
Adaosul de
acord sau
diminuarea
de retribuție
TOTAL

2 907

291 (10%)

3198

3 060

459 (15%)

3 519

2 907

3 060

2 907

3 060

291

459

291

459

+291
3 489

+306

—291

—306

3 825

2 907

3 213

TÎMPLAR MECANIC
care lucrează la fabricarea mobilei in activitatea de frezat, categoria 6, treapta l#
cu o vechime neîntreruptă in aceeași unitate de peste 20 de ani
in lei
în cazul realizării
în cazul depășirii
în cazul nerealizării
integrale a sarcinilor
sarcinilor de plan
sarcinilor de plan
de plan
cu 15 la sută
cu 15 la sută
Venituri
pînă la
de la
de la
pină la
pînă la
de la
1 februarie 1 februarie- 1 februarie 1 februarie 1 februarie 1 februarie
Retribuția
2 346
2 473
tarifară
2 346
2 473
2 346
2 473
Sporul
de vechime
235 (10%) 371 (15%)
235
371
235
371
Adaosul de
acord sau
diminuarea
+ 352
—352
—371
de retribuție
+371
2 581
2 844
2 933
2 229
TOTAL
3 215
2 473
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PRODUCȚIA de energie electrică să crească.
O demonstrație convingătoare a marilor rezerve de sporire
a producției de cărbune pentru termocentrale
ÎNVĂȚĂMINTELE UNUI SCHIMB DE EXPERIENȚĂ ORGANIZAT INTR-O UNITATE FRUNTAȘĂ: ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ ROVINARI
Oamenii muncii de la întreprin
derea minieră Rovinari au acumu
lat în ultimii doi ani o bună ex
periență in folosirea cu randamen
te mai ridicate a utilajelor și creș
terea producției de lignit. Ca atare,
recent. în spiritul cerințelor, al
orientărilor tovarășului Nicolae
Ceaușescu. secretarul generai^ al
partidului, cu privire la rezolvarea
problemei energetice, a fost organi
zat in această întreprindere, din
inițiativa guvernului, un schimb de
experiență la care au participat
peste 100 de mineri, cadre de
conducere. specialiști din unitătile de extracție
_ _____ _a _______
lignitului
Ia suprafață de la Cimpulung Mus
cel, Horezu, Cîmpu lui Neag. Ro
șia-Peșteana, Lupoaia, Jilț ș.a.
Schimbul de experiență s-a dovedit
cît se poate de util și binevenit.
Cu acest prilej s-au prezentat o
serie de îmbunătățiri aduse utilaje
lor din dotare, diferite metode fo
losite pentru organizarea superioa
ră a producției și a muncii, care
pot și trebuie să fie extinse cîț mai
repede în toate unitățile de extrac
ție a lignitului la suprafață.
La cîteva aspecte și învățăminte
desprinse din experiența acestei
întreprinderi ne vom referi în ar
ticolul de față.

menilor muncii din întreprindere au
inițiat o analiză-diagnostic, cum a
fost numită, a activității din perioa
da anilor 1979—1981, cind s-au obți
nut cele mai slabe rezultate din pro
ducție. Analiza a pus in evidentă în
mod deosebit neajunsurile in res
pectarea tehnologiilor aprobate prin
documentații si asigurarea unei re
zerve active permanente de lignit,
în exploatarea, întreținerea si repa
rarea utilajelor, in organizarea mun
cii si folosirea timpului de lucru. în
corelarea diferitelor capacități de
producție de pe fluxurile tehnolo
gice ș.a.

Odată determinate cauzele neajun
surilor manifestate in procesul de
producție și organizarea muncii, cau-

specialiștii din întreprindere au mo
dificat mesele de preluare. Astfel,
unghiul dc albiere a fost mărit dc Ia
36 grade la 60 grade și a fost modi
ficat mecanismul de dirijare a ma
terialului excavat. în felul acesta,
materialul excavat se concentrează
pe mijlocul benzii, și nu mai alunecă
pe jos. Totodată, ca urmare a modi
ficărilor operate, s-au eliminat late
ralele de la vechile tipuri de mese
de preluare, care erau scumpe și se
reglau greu. în fine, s-a redus înăl
țimea de cădere a materialului de pe
o. bandă pe alta. „Noile tipuri de
mese de preluare realizate prin autodotare sînt mai suple și mai ușoa
re, au puține părți de uzură, ne-a
spus maistrul Ghcorghe Dudău, de
la cariera Tismana I. Nu zic că ele

fășurare de la 180 grade la 210 grade,
în felul acesta, benzile transportoa
re pot prelua o cantitate mai mare
de material excavat, chiar și pe timp
ploios, fără să patineze.
0 SPORIREA VITEZEI COVOA
RELOR DE CAUCIUC PRIN MĂ
RIREA DIAMETRELOR TAMBURILOR DE ACȚIONARE. Tot în scopul
corelării capacităților benzilor trans
portoare, în special la liniile de hal
dare (de transport și depozitare a
sterilului), s-au mărit diametrele
tamburilor de acționare.
In felul
acesta au crescut vitezele și implicit
capacitățile benzilor transportoare,
care au fost corelate cu debitele
excavatoarelor.
0 MĂRIREA
LĂȚIMII UNOR
De
COVOARE DE CAUCIUC.

® în doi ani, randamentul utilajelor s-a dublat
® Odată cu sporirea producției de lignit a crescut și
eficiența economică
• Soluții tehnice valoroase care pot fi grabnic adaptate
și generalizate în toate carierele de extracție la suprafață
a cărbunelui
® Răspunsuri ale cîtorva beneficiari ai schimbului de
experiență la întrebarea: care din soluțiile prezentate vă
interesează cel mai mult și le veți aplica imediat?
® Proiectanții și specialiștii din unitățile constructoare
de mașini pot și trebuie să preia multe din soluțiile tehnice
prezentate la schimbul de experiență

Colectivul de oameni ai muncii din
Întreprindere a realizat nunul trecut
aproape 9 milioane tone lignit. adi
că ciroa 20 Ia sută din producția de
cărbune a tării.
Valoarea rezultatelor obținute în
anul 1982 și, îndeosebi, în anul 1983
de colectivul întreprinderii este însă
și mai semnificativă dacă avem în
vedere că, practic, în perioada 1980—
1981, cu aproape aceleași utilaje din
anul 1983, s-au extras anual numai
circa 5 milioane tone cărbune, ran
damentul utilajelor fiind deci de
peste două ori mai mic. în ultimii
doi ani, gradul de folosire a timpu ze prezentate și analizate în cadrul
lui de lucru al utilajelor a crescut adunărilor de partid și ale oame
de la circa 31 la sută la aproape nilor muncii, prin consultarea largă
64 la sută, iar randamentul excava a minerilor și specialiștilor s-au în
toarelor a sporit de la 421 mc și tocmit programe concrete de acțiune
tone pe oră la 662 mc și tone pe pentru fiecare sector și carieră în
oră. Acțiunile întreprinse, măsurile parte. înfăptuirea acestor programe
luate pentru folosirea cu eficiență a asigurat, după cum ne relata to
superioară a utilajelor, pentru orga varășul Mihail Pasere, secretarul co
nizarea cit mai bună a producției și mitetului, .de partid, pe întreprindere,.
;a muncii au asigurat creșterea pro- , nu numai sporirea substanțială, raî ductivității fizice a muncii cu 23 la. _pidă„a producției de cărbun# cj Și
sută, concomitent cu reducerea chel permanentizarea rezultatelor bune'
în ce privește creșterea in
tuielilor materiale pe tona de' căr obținute
dicilor de folosire a utilajelor și a
bune cu 27 la sută.
timpului de lucru. Acționindu-se,
Subliniem aceste realizări pentru deci, asupra cauzelor, s-au eliminat
a nu se crede că la Rovinari există și efectele negative din producție.
condiții de zăcămînt mai bune decît
Care sînt prin urmare soluțiile
în alte unități, care să favorizeze tehnice adoptate, soluții ce pot și
obținerea unor performanțe înalte trebuie să fie generalizate cit mai
fără muncă, fără o permanentă cău curind în toate unitățile de extracție
tare a unor soluții tehnologice și or la suprafață a lignitului ?
0 MODIFICAREA MESELOR DE
ganizatorice moderne, eficiente. Cum
PRELUARE A MATERIALULUI
s-a realizat acest reviriment ?
EXCAVAT. Prin specificul activită
din carierele de extracție a căr
In cadrul schimbului de expe ții
materialul excavat (cărbune
riență, inginerul Nicolae Bercea, di bunelui,
și steril) circulă pe benzi transpor
rectorul întreprinderii, preciza că toare cu covoare de cauciuc. în ace
pentru a se putea perfecționa acti lași timp, distanțele mari dintre ex
vitatea de producție trebuiau cunos cavatoarele cu rotor și punctele de
cute în primul rind cauzele care de depozitare, precum și geografia ca
terminau randamentul scăzut și frec rierelor impun ca materialul excavat
ventele opriri accidentale ale utila să fie deversat de pe o bandă pe
jelor, neasigurarea frontului de lu alta. Practica a dovedit însă că me
cru și celelalte neajunsuri din orga sele de preluare a materialului ex
nizarea producției și a muncii. Ca cavat au din proiectare o serie de
atare, biroul executiv și consiliul oa neajunsuri, pentru înlăturarea cărora

nu ar putea fi încă îmbunătățite, dar
în orice caz sînt net superioare ce
lor furnizate de unitățile construc
toare de mașini". în prezent, circa
80 la sută din mesele de preluare de
pe cei 65 km de benzi transportoare
din întreprindere sînt modificate și
rezultatele sînt dintre cele mai bune.
Inexplicabil este .însă ,că,,.,deși au,,
trecut aproape doi ani de când au
început, șă se efectueze modificările
amintite, unitățile’ constructoare’de'
'mașini Continuă să producă vechile
tipuri de mese de preluare, fără să
preia nici una modernizările concepu
te și testate de specialiștii de la
Rovinari.
0 MĂRIREA UNGHIULUI DE ÎN
FĂȘURARE A COVOARELOR DE
CAUCIUC PE TAMBURII DE AC
ȚIONARE A BENZILOR TRANS
PORTOARE. Din analizele întreprin
se s-a constatat că, în multe cazuri,
capacitățile de transport ale diferi
telor benzi de transport nu erau co
relate și, în consecință, existau
„locuri înguste" pe fluxul tehnologic,
ceea ce deregla întregul proces de
producție. Una din cauzele acestei
situații o constituia unghiul necores
punzător de înfășurare a covoarelor
de cauciuc pe tamburii de acționare
a benzilor transportoare. Atît pe .
vreme bună, dar în special cind
ploua, benzile transportoare nu pu
teau fi încărcate la întreaga capaci
tate deoarece patinau pe tamburii de
acționare. Acest neajuns a fost eli
minat prin montarea unei tobe de
presiune și mărirea unghiului de în

regulă, benzile magistrale preiau
materialul excavat și transportat de
la mai' multe excavatoare. Lățimea
covoarelor de cauciuc de pe benzile
magistrale nu asigura însă preluarea
întregului volum de material exca
vat. Ca atare, covoarele de cauciuc
cu lățimea de 1 400 mm au fost în
locuite, cu covoare de ,,1,600 mm p.p
toate benzile magistrale.
O. AMENAJAREA UNOR PUNCTE
SPECIALE DE VULCANIZARE PE
CIRCUITELE DE BEN'ZI TRANS
PORTOARE. Datele statistice evidențiază că, practic, în toate: carierele de extracție a lignitului, vulcanizarea covoarelor de cauciuc deține
ponderea cea mai mare în totalul
timpului neproductiv. Soluțiai adoptată pentru eliminarea acestui
neajuns a fost una radicală și
anume : amenajarea pe circuitele de
benzi transportoare a unor puncte
speciale de vulcanizare, dotate cu
copertine, prize de energie electrică
de 380 V, pînă Ia care au fost con
struite căi de acces. Totodată, lingă
aceste puncte de vulcanizare s-au
executat suporți pentru susținerea
suspendată, deasupra benzii trans
portoare, a unor rezerve de covoare
de cauciuc. Ce schimbări în sistemul
de lucru au.atras după sine aceste
amenajări ? j „înainte, ne spune
Constantin Predoiu, inginerul-șef al
carierei Tismana I,
în momentul
cind se rupea sau se sfîșia un covor
de cauciuc abia începeau pregăti
rile : se scotea din magazie și se

transporta în carieră covorul de
cauciuc, se trăgeau fire pentru asi
gurarea sursei de energie electrică,
se demonta o parte din construcția
metalică a benzii, se făceau multe
alte operații. Abia apoi se aducea
instalația de vulcanizare și putea
începe lucrul propriu-zis. Acum, în
cazul efectuării unei vulcanizări,
totul este pregătit și lucrul poate
începe imediat ce sosește echipa de
vulcanizatori".
Evident, in cadrul schimbului de
experiență s-a vorbit și de alte îmbunătăți ri aduse utilajelor, care, de
asemenea, pot și trebuie să fie Re
neralizate. in ansamblu, soluțiile
adoptate la întreprinderea minieră
Rovinari sînt în mod categoric utile
și altor unități miniere similare,
Dealtfel, aceasta este și concluzia
desprinsă din sondajul făcut la în
cheierea schimbului de experiență.
Iată răspunsurile primite din partea
unor muncitori și specialiști la în
trebarea : care din soluțiile prezen
tate vi s-au părut mai interesante și
intenționați să le aplicați ?

Constantin Oprita, brigadier pe
excavatorul 1 300—04 de la între
prinderea minieră Lupoaia : „Deși
lucrez de mai multă vreme pe un
excavator cu rotor de mare capa
citate și cunosc bine toate utilaje
le din carieră, trebuie să recunosc
că cele mai multe din moderniză
rile văzute la Rovinari reprezintă o
noutate si nu se aplică în unitatea
noastră. Deosebit de valoroase mi
s-au părut modificările făcute la
mesele de preluare, amenajarea
punctelor de vulcanizare pe benzi
le transportoare și mărirea unghiu
lui de înfășurare a covoarelor de
cauciuc pe tamburii de acționare și
ele trebuie cit mai repede genera
lizate".

Dan Offenberg, maistru la între
prinderea minieră Roșia-Peșteana :
„Schimbul de experiență ne-a per
mis să cunoaștem direct o serie de
modernizări deosebit de importante
pentru creșterea randamentului uti
lajelor. Mărirea unghiului de albiere al covorului de cauciuc. îmbună
tățirea sistemului de deversare a
materialului excavat de pe o ban
dă pi; alta sînt rhăsuri care 'trebuie'
extinse în toate carierele de ex-1
tractîe a lignitului. în unitatea noastră. la cariera -Peșteana-sud. pentru
a da un exemplu concret, viteza
benzilor transportoare de pe linia de
haldare, care preiau sterilul de la
două excavatoare, trebuie urgent
mărită prin aplicarea soluției pre
zentate aici, la Rovinari".

Constantin Mihuțescu, sef de sec
tor la cariera Oltet. din cadrul în
treprinderii miniere Horezu : „Ba
zinul carbonifer Berbești, din jude
țul Vîlcea, în care lucrez, este un
bazin în care extracția lignitului a
început de curind. Prima linie tehnologică a fost pusă în funcțiune
numai de cîteva luni. Utilajele pe
care le-am primit de la unitățile
constructoare de mașini nu au însă
nici una din îmbunătățirile făcute
la Rovinari. Cariera Olteț va fi do
tată cu trei linii tehnologice. De
aceea, propun ca unitățile construc
toare de utilaje miniere să preia toa
te aceste îmbunătățiri. Nu este nor
mal ca noi 6ă ne a.pucăm să moder
nizăm utilajele pe care abia le-am
primit de la -întreprinderile furni
zoare".

Foto : S. Cristian
Experiența întreprinderii miniere Rovinari demonstrează că atunci cind
se acționează cu hotărire pentru perfecționarea organizării producției și a
muncii, cind se caută cu perseverență soluții noi, cuprinzătoare pentru
modernizarea și folosirea cu randamente superioare a utilajelor, pot fi
obținute rezultate dintre cele mai bune. Aceste măsuri și soluții sint la
îndemina colectivelor din toate carierele de extracție a cărbunelui la
suprafață.
Totodată, apare necesar ca și întreprinderile constructoare de mașini
să preia și să aplice toate îmbunătățirile aduse utilajelor, așa cum au
solicitat și participanții la schimbul de experiență. Este cit se poate de
evident că sporirea producției de lignit constituie un obiectiv nu numai
al minerilor, ci și al tuturor factorilor cu răspunderi in dotarea tehnică a
industriei extractive a cărbunelui.

Ion TEODOR
Dumitru PRUNA

...CONSUMUL de energie electrică să scadă
Cînd se risipesc
economiile,
se adună risipa
® în vreme ce, în perioada 1—30 ianuarie, în
județul Constanța, cu precădere în industrie, s-au
economisit 6 568 MWh energie electrică, consumul
planificat pentru sectorul casnic a fost depășit cu
2 261 MWh.

® Numai această depășire este mai mare decît
energia electrică utilizată la Șantierul naval Con
stanța timp de o lună de zile.
® Se impun controale riguroase, repetate,
precum și aplicarea strictă a măsurilor stabilite pen
tru înlăturarea manifestărilor de risipă.
• Este necesar să fie intensificată activitatea
de educație cetățenească, de sporire a spiritului ci
vic, astfel îneît fiecare locuitor să respecte ferm mă
surile de economisire a energiei și să devină un
factor de opinie în favoarea consumurilor reduse.

® în acest sens este de dorit o participare
mai vie și mai intensă a deputaților, a organizațiilor
obștești din cartiere, a întregului activ al consiliului
popular, îneît spiritul de economie să domnească și
la locul de ^iuncă, și în locurile publice, și acasă.

Nu s-ar putea spune că la Con
stanța, ca in toate localitățile țării,
nu s-au întreprins acțiuni pentru
reducerea consumului de energie
atit in sectoarele direct productive,
cit și în sectoarele public și casnic.
Astfel, în județ — și, desigur, cu
precădere în întreprinderile princi
palului oraș, cel de reședință — ca
urmare a măsurilor de economisire
intreprinse pe scară largă, in periaxda 1—30 ianuarie s-au folosit
cu 6 568 MWh energic electrică mai
puțin decit baremul planificat.
Dar în sectorul public și casnic
ce s-a întreprins? Am pus această
întrebare cu atît mai multă îndrep
tățire cu cît în evidențele Dispece
ratului energetic național, județul
Constanța — deci, implicit, și prin
cipalul
consumator. municipiul
Constanta — se înscrie cu depășiri
substanțiale la capitolul „consum
casnic". începem discuția la con
siliul popular al municipiului, for
care, pe plan local, poartă princi
pala răspundere pentru încadrarea
strictă în normele de consum stabi
lite și pentru evitarea oricărei risi
pe. Nu putem afla însă prea multe.
Tovarășul Ștefan Mihail, șeful
sectorului de gospodărie comunală
și Iocativă. ne explică destul de
stingherit că „energeticianul-șef
este la județ, municipiul ține doar
evidența consumului in sectorul
public".
La acest capitol — consumul pu
blic — potrivit planului de măsuri
elaborat de comitetul executiv al
consiliului popular, s-au întreprins
următoarele : a fost redus cu 50 la
sută iluminatul străzilor (în acest
sens, gospodarii municipiului sem
nalează necesitatea de a se asigura
cantități superioare de becuri de
125 wați, de mai bună calitate în
ceea ce privește filamentul și mon
tarea în Soclu), s-au modificat pro
gramele de activitate ale unităților
de invățămînt, comerciale și de
servire publică spre a se folosi din
plin lumina zilei etc. Ni se
spune că. în urmă cu două
luni, adică imediat după elaborarea
lor, măsurile de economisire au
fost prelucrate — prin intermediul
deputaților, al reprezentanților ce

lor 360 asociații de locatari, al acti
vului obștesc — cu întreaga popu
lație ; totodată, au fost distribuite,
pentru afișare, 30 000 de exemplare
dlntr-o foaie volantă editată spe
cial de ziarul „Dobrogea nouă".
Măsuri demne de reținut, dar,
pornind de la datele certe pe care
le cunoaștem, punem din nou în
trebarea : ce s-a întreprins în sec
torul casnic, in care depășirile se
mențin, și încă la un nivel ridicat?

întrebarea l-a uimit peste mă
sură pe interlocutor, iar pe noi
răspunsul primit :
— N-am urmărit în mod expres
municipiul. Raportările zilnice ale
consumului se fac numai la nive
lul județului.
— Atunci, cum se pot realiza
reducerile de consum dacă nu se
știe cît și din ce se reduce ?
— Să încercăm să „scoatem"
municipiul după „cheie".

statări și. mai ales, de existenta
depășirilor, ati intensificat cumva
controalele pe teren ?
Și iar se fac calcule cite aparta
mente și locuințe au fost vizitate
in luna ianuarie. Spunem „vizita
te". pentru că nu este vorba de un
control sistematic.
— Ati cerut sprijinul' asociațiilor
de locatari, al cetățenilor din ac
tivul obștesc ?
— Cu asociațiile de locatari, cu

Cum acționează consiliul
popular și cetățenii
din Constanța pentru
reducerea consumurilor
energetice cu
— Noi nu știm dacă avem de
pășiri...
Iată o „explicație" consternantă.
Doar consiliul popular municipal
este prima instituție datoare să-și
cunoască consumurile și. prin in
termediul numeroaselor pirghii or
ganizatorice și educative ce-i stau
la îndemină, sâ acționeze în sensul
influențării cetățenilor pentru înca
drarea intr-un regim strict de eco
nomii.
încercăm la întreprinderea de
rețele electrice Constanța (I.R.E.C.).
Pentru început, inginerul-șef. tova
rășul Gheorghe Petranu, ne con
firmă datele aflate la București :
județul Constanța înscrie la ca
pitolul „consum casnic" depășiri
de 1 311 MWh în decembrie și
2 261 xMWh în perioada 1—30 ia
nuarie.
Numai această ultimă depășire
echivalează, conform calculelor spe
cialiștilor, cu mai mult decit con
sumul pe o lună întreagă al șan
tierului naval din localitate.
— Cît din depășirile înregistrate
în sectorul casnic revin municipiu
lui Constanța ?

— Adică ?...
— ...Calculînd că trebuie să re
prezinte 60 la sută din consumul
județului.
Și. aplicînd „cheia", calculul care
ar fi trebuit să ghideze întreaga
acțiune de reducere a consumu
rilor s-a făcut abia în prezența
noastră. Rezultatul — pe care, in
tr-un mod cu totul inexplicabil,
nimeni de la consiliul popular mu
nicipal nu a avut curiozitatea să-1
afle pînă acum — este următorul :
1 noiembrie 1983 — 27 ianuarie
1984 — 3 300 MWh depășire la con
sumul casnic.
— înseamnă că multi cetățeni
depășesc consumurile admise...
— Așa este. Iar judecind după
„cheie", majoritatea s-ar afla in
municipiu. Vreo 20 — ca să dau o
cifră mai apropiată de realitate —
sînt consumatori frauduloși. contravenienti care, pentru consum
abuziv si chiar furt de energie, au
fost deconectați de la rețea și im
puși la plata cuvenită.
— Ținînd seama de aceste con

alti cetățeni nu s-au inițiat pină
acum acțiuni comune de control.
Nu am știut să valorificăm acest
sistem.
Și — îneîntat că a „descoperit"
in sfirșit cum să procedeze — in
terlocutorul conchide : „într-adevăr. ar fi o măsură de viitor".
— Pină atunci. însă, nu v-ati
gindit la nimic ?
— Cum să nu. Inginerul-șef ne
întinde ciornele a două modele de
înștiințări, care ar urma să fie înmînate cetățenilor „depăsitori".
cum îi numește. „Ce părere aveți,
sint bine întocmite ?“
Dezarmant. După trei luni de
depășiri substanțiale, cind se știe,
desigur, că numărul acelora care
nesocotesc consumurile atribuite,
chiar calculate după „cheie", nu
este de neluat în seamă, s-au
aplicat... 20 de sancțiuni, iar
I.R.E.C. se află în faza de a nu fl
definitivat măcar textul unor aver
tizări 1
/
Alături de cetățenii, cunoscut!
sau necunoscuti. care depășesc
consumurile de energie, există si

alti risipitori, din rîndul celor care
ar putea fi depistați mai lesne,
controlul depinzind efectiv, de spi
ritul de responsabilitate, de exi
genta
forurilor
răspunzătoare.
Exemplele ne stau la îndemină :
magazinul alimentar nr. 129 din
Piața „Pescăruș" înregistrează. în
medie, un consum zilnic de 8 kWh
ne zi. în loc de 3,2 kWh ;
cofetăria „Ghiocel" folosea. în plin
virf de sarcină, o plită electrică de
1 800 wați ; la unitatea nr. 4
I.J.'L.F. din cartierul Tomis Nord
a fost găsit în priză un reșou de
600 wați, iar la bazarul UJECOO?
din aceeași zona se folosea un
radiator de 2 000 wați. Sînt exem
ple care vorbesc de Ia sine despre
încălcarea dezideratului major de
a se economisi pretutindeni ener
gia și a se pune capăt risipei.
Am revenit, firește, in final, la
consiliul popular al municipiului.
Tovarășul prim-vicepreședinte Ilie
Georgescu a fost foarte categoric :
„Noi am luat măsuri pentru redu
cerea la jumătate a consumului.
Pînă acum I.R.E.C. nu ne-a trimis
nici o adresă prin care să ne
anunțe că s-ar fi depășit cantitățile
repartizate. Dar, chiar : cît a alocat
I.R.E.C. municipiului nostru ?“.
Iată o întrebare, o nedumerire,
care nu mai suscită comentarii.
Lipsa oricărei evidențe a con
sumului la nivelul municipiului se
împletește, în cazul Consiliului
popular Constanta, cu inconsecven
ta îndeplinirii propriului plan de
măsuri. Ne referim la efectuarea
controalelor pe teren și intensifica
rea acțiunilor de explicare, în rîn
dul populației, a îndatoririi patrio
tice, a obligației cetățenești . cate
gorice de a reduce la jumătate con
sumul casnic de energie, spre a se
putea asigura depășirea greutăților
de moment si desfășurarea în bune
condiții a întregii activități pro
ductive. Și dacă pentru înlăturarea
carențelor existente tot trebuie să
se găsească o „cheie", aceasta nu
poate fi alta decît „cheia responsa
bilității" pe măsura problemei in
cauză.

Maria BABOIAN
Georqe MIHĂESCU
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IDEALUL UNIRII, AL UNITĂȚII
IDEALURI DE NEÎNVINS
Ideea unirii, a luptei pentru
de români te-au ridicat, prin pu
unitate și independență a însoțit
terea sufletelor lor, prin puterea
permanent brațul înarmat al româ
credinței lor naționale, pe scau
nilor. izvorind din statornicia aces
nele întrunite ale lui Ștefan cel
tui neam în spațiul carpato-danuMare și ale lui Mihai Viteazul ; cinci
biano-pontic. Restituind tării și
milioane de români au simbolizat în
frontului nostru istoriografie, spiri
Măria Ta independenta națională".
tualității românești în ansamblul ei
Domnitorul României privea însă si
aceste adevăruri, tovarășul Nicolae
mai departe, de vreme ce consulul
Ceaușescu arăta că „înseși tradițiile
francez informa că el „vorbește în
vechi... dovedesc că armata a slujii
totdeauna de luarea Transilvaniei și
întotdeauna interesele poporului, a
Bucovinei de Ia Austria (...)“. fapt ce
constituit forța de bază a luptei îm
a determinat pe reprezentanții di
potriva dominației străine, pentru
plomatici ai unor puteri să propună
oucerirea și apărarea independentei".
măsuri de extremă urgentă împotri
Idealul formării unui stat puter
va sa. Reprezentantul tarului, subli
nic pe meleagurile Daciei a fost o
nia același consul, de cîtva timp
componentă organică a conștiinței
„vorbește despre necesitatea unei
patriotice a armatei române de-a
ocupații și a numirii unui principe
lungul celor două milenii de glo
străin".
rioasă existentă. Simbolul regatului
Formarea în timp cit mai scurt a
Iui Burebista și Decebal. al statului
unei armate puternice era reclamată,
unitar centralizat format sub Vi
așadar, de împrejurările istorice în
teazul Mihai era mereu viu în cu
care a avut loc Unirea, de faptul că
getul și simțirea oștirii române. Se
evenimentele de la 1848 au demonstrat
colul al XîX-lea a adus o nouă și
că era nevoie de crearea forțelor ar
strălucită confirmare a integrării
mate proprii. Reformele si măsurile
oștirii în' primele rînduri ale luptei
luate în cei șapte ani de domnie
pentru unitate și neatârnare. Marile
luminoasă a lui Cuza Vodă trebuie
embleme ale acestei realități au fost
înțelese astfel ca tot atîtea trepte
alcătuite din revoluția lui Tudor
spre făurirea si întărirea oștirii na
Vladimirescu. revoluția din 1848—
ționale ca armată a independentei.
1849. Unirea din 1859 și războiul din
Cu un patriotism mai presus de orice
1877—1878. în toate aceste eveni
elogiu, cu o competentă și dăruire
mente care constituie verigile unui
proprii numai marilor personalități,
profund și ireversibil proces revo
el a elaborat și înfăptuit o politică
luționar. ce marchează evoluția as
militară concordantă cu scopurile ur
cendentă a poporului român spre
mărite. Astfel. împrejurările interna
unitate, demnitate și independentă,
ționale în care s-a realizat Unirea
factorul' militar nu numai că a fost
din ianuarie 1859, determinate în
implicat, dar a avut un rol impor
principal de faptul că imperiile limi
tant în lupta pentru înfăptuirea as
trofe — otoman, țarist și habsburgic
pirațiilor fierbinți ale neamului
— se aflau în concurentă pentru con
nostru.
trolul spațiului românesc, au impus
Armatele celor două principate,
ca cel dinții act politic al noului re
ale căror efective se ridicau în anul
gim să-I constituie formarea armatei
1859 la peste 12 000 de oameni, s-au
naționale prin fuzionarea trupelor
identificat total cu vrerea nestră
celor două principate înainte de a fi
mutată a poporului de a realiza
unirea țărilor surori Moldova și
Muntenia în una și aceeași ființă
General-colonel Vasile MILEA
statală. în fruntea luptei pentru
prim adjunct
unitate națională s-au găsit multi
al ministrului apărării naționale,
ofițeri sau foști ofițeri trecuti prin
școala aspră a revoluției din 1848,
șef al Marelui Stat Major
participînd la activitatea de propa
gare în rîndurile maselor a ideii
unirii, contribuind la întărirea și
făurită Unirea celor două adminis
dezvoltarea conștiinței unității na
trații. S-au făcut schimburi de uni
ționale. la insuflarea unui irezistibil
tăti ; regimente din Moldova s-au de
avînt mișcării pentru unire. Expriplasat in Muntenia și invers. Un
mî.nd aspirațiile întregului popor, oprim pas in direcția unificării celor
fiterii unioniști au făcut din istorie,
două armate'l-a constituit concentra
din literatură, din condei o armă de
rea lor. chiar în anul Unirii, intr-o
luptă, contribuind la transformarea
tabără militară (la Florești, lingă
ideii unirii intr-o forță de neînvins.
Ploiești). Prin concentrarea acestor
în divanurile ad-hoc din cele
forte intr-o singură grupare, factorii
două principate au fost aleși ca dede decizie au înțeles să sublinieze
putați și ofițeri in activitate sau din
opțiunea
lor categorică de a rezista
tre participanții Ia revoluțiile din
oricărei
presiuni din afară. Relevînd
1848. Maiorul. Alexandru loan Cu
importanta unei atitudini combative
za a fost ales deputat pentru diși ferme fată de ingerințele și actele
vanul ad-hoc de orașul Galați ;
dușmănoase de orice fel si din orice
orașul Craiova a ales ca deputat
direcție, ziarul „Dimineața" nota :
pe căpitanul Nicolae Pleșoianu.
„Fiți încredințați că nu vom ajunge
Ofițeri ai armatei române au făcut
la
telul de libertate și mărire pe cit
parte din comitetele unioniste și din
timp
nu vom putea sprijini cu arma
comisiile electorale, iar cei aflați în
în mină dorințele noastre".
funcții de pircălabi de județe au
Tot în tabăra de la Florești și-a
creat condiții pentru desfășurarea
stabilit sediul si comisia împuterni
alegerilor în bune condiții. Un nu
cită a pregăti regulamentele și așemăr de 79 de cetățeni din districtul
zămintele comune ale armatei. în
Suceava au adresat, de pildă, o scri
1862'a fost editat „Regulamentul asu
soare de mulțumire; colonelului. Dipra
serviciiilui armatelor în cimpamitri,e Fote, administratorul, .distric-, , •nie‘V.
l
. - .
, ■
tuluWSuceava. în qțțp
In. anii, următori au .avut loc gerile deputaților din Divanul ad-' concentrări
în tabere de instrucție
hoc s-au săvîrșit sub administrația
precum au fost cele de la Floreasca
dumneavoastră. Buna rinduială. li
(1861).
Colentina
(1862), Cotroceni
niștea și imparțialitatea ce au pre
(1863) etc. în paralel, s-a adîncit
zidat la această operație ne impune
acțiunea de unificare si modernizare
datoria de a vă exprima a noastră
a structurilor organizatorice înfiinmulțumire".
țîndu-se : Statul major general al
Semnificativ este faptul că vestea
armatei. Ministerul de Război (unifi
alegerii lui Cuza a fost adusă la
cat) cu sediul la București, coman
cunoștința maselor de pe Dealul
damentele superioare din Iași. Cra
Mitropoliei de către un ofițer, care,
iova și București — echivalente cu
adresîndu-se militarilor. Ie-a spus :
regiunile
sau circumscripțiile mili
„Lăsați poporul să intre. Trăiască
tare ș.a. Din 1860—1862 au fost decla
prințul Alexandru loan Cuza. pro
rate valabile pentru întreg teritoriul
clamat de Cameră domnitorul Prin
prevederile Legii pentru satisfacerea
cipatelor Unite !“. Ziarele si revis
serviciului militar obligatoriu, ale
tele vremii au imortalizat entuzias
normativelor de înaintare în grad și
mul și bucuria ce cuprinseseră ma
de stabilire a ierarhiei în oștire.
sele populare și rîndurile oștirii în
Totodată, s-au contopit școlile de
acele momente de neuitat. „Toată
ofițeri într-o singură instituție de
noaptea — scria „Revista Carpatilor"
profil. Hotărîrile luate au netezit
■— oștirea de cavalerie și infanterie
calea promulgării Legii de organizare
umbla și patrula pe poduri, dar tot
a puterii armate la 27 noiembrie
odată... sute de oameni se încruci
1864. baza juridică a sistemului de
șau cu patrule fără nici un risc".
apărare
in spiritul națiunii armate.
Așadar, înalta misiune de a uni
Consolidarea și dezvoltarea econo
pentru totdeauna tronurile încărcate
miei. a finanțelor, a așezămintelor
de glorie ale lui Ștefan cel Mare și
sociale și instituțiilor moderne de
Mihai Viteazul a revenit colonelului
stat au permis extinderea bazei pro
Alexandru loan Cuza, cavalerul
prii de dotare și înzestrare a arma
corpului de ofițeri români din ge
tei. începînd cu anul 1860 au intrat
nerația epocii. „Domnul României
in
funcțiune Pirotehnia armatei din
libere"—arăta Cezar Bolliac — ales
Dealul Spirii si Pulberăria de la
de ambele Camere elective în una
Cotroceni. s-a înființat Arsenalul
nimitate. a fost proclamat și „de
armatei etc.
amîndouă armiile române". însuși
O privire retrospectivă pune în
domnitorul Cuza aprecia' că „atitu
evidentă faptul că dintre toate insti
dinea demnă și hotăritoare a arma
tuțiile statului national modern, cea
tei române... a contribuit mult la
mai spectaculoasă evoluție a avut-o
înființarea unei singure Românii",
armata. Astfel, in cele aproape două
în ziua de 26 ianuarie el mulțumea
decenii ,(1859—1877) forța militară de
oștirii Munteniei pentru atitudinea
apărare a României a crescut de la
avută și pentru felicitările trimise
12 000 de luptători la peste 100 000 de
cu prilejul alegerii sale ca domn :
oameni, organizați în mari unităti și'
„Salutare vouă, fraților de arme 1
unităti. în garda națională și în for
Salutare steagului românesc, ce a
mațiuni teritoriale. Numai așa a fost
fost purtat de Mihai Viteazul 1 Pa
posibil ca. în anul 1877. România
tria română și noi ne încredem sim
să-s! cucerească cu arma în mină
țirilor voastre de militari...".
independenta statală deplină. Marea
Cele mai de seamă personalități
epopee a bătăliilor pentru neatârnare,
ale vremii. în gind și simțire cu ma
patriotismul clocotitor de care , erau
sele populare, au înțeles că făurirea
animați ostașii noștri, comportarea
statului național modern nu era un
cu adevărat impresionantă în con
scop în sine, ci temelia cuceririi in
fruntările de la Plevna, Rahova și
dependentei absolute a României.
Vidin l-au determinat pe marele poet
Dealtfel, la sosirea „Domnului Uni
Mihai Eminescu să declare : „Oști
rii" în București, I. C. Brătianu i s-a
rea. această singură reprezentantă a
.adresat : „Măria Ta. cinci milioane
poporului românesc adevărat, cum
este el la plaiuri și la șes. dovedește
*) Comunicarea :
„Formarea și
incă
urmele unor virtuți trecute".
dezvoltarea armatei naționale —
Participarea la această epopee a vo
factor important in lupta poporului
luntarilor transilvăneni si bănățeni
român pentru unitate și independen
înrolați sub steagul românesc a con
tă", prezentată la sesiunea științifi
stituit o pagină impresionantă de
că pe tema : „Unirea Moldovei cu
solidaritate națională în realizarea
Muntenia la 24 ianuarie 1859 — mo
uneia dintre cele mai de seamă
ment'crucial în formarea statului
năzuințe ale întregului nostru popor.
national unitar român".

teatre
O Teatrul Național (14 7171, sala
mică) : Salonul — 19.30; (sala Ate
lier) : Fata din Andros — 19.
Enescu"
©
Filarmonica „George
Recital
(15 68 75. Ateneul Român) :
Muvocal-instrumental — 19; (la
zeul de artă) : Recital de arii pre
clasice. Mădălina Muche — soprană
— 18.
• Opera Română (13 18 57) :
Tosca
— 18.
• Teatrul „Lucia-Sturdza Sulandra"
(sala Schitu Măgureanu,
14 75 46) :
Luna dezmoșteniților — 19;
(sala
Grădina Icoanei. 12 44 16) : Rezerva
ția de pelicani — 19.
® Teatrul Mic (14 70 81) : Niște ță
rani — 19.
• Teatrul Foarte Mie (14 09 05) : Stop
pe autostradă — 19,30.
8 Teatrul
de comedie
(16 64 60) :
Misterul Agamemnon — 19.
© Teatrul „Nottâra" (59 31 03, .sala
Magheru) : Micul infern —
19,30:
(sala Sudio) : Inele, cercei, beteală
— 19.

© Teatrul Giulești (sala
Majestic,
14 72 34) : Amadeus — 19.
8 Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Revista revis
telor— 19,30; (sala Victoria, 50 58 65):
Frumosul din pădurea zăpăcită
—
19,30.
S Ansamblul „Rapsodia română"
(13 13 00) : La izvor de dor și cintec
— 18,30.
© Teatrul „Ion Vasllescu" (12 27 45) :
Varietăți — 19,30.
© Teatrul • „Ion Creangă" (50 26 55) :
Hoțul de vulturi — 19.
® Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Batlștei) : Noul nostru vecin — 11).
0 Circul București (1101 20) : Car
navalul stelelor — 19,30.
I.A.T.C.
8 Studioul de teatru al
(15 72 59) : Joia dulce — 19.

e Un petic de cer : SCAL \ (11 03 72)
— 9; 11.15; 13,30; 15.45; 18: 20. VICTO
RIA (16 28 79) — 9.30; 11.30: 13.30: 16;
18; 20, EXCELSIOR 1 (65 49 45) — 9;
11,15;
16:
18,15: ' 20,15.
MODERN
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

Ca „scop sfînt și măreț". lupta
pentru consolidarea independentei și
mai cu seamă pentru răsărirea „fru
mosului arbore al unirii tuturor
românilor", după expresia lui Xenopol. a impus. în complicatul joc de
forte european, noi linii de dezvol
tare si perfecționare a sistemului
militar al tării. înfăptuirea politicii
militare de consolidare a indepen
dentei si de pregătire a premiselor
formării statului national unitar ro
mân impunea măsuri energice și
urgente în sfera conducerii militare
la nivel strategic. Ca urmare, in
anul 1878 au luat ființă Consiliul
superior al armatei și Comitetul
consultativ permanent pe lingă Mi
nisterul de Război. în anul 1882 a
fost adoptată Legea asupra organi
zării comandamentelor armatei, care
instituia corpurile de armată, divi
ziile și brigăzile încă din timp de
pace, măsură cu largi implicații in
ridicarea . capacității de luptă a
armatei.
S-a ajuns astfel ca eforturile
poporului român pentru înfăptuirea
statului national unitar să fie susți
nute, in anul 1916. de o putere
armată care însuma aproape un mi
lion de oameni încadrați in 4 co
mandamente de armată. 6 de corp de
armată. 2 divizii de cavalerie.' 23 di
vizii de infanterie si alte unităti
militare.
Ostașii și ofițerii români, la care
s-au alăturat numeroși cetățeni, atit
din România de atunci, cit. si din
Transilvania si Bucovina, aflate sub
stăpînirea Imperiului habsburgic,
care s-au înrolat voluntari, au „apă
rat cu prețul vieții fiecare palmă
din pămintul patriei invadate de
dușman, — cum arată tovarășul
Nicolae Ceaușescu — adăugind ast
fel o nouă și măreață pagină de
glorie și vitejie la hronicul neamului
nostru, la tradițiile eroice ale luptei
pentru neatârnare, pentru libertate
națională și socială". Spiritul de sa
crificiu al ostașilor și ofițerilor in
eroicele bătălii din Carpati. de pe
Dunăre și din Cîmpia Munteniei, de
la Mărăști. Mărășești și Oituz ex
primă în cel mai înalt grad voința
întregului popor român de eliberare
a teritoriilor' sale aflate sub domi
nație străină și de a făuri statul său
național unitar. Ne aflăm astfel in
frumoasa ipostază de a putea vorbi
și scrie, cu îndreptățită mîndrie
patriotică. într-un interval cronologic
de aproape șase decenii (1859—
1918) de Armata Unirii, armată a in
dependenței și armata Marii Uniri
de la 1 Decembrie 1918.
Virtuțile de care a dat dovadă
oștirea în luptele duse de-a lungul
secolelor pentru imitate și indepen
dentă au fost îmbogățite în focul
revoluției de eliberare, socială și
națională, antifascistă și antiimperialistă din august 1944. cînd, răspunzînd intereselor supreme ale poporu
lui. dînd curs chemărilor înflăcărate
ale Partidului Comunist Român. în
treaga armată română a întors ar
mele împotriva Germaniei naziste,
în luptele purtate pentru eliberarea
tării, pentru zdrobirea definitivă a
. Germaniei naziste, armata română
s-a acoperit de glorie' Nepieritoare.
' dpvedind dă este strîns .legală, de.
iirțteț-eselSȚboporului. hot^rife ăa tacă;
'totul pefttflâi a sluji patria," progresul'
ei economic si social. Este încărcat
de semnificații faptul că în întregul
proces de transformare revoluționară
a societății românești, începînd cu
insurecția națională, — cum sublinia
tovarășul Nicolae Ceaușescu —
armata a ocupat un loc important,
s-a alăturat în întregime intereselor
generale ale poporului, a dus lupta
pentru eliberarea tării, apoi a parti
cipat activ și a militat pentru toate
transformările revoluționare din țara
noastră, s-a contopit cu interesele
generale ale națiunii noastre și con
stituie o forță puternică în construc
ția socialismului, in apărarea cu
ceririlor revoluționare, a indepen
denței și suveranității țării.
Tradițiile luptei pentru unitate și
independentă au căpătat o nouă și
puternică strălucire în epoca marcată
de Congresul al IX-lea al partidului
nostru, epoca celor mai mărețe și
bogate împliniri din întreaga istorie
a poporului român, epoca pe al că
rei frontispiciu stau scrise cu slove
de aur numele si inestimabila operă
teoretică a secretarului general al
partidului, președintele republicii și
comandantul suprem al forțelor ar
mate ale României socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cele
aproape două decenii de luptă și de,
victorii pe magistrala făuririi socia-'
lismului multilateral dezvoltat au
pus bazele trainice social-politice,
economice, ideologice și etice ale
unității indisolubile dintre popor si
oștirea tării, factor si izvor de bază
al forței armatei noastre, al capaci
tății sale de apărare a patriei.
Doctrina noastră militară, al cărei
fondator este secretarul general al
Partidului Comunist Român, inspira
tă din idealurile neatîrnării și unită
ții, conferă apărării patriei dimen
siunea. starea ; si trăinicia de cauză
si operă a întregului popor. Ea ex
primă în cel mai înalt grad grija
neslăbită pentru destinele tării, pen
tru întărirea capacității ei de
apărare transpusă . într-un sistem
cuprinzător și viguros constituit din
forțele armate, gărzile- patriotice, de
tașamentele de tineret si alte forma
țiuni de apărare, unitatea de granit
a națiunii noastre în jurul partidului,
al secretarului său general. to
varășul Nicolae Ceausescu, cheză
șia sigură a tuturor izbînzilor po
porului si oștirii sale in lupta pen
tru edificarea societății socialiste
multilateral dezvoltate, pentru apă
rarea independentei, suveranității și
integrității teritoriale a Românie*
socialiste.
O Program de desene animate — 9;
11; 13; 17,30; Căruța cu mere — 15,15;
19.30 : DOINA (16 35 38).
0 Fructe de pădure : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15,30; 17,30: 19.30.
© Dragostea și revoluția : UNION
(13 49 04) — 9.30: 11,30; 13,30; 15,45: 18;
20, LIRA (317171) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Miezul fierbinte al plinii : GIULEȘTI (17 55 46) — 9: 11,15; 13.30; 15,45:
18; 20, COSMOS (27 54 95) — 9,30; 11,30;
13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
© De dragul tău, Anca : VIITORUL
(11 48 03) — 15,30: 17.30; 19,30.
® Povestea
călătoriilor :
MUNCA
(21 50 97) — 15.30; 17.30; 19,30.
© Nu pot să-ți spun adio: CENTRAL
(14 12 24) — 9: 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.
® îndrăgostit la propria dorință :
SALA MICA A PALATULUI — 17.15;
20, POPULAR (35 15 17) — 15,30; 17,30;
19,30.
© Ultimul cartuș : TIMPURI NOI
(15 61 10) — 9; ti; 13,15; 15,30; 17,45: 20.
0 Gară
pentru
doi :
CAPITOL
(16 29 17) — 9. 11,45; 14.30; 17,15; 19.45.
VOLGA (79 71 26) — 9: 11,45; 14,30;
17,15; 20, GLORIA (47 46 75) — 9; 14,15;
17; 19.45.
© Afacerea Pigot : STUDIO (59 53 15)
— 10: 12; 14; 16; 18: 20. FLOREASCA
(33 29 71) — 8; 10;; 14; 16; 18; 20, AU-
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MUREȘ: Ospitaliere locuri de popas
Județul Mureș este
renumit prin pitores
cul locurilor, fiind
considerat, pe bună
dreptate, printre cele
mai atrăgătoare și in
teresante zone turisti
ce din țara noastră. în
acest decor de o rară
frumusețe sînt cîteva
hanuri și cabane unde
se poate petrece un
concediu sau se poate
poposi pentru cîteva
zile de odihnă și re
creare.
Hotel Stejăriș, am
plasat lingă o pădure
seculară, la 9 km de
Tîrgu
Mureș
spre
Brașov, dispune de
^60 locuri de cazare.

Masa se poate servi la
restaurantul unității.
Pe aceeași rută, la
23. km de Tîrgu Mu
reș, în localitatea Bălăușeri, într-o regiune
viticolă. Hanul „DcaIul Viilor" pune la
oaspeților
dispoziția
confortabile,
camere
restaurant și braserie,
în stațiunea balneară
Sovata, Ilanul „Ursul
Negru" oferă locuri de
cazare în camere cu
confort de categoria I.'
Unitatea are restaurant, cate-bar și cofetărie.
în frumosul defileu
al Mureșului, pe dru-

mul național Tirgu
Mureș — Toplița, în
apropierea localității
Răstolița, Cabana Gălăoaia este un loc de
popas liniștit și recon
fortant avînd cîteva
camere de cazare și
uh mic restaurant,
Aceleași condiții le
oferă și cabanele :
Sălard și Șoimii —
Neagra. La ieșirea din
localitatea Luduș se
poate vizita Cabana
„Salcîmul" care are 45
locuri de cazare și
restaurant cu terasă.
In fotografie ; Ha
nul „Ursul Negru"
Sovata.

Un program de măsuri care întărește
răspunderea constructorilor

La Combinatul pentru prelucra
rea lemnului Pitești, pînă nu de
mult, pînzele disc circular uzate
erau valorificate ca fier vechi, cu
3 lei bucata. Aceasta. în timp ce o
pinză de circular, nouă, costă în
jur de 500 lei. La începutul anului
trecut, un colectiv din cadrul ate
lierului de scule. dispozitive,
verificatoare, format din Aurel
Popa, mecanic specialist. Alexandru
Uivaroși si Preda Gheldiu. tehni
cieni. a conceput si realizat, cu po
sibilități interne, prin autodotare.
o mașină-dispozitiv care, pornind
de la discurile de circular uzate,
execută tipuri noi de discuri de
tăiere. După trecerea cu succes a
probelor tehnologice, mașina a fost
omologată și brevetată de forurile
de resort. Ca urmare, din luna iunie
a anului trecut, pînzele uzate nu
se mai dau la fier vechi, ci sînt
valorificate superior, fiind transfor-

mate în discuri de tăiere pen
tru produse din cauciuc, folosite de
vecinii noștri de la Combinatul
de articole tehnice din cauciuc
(C.A.T.C.) — Pitești. Anul trecut
s-au produs și livrat discuri în va
loare de peste 150 000 lei. iar pen
tru acest an C.A.T.C. a comandat
discuri in valoare de 1 400 000 lei.
Numărul acestor mașini-dispozitiv
va crește, produeîndu-se astfel
discuri de tăiat și pentru alte
unităti.
Am scris aceste rînduri în dorinta ca experiența valoroasă de la
combinatul nostru să poată fi pre
luată si de alte unităti de prelucrare a lemnului.

Crinu APOSTOL

tehnolog,
Combinatul de prelucrare
a lemnului Pitești

Prin progres tehnic
productivitate
superioară
Analizînd mai atent posibilitățile
existente în cadrul unității, colecti
vul Combinatului de produse sodi
ce (C.P.S.) — Govora a descoperit
noi resurse de creștere a producti
vității muncii. Pe baza studiilor
făcute, orientîndu-se ferm spre ,
promovarea progresului tehnic,
spre perfecționarea tehnologiilor,
comisiile de specialitate ale comi
tetului de partid din combinat,
precum si consiliul oamenilor mun
cii au elaborat, pentru anul in curs,
un program concret care prevede o
creștere a productivității muncii cu
14 la sută.
Acțiunile colectivului de aici sînt
îndreptate în trei direcții principa
le, potrivit orientărilor din Progra
mul national de creștere a produc
tivității muncii. Este vorba de ac
țiuni pentru modernizarea tehnolo
giilor de fabricație, mecanizarea si
automatizarea proceselor de pro
ducție. folosirea mai complexă a
capacităților de producție, a forței
de muncă ; apoi de intensificarea
activității în domeniul cercetării si

colaborării cu institutele centrale,
de întărirea spiritului de ordine si
disciplină.
Muncitorii govoreni au. totodată,
în atentie si alte căi de sporire
___ _ _a
eficientei economice. De pildă, vor
produce si vor oferi la export noi
tipuri de mărfuri, cu valoare ridi
cată (4—5 sorturi de site molecu
lare. de zeoliți sintetici etc.). De
asemenea, in cadrul noii fabrici de
silicat de sodiu, ce se va construi
începînd cu trimestrul al IV-lea
al acestui an. se va obține bioxid
de siliciu activ, necesar industriei
de cauciuc. Pe planșele proiectantilor se conturează și alte instalații
pentru fabricarea de noi produse
sau pentru modernizarea unor teh
nologii. Harnicul colectiv al chimiștilor din C.P.S. Govora a în
ceput astfel noul an cu bune re
zultate in producție.

zarea tehnologiilor și utilajelor, in
scopul stabilirii unei concordanțe
fiecare membru al brigăzii, în raport
depline între necesitățile desfășură
cu contribuția sa directă Ia procesul
rii proceselor de producție și dimen
de producție, cu timpul efectiv lucrat
siunile construcțiilor. In esență,
proiectul tip va stabili suprafețele
și retribuția tarifară cuvenită. Pe
parcursul executării lucrărilor se
și principalele dimensiuni ale clădi
rilor. soluțiile constructive, consu
acordă avansuri de pină la 30 la
murile limită de materiale, precum
sută din suma prevăzută pentru
si limita maximă, a prețului de de
manoperă, in funcție de stadiile
Alexandru REZEA
fizice realizate. Aceste stadii de exe
viz. Un element semnificativ : la
tehnician,
cuție, exprimate pentru fiecare cate
orice tip de construcție se vor fo
losi numai materiale și elemente de
gorie de lucrare in unităti fizice
Combinatul de produse sodice
construcții și instalații tipizate, pre
corespunzătoare, sînt fixate încă de
Govora
cum și materiale și resurse locale.
la încheierea contractelor în acord
Această orientare fermă spre tipi
global, prin graficul de execuție a
zare are. evident, rolul să asigure
lucrărilor, iar urmărirea îndeplinirii
creșterea mai puternică a gradului
lor va fi făcută în permanentă de
de industrializare a lucrărilor de
beneficiar, băncile finanțatoare și an
Am citit în „Scînteiă" Planul de
Movila Banului, din județul Bu
construcții cu multiplele sale avan
treprenor. Așa cum este normal și
dezvoltare a agriculturii și indus
zău, unde, datorită secetei prelun
taje : executarea acestora cu consu
necesar, manopera este decontată in
triei alimentare pe anul 1984 și am
există un mare deficit de ană.
gite.
muri minime de materiale si ener
tegral, numai cu condiția ca lucrările
constatat că prestările de servicii
Din cite îmi amintesc. în toate sa
gie. scurtarea hotărîtă a duratelor de
să se încadreze strict în consumurile
către populație vor creste mult, cu
tele învecinate, dar mai ales în sa
execuție, creșterea productivității
normate de materiale, energie și
16 Ia sută, fată de anul 1983. Am
tul Limpezis (component al comu
muncii în proiectare și pe șantiere,
combustibili stabilite în fișa limită și
apreciat și apreciez grija care se
nei). sînt multi zidari priceput!
reducerea, greutății și costului con
să fie de calitatea prevăzută. Orice
acordă satisfacerii cerințelor popu
care s-au îndeletnicit cu săparea
strucțiilor.
abatere de la aceste condiții — ma
lației. Ținind cont de acest lucru,
fîntînilor. dar care acum lucrează
Se cuvine precizat că prin noile
teriale distruse, lucrări de calitate
aș sugera cooperativelor de pro
în alte localități. Crearea chiar cu
norme si măsuri se reglementează,
slabă sau consumuri peste prevederi
ducție. achiziții și desfacere a
ajutorul oamenilor din sat a unor
totodată, retribuirea în acord global
— din vina brigăzii sînt suportate de
mărfurilor din județele cu un defi-. mijloace simple pentru realizare^
■a personalului muncitor care realimembrii acesteia.
cit mai mare de apă potabilă să-și
de fintîni ar contribui la satisfa
zează lucrări, de coristructii-montaj
•Noul sistem de retribuire în acordI
organizeze cite o secție care Ia
cerea cerințelor de .alimentare cu
glpb'iil pphe- '.deci limpede,. în' evi-;, „rrin sțf^inăVatp, .precum și iptersoNa?'
cererea: detătehilor1 să poată coriT ' apă potabilă.
' . ' '
•
dență. legătura strînsă și directă -din- âțluluî'jmUllcittir'din activitaveă .dă re
stfUr" fintîrii? •’«&
“
parații capitale. De asemenea, pen
tre obiectivul fundamental al activi
Marla
DUMITRU
Exemplul care îmi stăruie în
<
tru exercitarea unui control riguros
tății de investiții — realizarea Ia
minte este cel din comuna natală.
corespondent voluntar
în domeniul calității construcțiilor,
termen și creșterea susținută a efi
se organizează Inspecția de stat în
cientei economice a acestora — și
construcții. în cadrul' Inspectoratu
eforturile depuse pe șantiere tocmai
lui general de stat pentru investiîn acest scop. Această legătură tre
PE SCURT, DIN SCRISORI
ții-construcții. Atribuțiile și răspun
buie bine cunoscută si înțeleasă de
derile largi conferite acestui impor
toti constructorii — muncitori, mai
• „Casa tineretului" din comuna Coteana, județul Olt, deschisă re
tant organism sî.nt de natură să fa
ștri și ingineri — chemați să acțio
cent. desfășoară o activitate rodnică. Aici s-au înființat o bibliotecă, o
vorizeze îmbunătățirea calitativă a
neze energic cu competentă și înaltă
sală de dans și un club unde tinerii joacă șah, tenis etc. (Vasile Tonu,
procesultii de. proiectare și execuție
răspundere în vederea finalizării ra
comuna Coteana, județul Olt) • Propunem conducerii întreprinderii de
a noilor investiții, determinînd și pe
pide. de o calitate ireproșabilă a
transporturi locale Ploiești să înființeze un punct pentru eliberarea abo
această cale creșterea eficientei eco
fiecărei investiții, precum și pentru
namentelor și în zona Gării de Sud. în prezent este foarte greu să tra
nomice.
gospodărirea riguroasă a fondurilor
versăm
orașul pentru a obține abonamentele ce se eliberează numai la
financiare și mijloacelor materiale
Indiscutabil, noile norme si mă
sediul garajului unității. Sugerăm, de asemenea, să se analizeze posibilita
încredințate de societate.
suri privind perfecționarea sistemu
tea eliberării și a unor abonamente parțiale, pe 10 zile, 2 săptămini etc.
Desigur, realizarea obiectivelor de
lui de aplicare a acordului global în
(Nicolae Părăscuță. muncitor. întreprinderea de utilaj chimic Ploiești)
investiții reprezintă o activitate com
activitatea de construcții-montaj.
• Canale-capcane. în orașul Hațeg, județul Hunedoara, in apropierea
prin preluarea lucrărilor în antre
plexă. care impune asigurarea pro
fabricii de bere. în cartierul Aurel Vlaicu. există mai multe guri
iectelor de execuție și a aprovizio
priză. vor mobiliza și mai puternic
de canal fără capace. Nu ar putea, fi acoperite înainte de producerea
nării tehnico-materiale; coordonarea
eforturile și capacitățile creatoare
unor accidente ? (Nieu Sbuchea, corespondent voluntar) O înnoiri edilitare,
ale oamenilor muncii din acest sec
mai multor brigăzi complexe, folo
în comuna Săbăoani. județul Neamț, s-au construit în ultimii ani peste
tor. vor întări răspunderea si spiri
sirea cu eficientă, sporită a forței de
340 de case noi. Localitatea, una dintre cele mai mari din județ, se poate
tul lor gospodăresc pentru realiza
muncă, materialelor și utilajelor. în
mîndri cu existența unui liceu agroindustrial, două școli generale, un
rea exemplară a programelor de in
acest scop se constituie, potrivit legii,
bloc cu 16 apartamente, sedii pentru poștă și C.E.C., baie comunală, cen
vestiții din acest an și pe întregul
întreprinderi-antrepriză. Lucrînd în
trală termică și două complexe meșteșugărești. (Gheorghe Irimia. mucincinal, în interesul dezvoltării
acord global, aceste întreprinderi își
nicipiul Roman, județul Neamț).
desfășoară activitatea în conformi
necontenite, economice și sociale, a
patriei noastre socialiste.
tate cu principiile autoconducerii și
autogestiunii și se finanțează prin
cote procentuale din valoarea lucră
rilor contractate si executate, stabi
lite în raport cu natura și complexi
tatea acestora.
NOTE DE LECTURA
După cum se arată în documentul
dat publicității, pentru executarea
lucrărilor de strictă specialitate se
Prezent în viața noastră tică a folclorului, cu un țregi
demonstrația. în serviciul ideii fundamen
pot organiza antreprize de speciali
literară, după aproape trei larg orizont comparatist — schimb, cînd ajunge, inevi tale, aceea a puternicei
tate sau brigăzi specializate — de
decenii de la debut, pu- G. Muntean se caracteri tabil, să polemizeze — în- creativități a poporului ro
automatizări, instalații si montai de
blicul cititor l-a întîlnit zează totodată printr-o lăturînd opinii din dome mân. Studiile intitulate
utilaje, izolații speciale, drumuri și
mereu
pe George Mun- puțin obișnuită minuțiozi niul investigării și inter „Literatura
populară și
căi ferate, lucrări edilitare ș.a. — în
tean in paginile ziarelor
_____ tate și subtilitate a anali pretării creației populare cultă — disocieri", „Lirica
cadrul antreprizelor, iar pentru lu
și
revistelor,
ca
vorbitor
la
zei,
pe
de
o
parte,
punctată
pe
care
le
consideră
ero

populară și cultă — concrări de complexitate deosebită se
radio și participant la sim de idei și asociații îndrăz nate — nu amintește nume, cordanțe", „Literatură cultă
vor înființa centrale sau trusturi de
pozioane
din
țară
și
la
con

nețe
și
originale
;
iar
ci
doar
idei.
Nu
numai
în
pe
și populară, în epoca mari
antrepriză, dar numai in condițiile
grese internaționale, abor- de altă parte, strunită de acest caz. ci chiar în mod lor clasici" urmăresc înfă
si cu aprobările prevăzute de lege.
dind diverse domenii ale o mare prudență în gene obișnuit, întîlnim in pagi țișarea, sub lumini noi ade
îndeplinind, de regulă, rolul de
științei literaturii : eseuri, ralizări și întemeiată pe o nile cărții expresiile pru sea, a interpenetrației fe
antreprenor general, intreorindereacronici
și recenzii literare, informație vastă, din cele denței în generalizări. A- cunde — despre care s-a
antrepriză încheie contracte direct
studii de estetică și critică mai diverse și adeseori mai ceste precauțiuni nu decurg scris atât pînă acum — a
cu beneficiarii — mai întii un con
literară, istorie a literaturii
■literaturii populare și a li
tract cadru, iar ulterior, după apro
și literatură comparată,
teraturii numită impropriu
barea documentației, un contract
folcloristică,
adăugind
la
ferm pentru realizarea integrală a
„cultă", neaflindu-se pînă
toate acestea reportaje cap
azi o denumire care să nu
lucrărilor de construcții-montaj în
tivante, publicări de docu
care aceștia din urmă își asumă osugereze nedrept ideea că
mente inedite, ediții ale
bligatia fermă de a asigura elabo
literatura populară ar fi la
scriitorilor
români
clasici
și
rarea si predarea proiectelor și a
noi „incultă". Grupul „Li
contemporani.
documentațiilor tehnico-economice,
teratura populară și proiec
Format la școala institu
precum și asistență tehnică de la
țiile etnosului", „Doina și
tului condus de G. Căliînceputul lucrărilor pină la reali
dorul — expresii ale spiri
nescu, prezența tutelară a
zarea parametrilor tehnico-econotualității românești"
și
maestrului impunea cola
mici proiectați. Orice construcție,
„Cîntecul popular de dra
boratorilor dualitatea stilu
indiferent de natura ei. va fi pro
goste" reia tema, iarăși
lui său de lucru : zborurile
iectată și executată pe bază de pro
atit dezbătută pînă acum,
largi
ale
gîndirii
sprijinite
iecte tio. tipizarea construcțiilor făa specificului nostru națio
de
o
riguroasă
acribie
filo

cîndu-se în strînsă legătură cu țipinal. Aceeași temă este in
logică și de pasiunea pen
vestigată, G. Muntean litru documentul literar, A- surprinzătoare domenii ale însă de obicei din șovăieli mitîndu-se de astă dată la
ceasta era și atmosfera din culturii noastre și ale celei ale gîndirii, ci din scrupule .analiza unei singure mari
RORA (35 04 66).— 9; 11,15; 13,30; 15,45;
sectorul de folclor, cu un universale. în contura științifice vizibile, care creații, cu adinei implica
18; 20.
accent formativ, apăsat pe rea cit mai extinsă și mai constituie un echilibru în ții și în literatura populară
0 Cancan frenetic : DRUMUL SĂRII
soliditatea și minuțiozi amănunțită totodată a ca tre îndrăznelile imaginației și în cea modernă : Meș
(31 28 13) — 15,30; 17,30; 19.30.
tatea informației. Cred că drului epocii, se referă nu și rațiunea ponderatoare. terul Manole", intitulînd-o
© Fără panică, vă rog : TOMIS
toate
acestea trebuiau să numai la folcloriști și etno Această dualitate fecundă „Meșterul Manole — sem
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
© Capturați-i Ia barieră : FLACARA
' fie amintite aici, pentru a grafi, ci și la poeți, proza — entuziasm și luciditate — nificații ale episoadelor fi
(20 33 40) — 15; 17; 19.
descifra profilul propriu tori. dramaturgi, critici li apare clar în „Interpretări nale". în loc de „jertfa zi
© Ulzana, căpetenia apașilor : PRO
activității Iui G. Muntean terari. compozitori, scul și repere", subsumîndu-se dirii" sau imaginea „con
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
și mai ales pentru a înțe ptori. pictori, filozofi, eco preocupării fundamentale a structorului", a arhitectu
8 Salamandra : PATRIA ((II 86 25) —
lege cartea maturității Iui, nomiști, istorici, medici, volumului : demonstrarea lui, G. Muntean propune
9; 11.15; 13,30: 15,45; 18; 20,15, BUCU
pe care ne-o oferă acum cu agronomi, publiciști — ro forței creatoare a poporului aici o ipostază mai cuprin
REȘTI (15 61 54) — 8.45; 11; 13,15;
15.45 18; 20,15, FAVORIT (45 31 70) —
semnificativul titlu „Inter mâni și străini. Analizele român, a originalității ei, zătoare : Homo aedificans,
8; 12; 14; "
'
-------------16; "
18; 20,
MELODIA
pretări si repere". E aici o sale, reconstituirile de epo prin valorile pe care le-au reluînd o celebră iposta
(12 06 88) — 9; 11,15
13,30;
15,45;
întrunire de studii din do că și ceea ce G. Muntean dăruit literaturii universale, ziere a principalelor tipuri
18; 20.
meniul folclorului român, numește — cu un cuvînt de la iluminism pină la de creativitate
8 Războiul stelelor
LUCEAFĂRUL
umană.
cu o amplificare spre în predilect — „ipoteze" ale modernism, nu numai lite Dezbaterea de idei din „In
(15 87 67) — 8,45 11,30; 14,15; 17; 19,30.
© Strada
Hanovra :
FESTIVAL
treaga noastră
cultură lui. originale și temerare, ratura, ci și folclorul său. terpretări și repere" merge
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
populară, așa cum se obiș sint împlinite prin liste „Interpretări și repere" e pînă la actualitatea cea mai
20.15, FEROVIAR (50 51 40) —
■ 9; 11,15:
nuia in sectorul de folclor dense de autori și scrieri, astfel în primul rînd o acută în capitolul „Con13.30: 15.45; 18; 20,15, FLAMURA
al Institutului „G. Căli- extinzîndu-se pînă la fol carte plină de un vibrant temporaneizare și statorni(85 77 12) — 8,15: 12; 14; 16; 18; 20.
nescu". în pas cu noua ge clorul și literatura sud-a- patriotism, sprijinit pe 0c ,cie in folclor". „Interpre
© Despărțire temporară :: GRIVITA
nerație de scriitori care se mericane și chineze, de la puțin obișnuită cunoaștere tări și repere" este un vo
(17 08 58) — 12,30; 16; 19,30.
© Capcană
neobișnuită :
DACIA
îndreaptă acum spre cerce antici ca Herodot pină la a. fenomenului. însăși arhi lum reprezentativ pentru
(50 35 94) — 9; 11.15; 13.30; 15,45: 13; 20.
tarea și interpretarea eseis- moderni ca Paul Valery. tectura cărții atestă dimen seriozitatea activității cri
® O afacere murdară : FERENTARI
Acestor liste le adaugă a- siunile acestei sinteze te tice și istorico-literare a ■
(80 49 85) — 15.30; 17.30; 19,30, COTRO
George Muntean : „In- desea altele, din teama de merare. Analizîndu-i su lui G. Muntean.
CENI (49 48 48) — 15; 17,15; 19.30.
terpretări și repere", edi- a nu fi omis un autor sau marul, identificăm patru
O Camionul de cursă lungă : PACEA
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
^tura „Junimea".
Ovidiu PAPADIMA /
o scriere ce ar putea în- grupe de studii, toate în

(Urmare din pag. I)

S-au perimat, oare, fîntînile ?

Studii consacrate
creației populare
românești
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® TENDINȚE DEMO
GRAFICE. Potrivit documen
telor date publicității de Comi
sia O.N.U. pentru populație, in
ultimii zece ani. uonulatia
Terrei a sporit cu aproximativ
800 milioane de oameni. în fie
care an numărul locuitorilor
Pămîntului se majorează in me
die cu 78 milioane. Cele mai
mari sporuri ale populației se
inregistrează în țările in curs
de dezvoltare.

® DEBLOCAREA ARRELORCU AJUTORUL
SERULUI. Pentru prima
•iră in istoria medicinii, la Uni
versitatea din Stanford (S.U.A.),
s-a "reușit deblocarea cu ajuto

rul laserului a arterelor de la
picioarele a doi bolnavi. în ca
zul celor doi bolnavi, dacă inter
venția n-ar fi reușit, singura so
luție ar fi lost amputarea pi
cioarelor. Dar au trecut deja
mai multe săptămîni de la ope
rație și ei se simt bine. Astfel
de intervenții .se efectuează pe
animale de mai multă vreme,
pe oameni însă s-au încercat
pentru prima oară. Se consideră
că succesul acestei operații cre
ează perspective mai largi tra
tării cu ajutorul fasciculelor la
ser a blocării arterelor corona
riene.

® PLOI ACIDE.

A?a-

numitele ploi acide amenință
acum și zone din emisfera su
dică a globului, după ce efectele
lor au fost resimțite în statele

în cuvîntul său, tovarășul
GHEORGHE OPREA, după ce a
adresat, în numele Partidului Comu
nist Român, al guvernului, un salut
călduros oaspeților, comuniștilor din
țara prietenă, popoarelor Uniunii
Sovietice, odată cu cele mai bune
urări de succese în opera de făurire
a societății comuniste, de dezvoltare
economico-socială a Uniunii Sovietice,
a spus : Vizita pe care delegația so
vietică o efectuează în țara noastră,
la invitația Comitetului Central al
Partidului Comunist Român și a Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, primirea și convorbirile cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, constituie o nouă
expresie a prieteniei și colaborării
noastre multilaterale. Această aduna
re, la care participăm împreună, pri
mirea de care v-ați bucurat, stimați
oaspeți, în mijlocul harnicului și pu
ternicului colectiv muncitoresc al
marii uzine bucureștene, reflectă
sentimentele de prietenie dintre
partidele, țările și popoarele noastre.
Raporturile de prietenie și colabo
rare dintre Partidul Comunist Ro
mân si Partidul Comunist al Uniu
nii Sovietice, dintre Republica So
cialistă România și Uniunea Sovie
tică. dintre poporul român și po
poarele sovietice se întemeiază pe
vechi și îndelungate tradiții de bună
vecinătate și întrajutorare, de luptă
comună pentru libertate și progres,
pentru socialism și pace în lume.
Victoria revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și
an.tiimnerialistă — care va rămâne
nepieritoare în conștiința poporului
român — a creat condiții pentru
dezvoltarea pe o treaptă nouă, su
perioară a prieteniei, solidarității și
colaborării româno-sovietice. De-a
lungul anilor, această prietenie și co
laborare s-au intensificat continuu,
pe multiple planuri. în domeniile .po
litic" economic, tehnico-științific. cul
tural și ih ■'altă domenii de activitate,
în interesul comun al țărilor și po
poarelor noastre, cauzei generale a
socialismului și păcii.
Raporturile de strânsă conlucrare
dintre România si Uniunea Sovieti
că — a continuat vorbitorul — au
la bază comunitatea orinduirii so
ciale. telurile și aspirațiile funda
mentale comune, principiile traini
ce ale solidarității, deplinei egalități
în drepturi, respectării independen
tei si suveranității naționale, nea
mestecului în treburile interne, avantaiului reciproc și întrajutorării
tovărășești. Aceste principii sînt în
scrise Ia loc de frunte în Tratatul
de prietenie, colaborare și asisten
tă mutuală între Republica Socia
listă România si Uniunea Sovietică,
precum și în Declarația privind dez
voltarea continuă a colaborării și
prieteniei între Partidul Comunist
Român si Partidul Comunist al
Uniunii Sovietice. între România și
Uniunea Sovietică.
Constatăm, cu satisfacție, că se
desfășoară cu bune rezultate colabo
rarea economică bilaterală, U.R.S.S.
fiind primul partener comercial al
României. Țările noastre cooperea
ză. pe baza deplinei egalități și a
avantajului reciproc. Ia construirea
de obiective economice, atît în
România, cit si în Uniunea Sovie
tică. S-au extins schimburile cultu
rale si artistice, turistice, s-a in
tensificat cooperarea în alte dome
nii de interes comun.
Partidul Comunist Român. întregul
nostru popor dau o înaltă aprecie
re succeselor obținute de oamenii
muncii sovietici, sub conducerea
P.C.U.S.. in dezvoltarea continuă a
economiei, culturii, științei si tehni
cii. îh asigurarea unui tot mai inalt
nivel de trai material și spiritual.
Folosim acest prilej pentru a adre
sa popoarelor sovietice, în numele
Partidului Comunist Român, al
secretarului general, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. al guvernului și poporu
lui român, calde felicitări pentru
realizările obținute. împreună cu
urarea de a obține noi si tot mai
mari victorii pe drumul edificării
comunismului.
După ce a subliniat că poporul
român, strîns unit în jurul partidu
lui. al secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceausescu, este angajat
cu toate forțele în realizarea sarci
nilor stabilite de cel de-al XII-lea
Congres al Partidului Comunist
Român si Conferința Națională din
decembrie 1982, vorbitorul a spus :
In prezent, poporul nostru muncește
pentru a intimpina cea de-a 40-a
aniversare a revoluției de elibe
rare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă și cel de-al

industrializate, se arată intr-un
studiu elaborat de Uniunea in
ternațională pentru conservarea
naturii, cu sediul la Geneva.
Ploile acide reprezintă un fe
nomen meteorologic nou, apărut
ea urmare a creșterii gradului
de poluare a atmosferei. Spo
rirea acidității apei de ploaie a
provocat schimbări în compo
ziția solului în Brazilia. Africa
de Sud. Australia și Thailanda,
după ce fenomenul fusese con
statat în S.U.A., R.F.G. și în
alte state industrializate.

• PE URMELE BERIN
GIEI. Cercetători sovietici au
descoperit pe fundul mării
Bering, care are o adîncime
doar de 30—60 de metri, văi ale
râurilor de odinioară și țărmul

XIII-lea Congres al partidului cu
succese tot mai însemnate în toate
domeniile de activitate.
In deplină concordantă cu hotărîri
le Congresului al XII-lea și Confe
rinței Naționale ale partidului, a
arătat vorbitorul. România acționea
ză ferm pentru diminuarea încordă
rii din viața internațională, pentru
dezarmare, în primul rînd dezarma
rea nucleară, pentru soluționarea
exclusiv pe calea tratativelor a pro
blemelor majore ce confruntă ome
nirea, pentru reluarea politicii de
destindere și respect al independen
ței tuturor popoarelor.
Partidul Comunist Român. Republi
ca Socialistă România au pus și pun
neabătut in centrul activității lor
dezvoltarea continuă a relațiilor de
prietenie și colaborare multilaterală
cu toate statele socialiste, în primul
rînd cu țările socialiste vecine. în
acest cadru, un loc deosebit îl are
dezvoltarea relațiilor cu marea noas
tră vecină, Uniunea Sovietică, cu
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice. România participă activ Ia dez
voltarea colaborării bilaterale cu ță
rile socialiste, promovînd totodată
raporturi multilaterale în cadrul
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc. Țara noastră dezvoltă colabo
rarea cu toate statele participante la
Tratatul de la Varșovia, cu celelalte
țări socialiste. Apreciem că întărirea
unității țăijlor socialiste, dezvoltarea
unor relații' de tip nou între ele au o
mare însemnătate politică în condi
țiile internaționale complexe de
astăzi, fiind de natură să ducă la
creșterea în întreaga lume a presti
giului țărilor socialiste, la sporirea
influenței lor, a socialismului în ge
neral.
Acordăm de asemenea o atenție
deosebită întăririi și adîncirii colabo
rării cu țările în curs de dezvoltare,
cu țările nealiniate, acționăm în spi
ritul coexistenței pașnice pentru
lărgirea relațiilor cu toate statele
lumii, fără deosebire de orânduire
socială.
în raporturile cu toate statele
lumii România așază, în mod sta
tornic, principiile egalității, respec
tului independenței și suveranității,
neamestecului în treburile interne.
Ca țară europeană, România ac
ționează pentru a-și aduce întreaga
contribuție la întărirea colaborării,
securității și păcii pe continent, pen
tru oprirea cursei înarmărilor, în
primul rînd a înarmării nucleare,
pentru reluarea tratativelor de la
Geneva, în vederea înlăturării com
plete a rachetelor cu rază medie de
acțiune, a celorlalte arme nucleare,
pentru realizarea, prin măsuri reale
de dezarmare, a unei Europe unite,
a colaborării și păcii fără arme
nucleare.
Țara noastră se pronunță ferm
pentru ca toate problemele dintre
state să fie soluționate numai și nu
mai prin tratative, să se renunțe
ferm la calea forței, la amenințarea
cu forța.
Țara noastră acționează cu hotărâ
re pentru a contribui la depășirea
situației grave internaționale, pentru
reluarea politicii de pace si securita
te., pentru d largă colaborare inter
națională.
în momentul de fată, problema
fundamentală a vieții internaționale
o constituie oprirea noii escaladări a
înarmărilor nucleare. După cum sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu :
..Sînt anumite semne că începe să se
înțeleagă că trebuie oprit acest curs
periculos al evenimentelor. Confe
rința de la Stockholm pentru încre
dere si dezarmare a prilejuit anumi
te contacte si a creat unele premise
pentru a se acționa în direcția depă
șirii sitiiatiei grele care s-a creat.
Dar trebuie să fim pe deplin conștienti că situația continuă să rămînă gravă ; continuă cursa înarmări
lor nucleare, continuă amplasarea
rachetelor americane cu rază medie
de acțiune si realizarea contramăsurilor anunțate de) Uniunea Sovietică,
în aceste condiții se poate spune că.
de fapt, situația continuă să se în
răutățească si să crească pericolul
unui război nuclear, care, după apre
cierile tuturor oamenilor de știință
responsabili, va duce Ia distrugerea
a însăși vieții pe planeta noastră".
România va acționa în continuare
cu fermitate pentru oprirea cursului
deosebit de periculos spre o catastro
fă nucleară, pentru asigurarea păcii,
pentru soluționarea pe cale pașnică a
tuturor conflictelor din Orientul Mij
lociu, Asia. Africa, America Cen
trală și alte regiuni, lichidarea
subdezvoltării și instaurarea noii or
dini economice internaționale, pen
tru întărirea rolului O.N.U., pentru
dezvoltarea colaborării între toate
statele lumii.
Partidul Comunist Român acțio
nează pentru întărirea legăturilor și
a solidarității cu partidele comuniste
și muncitorești, cu partidele socia
liste, social-democrate, cu toate
partidele și forțele democratice, cu
toate organizațiile care Se pronunță
pentru o politică de pace și colabo
rare internațională.
Doresc să exprim convingerea — a
spus in încheiere vorbitorul — că
actuala vizită în țara noastră a de
legației de partid și guvernamentale
sovietice și convorbirile cu tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al partidului, președintele Republicii
Socialiste România, vor contribui la
dezvoltarea în continuare a priete
niei și colaborării multilaterale din
tre Partidul Comunist Român și
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice, dintre România și Uniunea So
vietică, spre binele popoarelor noas
tre, al cauzei socialismului, al unită
ții și colaborării țărilor socialiste, a
tuturor forțelor democratice, progre
siste, antiimperialiste, în lupta pen
tru pace, libertate și independență.

mării. Pe fîșia deluroasă de pămint care lega Asia de America
nu există încă sedimente, ceea
ce confirmă faptul că aici era o
zonă întinsă de uscat — Berin
gia — care a fost acoperită de
apele mării cu numai zece mii
de ani in urmă. Pe acest „pod",
care a unit cele două continente,
au trecut, din Asia în Lumea
Nouă, nu numai plante și ani
male, ci și primii locuitori ai
Americii. Suprafața Beringiei
era de cîteva milioane de kilo
metri pătrați. Spre sud era măr
ginită de un lanț de munți vul
canici, ale căror virfuri alcă

15,oa Telex
15,05 Universul femeilor
15.30 Emisiune în limba maghiară (par
țial color) © Teleforum cetățenesc
16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20,20 Actualitatea în economie. Priori
tăți în Industrie : programul ener
getic
20,35 Amintiri muzicale.
înregistrări
din Filmoteca de aur cu Doina
Badea
20.50 Lumea contemporană și confrun
tările de idei. Capitalismul
și
condiția umană
21,10 Vldeoteca internațională
(color)
• Promenade romantice, (III)
© Un cîntec din Porto
Rico
O Insule în pustiu — Tunisia
© Vedete internaționale
21,40 Lacul. Un film de Mihu Vulcănescu după poezia cu același titlu de
Mihai Eminescu
21.50 Telejurnal (parțial color) © Sport
22,00 închiderea programului

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 1
februarie, ora 20 — 4 februarie, ora 20.
In țară : Vreme relativ caldă. Cerul
va fi mai mult noros. Vor cădea pre
cipitații slabe, mai ales sub formă de
ploaie și burniță, în cea mai mare parte
a țării. Vîntul va sufla slab pînă la
moderat, cu unele intensificări în Ba
nat și zona de munte. Temperaturile
minime vor fi cuprinse între minus 5
și plus 5 grade, iar temperaturile ma
xime vor oscila între minus 2 și plus
8 grade. Se va produce frecvent ceață.
Izolat condiții de polei. în București :
Vreme relativ caldă. Cerul va fi mai
mult noros. Vor cădea precipitații sla
be, îndeosebi sub formă de burniță și
ploaie. Vînt în general slab. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între mi
nus 2 și plus 1 grad, iar maximele în
tre 2 și 5 grade. Se va produce ceață,
îndeosebi seara și dimineața.
(Liana
Cazacioc, meteorolog de serviciu).

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite
ciștigătoare la tragerea la sorti
lunară din 31 ianuarie 1984

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

62 832
60260
62 578
98 604
53 025
06 402
55 600
75 708
45 765
51 597
32 243
88 620
36 625
58 742
48 685
31 145
41 434
09 894
41295
41 578
88 021
71 224
34 023
54 884
32 407
73 510
11 045
65 512

Valoarea
cîștigurilor

poate face ca lumea să fie intr-adevăr
în mai mare siguranță. Este nevoie
de o cotitură de fond în politică —
de Ia politica militarismului și agre
siunii la politica de pace și colabo
rare internațională. Așteptăm o ase
menea cotitură de Ia S.U.A. și aliații
lor din N.A.T.O. In ceea ce ne pri
vește, așa cum a declarat I. V.
Andropov, aceasta va găsi un ecou
corespunzător.
A. A. Gromîko a arătat că linia
principială a politicii externe a Uniu
nii Sovietice și a celorlalte state so
cialiste este determinată de grija
permanentă pentru pace, pentru pre
venirea pericolului de război, pentru
viitorul luminos al omenirii.
In încheiere, vorbitorul a expri
mat, în numele delegației de partid
și guvernamentale sovietice, profun
da satisfacție pentru vizita la uzină
și întîlnirea cu muncitorii acesteia.
Dorim tuturor celor prezenți, între
gului dumneavoastră colectiv, noi
succese în muncă, bunăstare și feri
cire, a spus A. A. Gromîko.

gațiu nii

Toate acestea impun mobilizarea
uriașului potențial creator al siste
mului nostru social, adincirea în con
tinuare a democrației socialiste,
dezvoltarea permanentă a inițiativei
oamenilor muncii.
Oamenii muncii sovietici sînt con
vinși că pot îndeplini sarcinile tra
sate de Partidul Comunist. Noi înain
tăm ferm pe drumul trasat, înain
tăm și vom înainta.
Desigur, toți înțelegem că pacea
este cea mai importantă condiție pen
tru munca noastră creatoare. Pro
blema menținerii ei se pune acum cu
deosebită stringență ca urmare a
complicării serioase a situației inter
naționale. a creșterii pericolului de
război.
Amplasarea rachetelor nucleare americane pe pămîntul european — a
continuat vorbitorul — a dus la în
răutățirea bruscă a climatului poli
tic. la ridicarea, nu numai în Euro
pa. a nivelului confruntării milita
re. Se poate afirma că administrația
S.U.A. a torpilat negocierile de la
Geneva al căror tel era limitarea și
reducerea substanțială a armamente
lor nucleare. Răspunderea pentru aceasta revine în întregime și guver
nelor acelor state ale N.A.T.O. pe te
ritoriul cărora se instalează rachetele
Pershing-2 și de croazieră. Urmind
politica Washingtonului, ele acțio
nează împotriva voinței propriilor
popoare. Este de prevăzut că aceste
popoare, la timpul potrivit, vor cere
socoteală acelor politicieni și acelor
cercuri care trebuie să poarte răs
punderea pentru aceasta.
După ce s-a referit la măsurile
de răspuns ale U.R.S.S., A. A.
Gromîko a spus : Uniunea Sovietică
se pronunță în continuare pentru ca
problema mijloacelor nucleare cu
rază medie în Europa, ca și proble
ma armamentelor nucleare în an
samblu, să se rezolve pe bază con
structivă, reciproc acceptabilă, în
strictă concordanță cu principiul ega
lității și securității egale. Noi vom
folosi orice șansă reală pentru reali
zarea unei înțelegeri tocmai pe o
asemenea bază. Uniunea Sovietică
este gata să rezolve de la egal la
egal problema armamentelor nucleare
în Europa. „Pentru aceasta, așa cum
a subliniat I. V. Andropov în răs
punsurile sale date acum cîteva zile
la întrebările ziarului «Pravda», este
nevoie de un singur lucru — pină
Luînd
cuvîntul,
tovarășul
nu este prea tîrziu, S.U.A. și
1. A. GROMÎKO a arătat că dele
N.A.T.O. trebuie să manifeste dispo
gația de partid și guvernamentală
nibilitatea de a reveni la situația
sovietică este bucuroasă să se întîlexistentă înaintea amplasării rache
nească cu oameni ai muncii de la
telor Pershing—2 și de croazieră.
uzinele constructoare de mașini
Noi ridicăm această problemă în fața
„23 August", una din cele mal mări
S.U.A. și a aliaților lor din N.A.T.O.,
și frumoase întreprinderi de frunte
întrucît dorim să evităm o nouă spi
ale României socialiste.
rală a cursei înarmărilor, de această
în continuare, vorbitorul a trans
dată la un nivel nou și mai pericu
mis din partea tovarășului I. V. An
los, care duce ]a creșterea încordării
dropov, celor prezenți, clasei munci
și instabilității în Europa".
toare, comuniștilor, tuturor oameni
Noi vom aprecia sinceritatea in
lor muncii din Republica Socialistă
tențiilor S.U.A. și N.A.T.O. în dia
Tțomânia, un salut frățeșc și urări
logul cu noi în această problemă și
noi succese în viață și muncă.
în altele după acțiunile lor concrete.
întîlnirile și convorbirile cu toIn prezent. Washingtonul se pre
arășul Nicolae Ceaușescu, secretar'
1 '.'iSral al Partidului Comunist
face că abia acum a observat pentru
'tomări, președintele Republicii So- . prima pară, disponibilitatea Uniunii
1 alilste România, și cu alte cadre de ~ Sovietice pentru dialog, pentru ne
gocieri. Or noi ne-am pronunțat în
’ rtjucere din țara dumneavoastră
totdeauna pentru tratative, pentru
- ă spus vorbitorul — care au loc
găsirea de soluții pașnice la proble
•n timpul acestei vizite a delegației
mele litigioase și în primul rînd la
de partid și guvernamentale sovie
cele mai acute, care privesc arma
tice, oferă posibilitatea de a evalua
mentele nucleare. Conducerea sovie
din nou tot ceea ce s-a realizat în
tică a subliniat însă întotdeauna că
diferitele domenii ale colaborării
este nevoie nu de dialog și tratative
sovleto-române, de a examina o se
aparente, nu de înșelarea oamenilor,
rie de probleme concrete privind
ci de un dialog și negocieri oneste.
dezvoltarea în continuare a acesteia,
De aceea — a spus vorbitorul —
în cursul acestei vizite se acordă
Iuri Vladimirovici Andropov, în răs
atenția cuvenită și schimbului de
punsurile sale, a atras atenția asu
păreri în unele probleme actuale ale
pra necesității unui dialog serios in
situației internaționale contempo
tre U.R.S.S. și S.U.A. Pentru aceasta
rane.
este necesar ca Washingtonul să-și
Evidențiind experiența acumulată
modifice politica și în locul cursului
Jn dezvoltarea colaborării dintre ță
confruntării și forței să urmeze
rile noastre, tovarășul A. A. Gromîko
cursul spre înțelegere, spre luarea in
a evocat evoluția relațiilor românoconsiderare a intereselor reciproce,
sovietice. arătînd : Peste cîteva zile
spre pace.
se vor împlini 36 de ani de la sem
narea primului Tratat sovieto-romăn
Ca și înainte, conducerea sovietică
de prietenie, colaborâre și asistență
este convinsă că există posibilități
mutuală. Conceput în anii grei de
pentru examinarea serioasă și solu
după război, el a avut un rol istoric
ționarea problemelor internaționale,
In statornicirea între statele noastre a
oricît de grave și complicate ar fi
relațiilor de tip nou. bazate pe prin
acestea. Esențial este ca și cealaltă
cipiile internaționalismului socialist.
parte să le abordeze cu răspunderea
O continuare și dezvoltare directă a
cuvenită.
acestuia a fost Tratatul de prietenie,
Un cîmp larg de manifestare a bu
colaborare și asistență mutuală în
năvoinței statelor în interesul con
cheiat între Uniunea Sovietică și
solidării păcii europene și interna
România in anul 1970.
ționale îl creează Conferința de la
în prezent, colaborarea noastră se
Stockholm pentru măsuri de creștere
dezvoltă necontenit în cele mai di
a încrederii și securității și pentru
verse domenii — politic și economic,
dezarmare în Europa. Uniunea So
cultural și științific. Ne pronunțăm
vietică, împreună cu aliații săi, a
pentru întărirea în continuare a alansat la conferință inițiative impor
cestei colaborări.
tante. Acestea sînt cunoscute.
Subliniind importanța colaborării
Dacă puterile nucleare occidentale
In cadrul C.A.E.R., vorbitorul a re
și-ar asuma angajamentul, așa cum
levat că aceasta contribuie la înfăp
propunem noi. de a nu folosi primele
tuirea strategiei economice a țărilor
arma nucleară, dacă statele N.A.T.O.
membre ale C.A.E.R., atît în intere
ar răspunde la inițiativa țărilor Tra
sul fiecăreia dintre ele, cit și al ță
tatului de la Varșovia de a nu fo
rilor socialiste în ansamblu.
losi în general forța militară unul
în continuare. A. A. Gromîko a
împotriva
altuia, atunci gradul de
prezentat activitatea și preocupările
încredere și securitate în Europa și
oamenilor din Uniunea Sovietică
chiar în lume ar creste substantial.
pentru înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al XXVI-lea al P.C.U.S., ale
Uniunea Sovietică este dispusă, de
asemenea. în vederea dezvoltării pre
plenarelor Comitetului Central al
vederilor corespunzătoare ale Actului
partidului.
final de la Helshinki, să treacă Ia
Din primele zile ale noului an —
elaborarea de măsuri suplimentare
a spus vorbitorul — clasa muncitoa
de încredere în domeniul militar,
re. oamenii muncii din Uniunea So
mult mai însemnate prin caracterul
vietică desfășoară întrecerea socia
lor si mult mai largi prin aria de
listă in vederea realizării și depășirii
cuprindere.
acestui plan. în activitatea politică si
în munca maselor, un avînt înalt
Succesul Conferinței de. la Stock
l-au generat pregătirile apropiatelor
holm poate fi asigurat dacă toți
alegeri din martie a.c. pentru Sovie
participanții vor acționa pe baze otul Suprem al U.R.S.S.
biective. încercările de a ridica in
tenționat cerințe inacceptabile, de a
Paralel cu soluționarea sarcinilor
obține avantaje unilaterale de orice
curente, se desfășoară din plin per
fel nu ar face decît să împiedice
fecționarea mecanismului economic,
lucrările și, desigur, ar intimpina din
activitatea de înfăptuire a marilor
partea noastră obiecții hotărite.
programe de dezvoltare economică și
Sprijinirea pe forță și retorică —
socială de perspectivă — programul
a spus în continuare vorbitorul — nu
alimentar, energetic și altele.

Număru 1 cu-

în cursul dimineții de marți, de
legația de partid și guvernamentală
a Uniunii Sovietice, condusă de to
varășul A. A. Gromîko, membru al
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.,
prim-vicepreședinte al Consiliului
de Miniștri și ministrul afacerilor
externe al Uniunii Sovietice, a vizi
tat întreprinderea „23 August" din
Capitală, puternică unitate construc
toare de mașini din țara noastră.
Oaspeții sovietici au fost însoțiți
de tovarășul Gheorghe Oprea, mem
bru al Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului, Miu Dobrescu,
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R., loan Totu, membru supleant
al Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al
guvernului, Ștefan Andrei, membru
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe.
La sosire, membrii delegației și
persoanele oficiale române au fost
salutați de tovarășii Gheorghe Pană,
membru al Comitetujui Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar
al Comitetului municipal București
al P.C.R., loan Avram, membru al
C.C. al P.C.R., ministrul industriei
construcțiilor de mașini, de repre
zentanți ai organelor locale de partid
și de stat, ai consiliului oamenilor
muncii din întreprindere.
in fata unor grafice și machete,
gazdele au prezentat evoluția între
prinderii. profilul de producție, di
recțiile dezvoltării viitoare a unită
ții. In continuare, oaspeții au avut
o intilnire cu membrii consiliului
oamenilor muncii. A fost prezentat,
de asemenea, modul în care sînt
transpuse in viată hotărîrile Con
gresului al XII-lea și Conferinței
Naționale ale partidului, indicațiile
și orientările tovarășului Nicolae
Ceausescu formulate cu prilejul
repetatelor vizite de lucru în
această mare uzină bucuresteană.
Vizitând principalele sectoare ale
uzinei, membrii delegației sovietice
au urmărit cu atenție și interes pro
cesele moderne de fabricație, modul
de organizare a producției, avînd
cuvinte de apreciere.
La clubul întreprinderii a avut loc
apoi .o adunare consacrată prieteniei
româno-sovietice.

rent al obli-

Adunare consacrată prieteniei româno-sovietice

Seria
obligațiunii

LA ÎNTREPRINDEREA „23 AUGUST" DIN CAPITALĂ

In Capitală a avut loc. marți seara,
un spectacol de gală cu filmul indian
„Jucătorii de șah", manifestare orga
nizată cu prilejul Zilei naționale a
Republicii India.
La spectacol au luat parte repre
zentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste. Ministerului Afa
cerilor Externe, Centrului național
pentru promovarea prieteniei și co
laborării cu alte popoare. Aso
ciației de prietenie româno-indiană,
I.R.R.C.S., oameni de cultură, un nu
meros public.
Au fost prezenți ambasadorul In
diei la București, alți șefi de misiuni
diplomatice acreditați în țara noas
tră. membri ai corpului diplomatic.
(Agerpres)

Numărul
cîștigurilor

Vizita delegației de partid și guvernamentale a Uniunii Sovietice

Cronica zilei

01
33
40
77
149
102
128
113
128
8.9
101
116
35
104
63
13
59
111
47
75
52
35
145
139
147
30
132
17

50 000
504)00 .
50 000
40 000
40 000
40 000
35 000
35 000
35 000
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30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
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111
52
115
19
43
76
101
69
131
55
05
59
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02
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5 000
3 000
3 000
3 000
1 000
1 000
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
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100
100
100
100
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000

303
283
157
620
11
28
40
22
71
25
61
00
10
57
05
09
57

13 428

TOTAL : 13 050 000

Cîștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea cîști-”
gurilor este cuprinsă și valoarea
nominală a obligațiunilor ieșite cîștigătoare.
Plata cîștigurilor se efectuează prin
sucursalele, filialele și agențiile
C.E.C.
La obligațiunile C.E.C. din seriile
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—150. la con
fruntarea cu lista oficială primul
zero de la serie nu se ia în consi
derare.

tuiesc în prezent salba de insule
din fața peninsulei Alaska.
Punctul cel mai nordic al
Beringiei a fost, probabil, ac
tuala insulă Vranghel. Cercetă
torii sovietici au alcătuit o hartă
precisă a Beringiei de altădată.

® ALIAJ MAGNETIC.
Modernizarea -.producției, fo
losirea în producție a ul
timelor descoperiri ale știin
ței și tehnicii constituie una
dintre preocupările de bază ale
cercetătorilor bulgari. Printre
realizările, recente, care se în
scriu in căutările lor de a folosi

relatări ale reporterilor și corespondenților^,Șcîriteii,‘
■ In noile centre muncitorești de
la Rovinari, Mătăsari, Motru, Turceni, Bîlteni și Stoina se desfășoară
in ritm susținut construcția de lo
cuințe. Din cele 4 000 apartamente
prevăzute a fi construite în 1984 în
județul Gorj, peste 75 la sută vor
fi înălțate în noile așezări ale mi
nerilor, energeticienilor și petroliș
tilor. La acestea se vor adăuga nu
meroase obiective sociale : școli,
creșe și grădinițe, săli de sport,
complexe comerciale și prestatoare
de servicii.
Bl La Facultatea de mecanică a
Universității din Galați au fost date
în folosință noi spații de invățămînt : două corpuri de clădiri cupiinzînd laboratoare tip hală pen
tru cercetare și producție, labora
toare de cercetări și didactice, săli
de proiectare și,.de desen etc. In
cursul acestui semestru se va ter
mina și cel de-al treilea corp, cu
6 amfiteatre, totalizînd 780 locuri,
aflat în execuție.
■ Specialiști din cadrul Trustu
lui de construcții-montaje Bacău
au pus la punct o nouă tehnologie
de preparare a tencuielilor exte
rioare pentru blocurile, de locuințe
prin folosirea zgurei de turnătorie.
Procurată de la turnătoria între
prinderii metalurgice din localitate,
zgura înlocuiește cu succes praful
de piatră ce se aducea, cu chel
tuieli mari, de la Vatra Dornei sau
din alte locuri.

■ în Delta Dunării se află în
plină desfășurare campania de re
coltare a stufului. Pînă în prezent
s-au recoltat zeci de mii de tone
de stuf.
■ Vechea microstațiune balneară
din comuna Tarna Mare, județul
Satu Mare - cunoscută pentru ape
le sale sulfuroase cu virtuți tera
peutice - a fost reamenajată și
modernizată. In perioada vacanțe
lor, microstațiunea va fi pusă la dis
poziția taberelor școlare.
■ La întreprinderea „Integrata*
de lină din Suceava au fost aplica
te o serie de soluții eficiente care
s-au concretizat în reducerea con
sumului netehnologic de energie
electrică cu 70 la sută.
■ Pe lingă cele 5 000 de aparta
mente pe care Trustul de construc
ții Cluj le are de realizat în acest
an, urmează să finalizeze și să dea
în folosință și 27 000 metri pătrați
spații comerciale, precum și alte
obiective social-culturale, între care
un modern spital în municipiul
Turda.
H Județul Mehedinți dispune de
întinse suprafețe de pajiști naturale.
Pe baza unui cuprinzător program
s-a trecut la efectuarea unor im
portante lucrări de nivelare, ferti
lizare cu îngrășăminte naturale, reînsămînțare cu ierburi repede cres
cătoare și cu producții mari de
masă verde la hectar.

A apărut „REVISTA GĂRZILOR PATRIOTICE"
nr. 1/1984
Prin conținutul său, noul număr al
revistei aduce un fierbinte omagiu
tovarășului Nicolae Ceaușescu —
strălucitul conducător al partidului și
statului, al puterii armate a țării —
la aniversarea a peste cinci decenii
de activitate revoluționară și a zi
lei sale de naștere.
Sînt oglindite în paginile revistei
succesele remarcabile pe care le ob
țin gărzile patriotice — formațiuni
de luptă înarmate ale oamenilor mun
cii de la orașe și sate create de
partid, de secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu — în îm
pletirea muncii pașnice, de construcție^ socialistă, cu pregătirea pentru
apărarea patriei, aportul lor la dez
voltarea economico-socială și întă

rirea potențialului național defen
siv. într-o suită de articole este
amplu abordată problematica speci
fică pregătirii de luptă și politicoeducative a gărzilor patriotice în
noul an de instrucție și educație care
va începe la 1 februarie, relevîndu-se imperativul prioritar al rea
lizării ferme a noii calități, superi
oare pe toate planurile activității în
acest an hotărîtor pentru înfăptuirea
prevederilor actualului cincinal, a
cerințelor Directivei comandantului
suprem, astfel încît purtătorii uni
formei cu ecusonul tricolor să întîmpine a 40-a aniversare a revoluției
de eliberare socială și națională și
Congresul al XIII-lea al P.C.R. cu
un bogat bilanț de realizări.

Vaccinarea antirujeolicâ a copiilor
în perioada 1—5 februarie a.c., în
întreaga tară se efectuează vaccina
rea antirujflolică. excepție făcind
Capitala.! unde acțiunea va avea loc
în .intervalul 20—25 februarie. De
■ această vaccinare beneficiază copiii
născuți intre 1 decembrie 1982 —
30 aprilie 1983. precum și cei care
au fost omiși de la vaccinările din

campaniile anterioare (anii 1979—
1983).
La imunizarea respectivă sînt in
vitați să se prezinte la dispensarele
medicale, cu copiii din grupele d»"'"j
vîrstă menționate, "Stât localnicii, cit
și familiile cu domiciliul flotant sau
cei care în intervalul amintit se află
ocazional în alte localități decît cea
de domiciliu.

RECENSÂMINTUL ANIMAEEEOR DOMESTICE
(Urmare din pag. I)

clarațiilor asupra animalelor deținu
te și înregistrarea acestora, adică să
nu se declare nici mai multe și nici
mai puține animale decât există în
idealitate. Dealtfel., așa cum prevăd
normele legale, declararea de către
o persoană fizică a unui număr de
animale mai mic decât cel real atrage preluarea, fără plată, în pro
prietatea statului a animalelor ne
declarate. De asemenea, declararea
de către o unitate socialistă — de
stat sau cooperatistă — a unui număr
de animale mai mic decît cel real
atrage preluarea fără plată. Ia fon
dul de stat centralizat, a animalelor
nedeclarate. Persoana vinovată de
încălcarea obligației de declarare va
suporta contravaloarea pagubei adu
se unității. Declararea unui număr
mai mare de animale decit cel deți
nut efectiv constituie infracțiune și
se pedepsește potrivit legii penale.
în perioada desfășurării recensămintului, comisiile teritoriale de recensămint, comitetele și birourile
executive ale consiliilor populare au
obligația să ia măsuri pentru apli
carea întocmai a prevederilor Decre
tului Consiliului de Stat nr. 1/1982,
să asigure înregistrarea animalelor
din unitățile socialiste și gospodări
ile populației pe baza declarației
proprietarului și a verificării efec
tivului de animale existent prin
numărarea acestora Ia fața locului,
în situații deosebite, cum este de
plasarea animalelor dintr-o zonă in
alta, in' mod special transhumanta
la ovine, înregistrarea acestora se
face Ia locul unde sînt identificate
animalele, iar datele se transmit co
misiei locale, de recensămînt unde
îsi are domiciliul proprietarul. De
asemenea, animalele aflate în curs
de transport — feroviar, rutier sau
naval — in perioada efectuării recensămîntului se înregistrează de
către personalul sanitar-veterinar in
raza stației de îmbarcare, datele res
pective urmind să fie predate în
localitatea unde își are domiciliul
destinatarul. în perioada recensămintului, Ministerul Transporturilor
și Telecomunicațiilor va asigura în
registrarea animalelor aflate in curs

noi materii prime și materiale
se numără și obținerea unui nou
material magnetic. Astfel, la In
stitutul de tehnologie chimică
din Sofia s-a produs un material
care, prin însușiri, este la fel cu
aliajul magnetic japonez „Alniko“ (din nichel, cobalt și alumi
niu) și care se folosește, în pre
zent, în numeroase țări ale lu
mii. Față de cel japonez, ma
terialul bulgar prezintă avanta
jul că nu conține decît un pro
cent minim de cobalt, fără ca
proprietățile magnetice să se
schimbe. Aliajul se prelucrează
cu ușurință, puțind fi utilizat în
diferite domenii industriale. '

® RADIO ...LA PĂLĂ
RIE. O firmă electronică fran
ceză a pus la punct un apa

rat de radio miniatural alimen
tat de o baterie solară. Apara
tul va putea fi montat pe o
șapcă sau pălărie de plajă, în
bătaia soarelui, asigurîndu-și energia electrică necesară pen
tru a transmite .posesorului
emisiunea postului de radio
dorit.

• CABLU
TRANS
ATLANTIC DE COMUNI
CAȚII DIN FIBRE OPTI
CE. Un acord pentru construi
rea unui cablu submarin de
telecomunicații, din fibre op
tice. ce va lega Franța. Marea
Britanie și Statele Unite, a fost
semnat la Eastbourne (Anglia),
a anunțat compania națională
de telecomunicații „Telecom".

de transport, potrivit normelor me
todologice specifice.
înregistrarea animalelor în strictă
conformitate cu prevederile decre
tului Consiliului de Stat și cu nor
mele organizatorice și metodologice
privind recensămintul animalelor
este de natură să dea o imagine
exactă și clară asupra evoluției șeptelului. Pe baza normelor stabilite
se înregistrează numărul total de
animale existent la 1 februarie, cît
și categoriile de taurine, bubaline,
ovine, caprine, porcine, cabaline,
păsări, animale de blană și familii
de albine.
Pentru reușita deplină a acestei
acțiuni de interes național este ne
cesar ca întregul personal care par
ticipă la lucrările recensămîntului să
asigure prevenirea abaterilor de orice
fel de la normele legale, să contro
leze la fața locului existența anima
lelor, exactitatea datelor declarate
de către proprietarii și deținătorii
de animale, iar aceștia să înlesneas
că personalului de recenzare și or
ganelor de control verificarea reali
tății datelor recenzate.
Concomitent cu lucrările de re
cenzare, echipele de verificare sta
bilite pentru fiecare unitate, comu
nă, oraș și municipiu vor efectua
un control riguros privind exactita
tea datelor înregistrate, asigurînd
în acest mod reușita deplină a re
censămîntului.
întrucît ne aflăm la începutul recensămîntului, este necesar ca toate
consiliile populare, comisiile terito
riale de recensămînt și organele
agricole să asigure aplicarea fermă
a normelor de desfășurare a acestei
acțiuni, să acționeze pentru înțele
gerea clară de către toți deținătorii
de animale a răspunderii și obliga
tivității de a declara exact animale
le pe care le au.
Este o importantă datorie cetățe
nească a tuturor deținătorilor de
animale de a contribui efectiv la
buna desfășurare a recensămîntului,
această acțiune fiind de mare im
portanță pentru fundamentarea mă
surilor de dezvoltare a zootehniei și
de creștere a producției animaliere
și deci în interesul economiei na
ționale, al producătorilor agricoli, al
fiecărui cetățean.

Canalul, lung de 6 657 kilometri,
va putea transmite simultan aproape 8 009 comunicații. Inau
gurarea sa va avea loc în 1988.

• MINIAUTOMOBIL.
în actuala criză energetică,
realizarea unui automobil care
să consume cît mai puțin car
burant Ia suta de kilometri este
visul oricărui proiectant. Prin
tre noutățile apărute în ultimul
timp în acest domeniu se nu
mără și ultima creație a firmei
nipone .,Suzuki" — miniautomobilul cu un loc, avind un con
sum de numai 2 litri de benzină
la 100 de km. Noul automobil
are un motor de 50 cmc, iar ca
roseria este confecționată din
mase plastice. El dispune de o
cutie de transmisie automată și
este foarte ușor de condus.
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Vizita primului ministru
al Canadei
in R. D. Germană

Mrihutie de excepțională însemnătate
la edificarea unei noi ordini economice
„Ca țară socialistă în curs de dezvoltare, România consideră
că trebuie făcut totul pentru realizarea unei noi ordini economice
internaționale, pentru sprijinirea puternică a țărilor în curs de dez
voltare în vederea dezvoltării lor economico-sociale - aceasta con
stituind o necesitate pentru progresul și bunăstarea nu numai a
acestor popoare, dar și pentru progresul economiei mondiale”.

NICOLAE CEAUȘESCU
Una din orientările programatice
ale politicii. externe a României so
cialiste — amplu fundamentată in
opera teoretică a tovarășului Nicolae
Ceaușescu și tenace promovată în
activitatea sa practică — este lichi
darea subdezvoltării, a decalajelor
dintre state și înfăptuirea noii ordini
economice internaționale, care să fa
ciliteze progresul mai rapid al tu
turor statelor. îndeosebi al celor ră
mase in urmă,' să asigure stabilitatea
economiei mondiale. Este larg recu
noscută pe plan internațional contri
buția esențială a secretarului gene
ral ăl partidului nostru, președintele
republicii, la fundamentarea, crista
lizarea și promovarea conceptului
<le nouă ordine economică mon
dială;

Problema fundamentală —
lichidarea subdezvoltării,Con*
stituie meritul incontestabil al pre
ședintelui României de a fi dezvă
luit, pe' baza unei riguroase ana
lize a situației economice mondiale și
a tendințelor ei de viitor, contradic
ția dintre grupul restrins de țări dez
voltate și imensa majoritate a state
lor menținute în stare de subdezvol
tare, de sărăcie și mizerie, contradic
ție care, prin amploarea și caracterul
ei, devine cea mai puternică contra
dicție a epocii noastre. Ce poate fi
mai edificator pentru actualele de
calaje economice din lume decît fap
tul că un sfert din populația globu
lui, aflată în virful piramidei veni
turilor, dispune de 80 la sută din
produsul mondial, în timp ce jumă
tate din omenire, situată la baza ei —
doar de 4 la sută? Drept urmare, ve
nitul mediu anual pe locuitor este,
după statisticile O.N.U., de 6 800 de
, dolari in țările dezvoltate și de nuțhai 535 de dolari în statele în curs
de dezvoltare, cpea ce înseamnă, un
raport de 12 la 1. Acestea sint însă
cifre medii : la polii celor două ca
tegorii de țări discrepanța este de-a
dreptul incredibilă — de 300 la 1.
Secretarul general al partidului
nostru apreciază că o asemenea si
tuație, profund nedreaptă, reprezin
tă, in fapt, o prelungire pe plan ex
tern a ordinii interne capitaliste, o
internaționalizare a practicilor" me
nite să asigure dominația centrelor
dezvoltate - asupra periferiilor sub
dezvoltate. De aceea, in concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu noua
ordine : economică presupune nu o
schimbare formală a raporturilor in
ternaționale, ci o restructurare radi
cală, revoluționară, a însuși conținu
tului acestor raporturi.
Pe baza investigării atente a feno
menelor și tendințelor din viața in
ternațională, președintele României
formulează concluzia că subdezvolta
rea a atins asemenea proporții incit
stabilitatea economiei mondiale de
pinde nemijlocit de nivelul de dez
voltare ă economiilor naționale. De
altfel, una din ideile esențiale care
stau la baza conceptului românesc de
nouă ordine economică este eviden
țierea relației directe dintre econo
miile naționale, ca centre autonome
de putere, și economia mondială,
care nu este altceva decît o „sumă
dialectică" a economiilor naționale.
Astfel, în gîndirea președintelui
Nicolae Ceaușescu, economia națio
nală și nivelul ei de dezvoltare, gra
dul și formele ei de participare la
diviziunea internațională a muncii
constituie elementul fundamental al
noii ordini economice mondiale. Toc
mai de aceea, pentru secretarul ge
neral al partidului nostru, principalul
obiectiv al noii ordini economice este
lichidarea subdezvoltării, a sărăciei
și mizeriei in care trăiesc două treimi
din omenire.
Cu alte cuvinte, in concepția to
varășului Nicolae Ceaușescu noua
ordine nu înseamnă gesturi filantro

pice de moment, conjuncturale, ci a
. edifica un sistem de, relații interna
ționale și un mecanism de rapor
turi economice care să nu mai per
petueze sau chiar să adincească ac' tualele inechități, in baza cărora
unele state se dezvoltă pe seama
altor state — adică să permită ca și
săracii să poată dispune și valorifi
ca optim, prin munca și in folosul
lor, propriile bogății. Iar aceasta
este o cerință obiectivă impusă de
înseși interdependențele din lumea
de azi. Ce altceva demonstrează, de
exemplu, eșecul încercărilor repetate
ale țărilor capitaliste industrializate
de a stăvili creșterea șomajului sau
a inflației decît faptul că soluționa
rea propriilor probleme nu depinde
numai de evoluțiile de pe piața in
ternă. ci și de. pe cea externă? însăși
actuala criză mondială nu este oare
fructul unei prea mari concentrări a
bogăției la un pol și al sărăciei la
celălalt pol? Cum s-ar putea reveni
la o dezvoltare stabilă și dinamică
a economiei atit timp cit sărăcirea
celei mâi mari părți a omenirii restringe tot mai mult posibilitățile de
absorbție a pieței mondiale? In plus,
perpetuarea actualelor inechități din
relațiile economice este o sursă de
ascuțire a contradicțiilor internațio
nale, de animozitate, tensiune și con
flicte între state de natură să peri
cliteze grav securitatea și pacea pe
planeta noastră. Evoluțiile din ultimii
ani au dovedit cit se poate de clar că
lichidarea subdezvoltării este o pro
blemă globală, a cărei soluționate
interesează vital tonte țările și de.
eare depinde viitorul întregii ome
niri.
Iată de ce România socialistă, așa
cum
arată
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu. militegză,. cp hotărire și
consecventă pentru înlocuirea'vechi
lor relații de. dominație și' asuprire,
de inechitate și nedreptate, cu re
lații noi. cu o nouă ordine econo
mică. chemată să ducă la elimina
rea prăpastiei dintre țările bogate și
cele- sărace, la progresul tuturor na
țiunilor. Ca e.xpresie a aces
tei- preocupări, țara noastră a
prezentat la O.N.U. documentul de
larg răsunet „Poziția României cu
privire la instaurarea unei noi or
dini economice internaționale", a
participat activ, împreună cu cele
lalte țări în curs de dezvoltare, la
elaborarea, in cadrul a diferite or
ganizații și reUniuni internaționale,
a unor documente de bază pentru
definirea modalităților de înfăptuire
a noii ordini economice mondiale.

Amplu program de mă
suri pentru o lume a echi
tății și dreptății. în abordarea
acestor probleme, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a pus cu putere in evi
dență adevărul fundamental că. pen
tru lichidarea stării de subdezvol
tare, factorul hotărîtor îl constituie
efortul propriu al statelor în cauză.
Progresul fiecărei țări nu poate fi
conceput fără o angajare plenară a
întregului potențial material si uman
național, însuși exemplul României
constituind cea mai bună dovadă in
acest sens. în virtutea acestui postu
lat esențial, președintele țării noas
tre preconizează elaborarea și apli
carea în practică de către statele ră
mase în urmă a unor programe spe
ciale, care să prevadă măsuri și ac
țiuni’ eficiente de creștere intensivă
a forțelor de producție, de accelera
re a procesului de industrializare, de
modernizare a agriculturii, ca și a
celorlalte sectoare de activitate.
Totodată, in concepția tovarășului
Nicolae Ceausescu un rol important
revine cooperării internaționale, care,
desfășurîndu-se în condiții de egali
tate, echitate și avantaj reciproc, este
chemată să impulsioneze efortul

propriu. în acest sens, țara noastră
consideră că ceea ce se impune cu
maximă urgență în momentul de
față este oprirea procesului de de
gradare a situației economice mon
diale. îndeosebi în țările în curs de
dezvoltare, prin realizarea de înțe
legeri între țările avansate și cele
rămase în urmă asupra elaborării și
transpunerii in practică a unui plan
de acțiuni pe termen mai scurt și
mai lung. în opinia României, așa
cum a fost ea exprimată în repetate
rinduri de președintele său. un loc im
portant într-un astfel de program
trebuie să-1 ocupe măsuri vizind :
ușurarea datoriei externe a țărilor în
curs de dezvoltare șl reglementarea
corespunzătoare a nivelului dobinzilor ; acordarea de credite în condiții
avantajoase pentru statele subdez
voltate si sporirea ajutorului oficial
pentru dezvoltare ; combaterea protecționismului și realizarea unui
comerț liber, fără discriminări și fără
nici un fel de condiționări politice
sau de altă natură ; stabilirea unui
raport just, echitabil între prețul
materiilor prime și cel al produselor
industriale; asigurarea accesului larg,
neîngrădit al tuturor statelor la
cuceririle științei și tehnicii contem
porane.

Legătura nemijlocită dezarmare-dezvoltare. Tovarășui
Nicolae Ceaușescu subliniază în per
manență relația organică, raportul
dialectic dintre dezarmare și dezvol
tare. în timp ce cursa înarmărilor
constituie un factor de adîncire a
decalajelor, reducerea progresivă a
cheltuielilor militare ar elibera. în
cadrul fiecărei țâri, sume care ar
putea fi investite cu folos. în
scopuri productive. Totodată, p’e plan
internațional, crearea unui fond de
.dezvoltare sub egida O.N.tl.. alimen
tat chiar și cu o parte din mijloacele
ce s-ar elibera prin dezarmare —
așa cum a propus tara noastră — ar
putea veni efectiv în sprijinul efortu
rilor îndreptate spre lichidarea sub
dezvoltării.
Avînd în vedere agravarea conti
nuă a situației economice mondiale,
imobilismul, lipsa de rezultate con
crete a reuniunilor internaționale pe
această temă. România se pronun
ță pentru începerea cit mai. grabnic
posibil. în cadrul O.N.U., a negocie
rilor globale privind cele mai impor
tante probleme economice care con
fruntă omenirea.
Asa cum a subliniat frecvent to
varășul Nicolae Ceaușescu. orien
tarea într-o direcție pozitivă a
cursului proceselor economice inter
naționale actuale depinde, în bună
parte, de capacitatea țărilor în curs
de dezvoltare de a întări unitatea și
colaborarea lor. în acest sens, pre
ședintele României a propus orga
nizarea unei înțîlnifi la nivel înalt
a țărilor în curs de dezvoltare, care
ar da posibilitatea statelor respecti
ve să elaboreze de comun acord o
strategie asupra activității viitoare,
atit în ce privește conlucrarea mai
strinsă intre ele în direcția dezvol
tării economico-sociale cu fqrțe pro
prii, cit și pentru stabilireâ unor
puncte de vedere unitare la nego
cierile cu țările dezvoltate.
Pentru remarcabila contribuția la
elaborarea conceptului de nouă or
dine economică mondială, pentru
vasta activitate practică desfășurată
în vederea înfăptuirii acestui dezi
derat vital al omenirii, numele to
varășului Nicolae Ceaușescu este
astăzi pronunțat cu prețuire, respect
și stimă pe toate meridianele globu
lui, ca o recunoaștere a eforturilor
depuse pentru făurirea unei lumi a
dreptății și echității, a progresului
și păcii.

Gh. CERCELESCU

început de an sub semnul agravării
dificultăților economice
în numeroase țări occidentale — creșterea șomajului
și a inflației
BRUXELLES 31 (Agernres). — La
Bruxelles a fost dat publicității un
raport asupra evoluției inflației in
țările membre ale C.E.E. în anul care
a trecut, informează agenția France
Presse. Raportul relevă că. pe an
samblul C.E1E., rata inflației a în
registrat in 1983 o medie de 8,1 la
sută.
★

După cum a anunțat . Comitetul
pe,ntru supravegherea prețurilor de
pe lingă Uniunea camerelor de co
merț din Italia, in această tară pre
țurile la alimente au sporit în luna
ianuarie 1984 cu 12 la sută în compa
rație cu aceeași lună a anului trecut.TOKIO 31 (Agerpres). — Rata șo-'
majului a fost în 1983, în Japonia,.
de. 2.6 la sută, reorezentind nivelul
cel mai ridicat înregistrat în țară in
ultimii 29 de ani, a anunțat cabine
tul primului ministru nipon. în total,
anul trecut erau fără lucru 1 569 000
persoane, respectiv cu 14,7 la sută
mai mult decit in 1982.

Cu toate că nivelul șomajului in
Japonia a fost cel mai ridicat din
1955, el rămine totuși mult inferior
celui din alte state industrializate :
12,4 . la sută din populația aptă de
muncă în Marea Britanie, 9,4 la sută
in Statele Unite și 9,1 la sută în
R.F. Germania.
WASHINGTON 31 (Agerpres). —
Cursul ridicat al dolarului — deter
minat de dobinzile și. deficitele bu
getare ,din S.U.A. — este una din
principalele cauze ale deficitului co
mercial al Statelor Unițe, reiese dintr-o relatare a agenției Associated
Press intitulată „Dezechilibrul balan
ței comerciale a S.U.A., o . pro
blemă tot mai mare". Reamintind
că, in 1983 pasivul balanței comer
ciale americane a fost de 69,4 miliar
de dolari, iar în 1984 se așteaptă să
depășească 100 miliarde dolari, agen
ția scrie că, datorită consecințelor
sale asupra economiei americane, acest deficit .ar putea deveni una'din
temele imoortante ale campaniei electorale de anul acesta.

Impactul crizei mon
asupra țărilor
în curs de dezvoltare
LIMA 31 (Agerpres). — Criza eco
nomică mondială a generat in țările
Americii Latine și Caraibilor o pe
riculoasă situație de insecuritate po
litică și socială ce afectează înseși
structurile interne ale acestor state
— a declarat, la Lima, fostul primmimstru și ministru peruan al eco
nomiei, Manuel Ulloa, in cadrul pri
mei reuniuni a Comisiei speciale
pentru finanțare și comerț a Organi
zației Statelor Americane — infor
mează agenția E.F.E.
Ulloa, care este președintele, comi
siei speciale, a relevat că pentru a
putea fi garantată achitarea imensei
datorii globale a continentului, de
aproximativ 330 miliarde .de dolari,
este necesar ca statele occidentale,
băncile internaționale
creditoare
să-și asume responsabilitățile ce le
revin față de țările debitoare, să di
minueze dobinzile la împrumuturile
acordate și să modifice termenele de
rambursare a creditelor.

BERLIN 31 (Agerpres). — Erich
Honecker, secretarul general al C.C.
al P.S.U.G.. președintele Consiliu
lui de Stat al
R. D. Ger
mane. a avut la Berlin convor
biri cu primul ministru canadian.
Pierre Elliott Trudeau, aflat intr-o
vizită in R. D. Germană, anunță agenția A.D.N. în cursul întrevederii,
părțile și-au exprimat profunda în
grijorare in legătură cu încordarea
situației internaționale și au relevat
că dialogul politic deschis între state
cu orinduiri social-politice diferite
este necesar și util. Subliniindu-se
faptul că asigurarea si consolidarea
păcii constituie cea mai stringentă
sarcină a epocii noastre, s-a apreciat
că rezolvarea ei reclamă măsuri
urgente in domeniul opririi cursei
înarmărilor. Rezolvarea acestei sar
cini. s-a subliniat în cursul convor
birilor. impune din partea tuturor
oamenilor politici acțiuni raționale
Si constructive pentru preîntimpinarea pericolului unui război și întări
rea securității internaționale. Inter
locutorii au subliniat necesitatea
studierii tuturor inițiativelor con
structive în direcția atenuării ten
siunilor și sporirii încrederii.

VOINȚA POPOARELOR-să fie îndepărtat
pericolul de război, să fie consolidată poceai
ÎMPOTRIVA AMPLASĂRII DE RACHETE NUCLEARE!

Declarația de la Accra
Un apel la lărgirea sprijinului
acordat mișcărilor
de eliberare din’Africa
ACCRA 31 (Agerpres). — Participanții la sesiunea Comisiei pentru
problemele apărării a Organizației
Unității Africane, ale cărei lucrări
s-au încheiat în capitala Ghanei. au
adoptat un document intitulat „De
clarația de lă Accra privind elibera
rea și securitatea africană". Docu
mentul lansează un apel la lărgirea
sprijinului acordat mișcărilor de eli
berare din Africa în lupta lor împo
triva regimului rasist din R.S.A. și a
ocupării ilegale a Namibiei. Totoda
tă. se evidențiază necesitatea sporirii
sprijinului destinat „statelor din pri
ma linie" care au devenit obiectul
agresiunilor permanente din partea
regimului de la Pretoria, precum și
a unității țărilor Africii in fața ma
nevrelor destabilizatoare ale R.S.A.
Participantii s-au pronunțat pen
tru constituirea unui consiliu de apă
rare. comnus din zece șefi de stat
aleși de Conferința la nivel înalt a
O.U.A., pentru o perioadă de doi ani.
Hotăririle si recomandările reuniu
nii de la Accra urmează să fie su
puse aprobării sesiunilor Consiliului
ministerial și Adunării șefilor de
stat și de guvern ai țărilor O.U.A.,
care vor avea loc în luna mâi la Co
nakry.

Marți au continuat in R.F. Germania manifestațiile împotriva armelor nucleare desfășurate în cadrul ac
țiunilor prilejuite de „Ziua împotriva războiului și fascismului". Potrivit unui purtător de cuvînt al Comi
tetului de coordonare a organizațiilor antirăzboinice și antifasciste din R.F. Germania, în cursul manifestațiilor
s-a exprimat hotărîrea de a se acționa în continuare împotriva amplasării . de rachete cu rază medie de
acțiune pe teritoriul vest-german, pentru trecerea la măsuri efective de dezarmare, care să conducă la
eliminarea unor astfel de arme de pe continentul european. Marșuri pentru pace, pentru eliminarea pericolului
unui război nuclear au avut loc la Bonn, Koln, Hamburg, Munster, Dusseldorf, precum și în alte mari centre in
dustriale din R.F. Germania. în fotografie : aspect de la , o impresionantă adunare antinucleară, organizată
la Bonn

DANEMARCA : Pentru
crearea unei zone
denuciearizate în nordul
Europei
COPENHAGA 31 (Agerpres). —
Danemarca nu trebuie să permită
in nici un caz amplasarea pe teri
toriul ei a armelor nucleare, se
spune in moțiunea, prezentată in
parlament de deputății din partea
Partidului Socialist Popular. In
moțiune se propune concretizarea
in cel mai scurt timp a rezoluției
adoptate de parlament, in noiem
brie anul trecut, care cheamă gu
vernul să acționeze in direcția
creării unei zone denuclearizate
nordul Europei.

Evoluția economiei cehoslovace în 1983
PRAGA 31 (Agerpres). — în co
municatul Direcției federale de sta
tistică dat publicității la Praga se
subliniază că în anul 1983 venitul
riâțioiîal'"â crescut cil 2,2- la sută, iar
producția industrială globală cu 2,7
la sută în comparație cu anul 1982.
Comunicatul relevă unele rezultate
bune în introducerea în practică a
realizărilor științei și tehnicii care
au permis să se economisească
434 000 tone combustibil convențio
nal, 110 000 tone metale și alte ma
teriale.
în condițiile activizării comerțului
exterior s-a reușit asigurarea unui
sold activ al balanței comerciale.

Se relevă că, deși planul de export
în țări nesocialiste a fost îndeplinit,
nu a fost realizată structura prevă
zută a exporturilor.
:Co'mtlhicâtul relevă, de asemenea,
că. peste 17 la sută dintre întreprin
derile industriale nu și-au îndeplinit
planul producției globale.
în agricultură s-au obținut rezul
tate pozitive îndeosebi datorită sec
torului zootehnic, unde volumul pro
ducției a sporit cu 4,6 la sută. In
ciuda unei recolte bune de cereale
și de plante oleaginoase, producția
sectorului vegetal al agriculturii a
scăzut cu 0,8 la sută — se arată în
comunicat.

Rezultatele alegerilor generale din Ecuador
QUITO 31 (Agerpres). — Potrivit
rezultatelor alegerilor generale de
duminică din Ecuador — rezultate
care urmează să fie confirmate defi
nitiv după aproximativ 30 de zile —
candidatul Stingii Democratice la
funcția de președinte al tării. Ro
drigo Borja, s-a situat în frunte, cu
28,7 la sută din sufragii — transmit
agențiile E.F.E. și I.P.S. El este ur
mat de candidatul Frontului de Re
construcție Națională. Leon Febres,
care a acumulat 27,5 la sută din vo
turi. Ceilalți șapte candidați la func
ția de șef al statului au obtinut în
tre 0,8 și 13,4 la sută din sufragii.

Potrivit prevederilor constituțio
nale, un nou tur de scrutin urmează
să fie organizat la 6 mai pentru de
semnarea președintelui tării dintre
candidații clasați pe primele două
locuri.
Stingă Democratică a ieșit victo
rioasă în 19 din cele 20 de provincii
ecuadori.ene, atit in alegerile prezi
dențiale, cit și in cele pentru organe
le locale ale puterii de stat. Potrivit
observatorilor politici, forțele de
stînga s-au bucurat la această con
sultare electorală de un sprijin ma
siv al populației, reușind să-și pro
moveze candidații în diferite posturi
parlamentare.

„Seceta din Sahel amenință regiunea cu o catastrofă
ecologică'*
— declară președintele Republicii Capului Verde
NIAMEY 31 (Agerpres). — In ca
pitala Nigerului a început reuniunea
la nivel inalt a țărilor membre ale
Comitetului permanent interstatal de
luptă împotriva secetei din Sahel —
(C.I.L.S.S.). Lucrările sînt consacrate
analizării situației create în statele
saheliene (Republica Capului Verde,
Ciad. Gambia. Mali. Mauritania.
Niger, Senegal si Volta Superioară)
ca urmare a secetei devastatoare
înregistrată de o lungă perioadă de
timp.
Luind cuvintul în deschiderea re
uniunii.
președintele
Republicii

Capului Verde, Aristides Pereira, a
arătat că este necesară o strategie
comună, întemeiată pe politici ali
mentare naționale, pentru a putea
fi realizate progrese în direcția asi
gurării din resurse proprii a alimen
telor necesare.
în condițiile secetei care s-a per
manentizat și amenință regiunea cu
o „catastrofă ecologică", a apreciat
Aristides Pereira, se imoun un efort
mai susținut din partea statelor
membre și. in același timp, un spri
jin eficient al comunității interna
ționale.

DE PRESA

e scurt
PRIMA SESIUNE A COMITETULUI DE PREGĂTIRE A CONFE
RINȚEI MONDIALE PENTRU POPULAȚIE, care se va desfășura in
luna august, in Mexic, și-a încheiat lucrările. In documentele sesiunii se
subliniază că problemele demografice care confruntă țările in curs de
dezvoltare constituie urmarea directă a inechității care continuă să existe
in relațiile economice internaționale. In aproape zece ani, ponderea
țărilor in curs de dezvoltare in exporturile mondiale s-a redus de la
23,5 la 20,4 la sută, in timp ce ponderea lor in sfera importurilor a
crescut de la 16,2 la aproape 21 la sută.
O PLENARA A C.C. AL P.C.
marca în lupta pentru efectuarea
DIN DANEMARCA — la care au
de transformări sociale, care să
fost examinate situația politică din conducă la ieșirea țării din criză.
C.C. al P.C. din Danemarca a
tară în contextul alegerilor parla
chemat populația să acționeze cu
mentare anticipate, sarcinile co
muniștilor pentru perioada urmă
hotărire pentru crearea unor con
diții favorabile reluării tratativelor
toare. precum si unele probleme
de dezarmare.
internaționale — a avut Ioc Ia Co
penhaga. Luind cuvintul, Joergen
FESTIVAL AL FILMULUI. în
Jensen, președintele P.C. din Da
orașul Tomar (Portugalia) s-a în
nemarca. a subliniat necesitatea
cheiat Festivalul internațional al
consolidării unității forțelor pro
filmului pentru copii și tineret, la
gresiste și democratice din Dane

GRECIA : 0 noua organizație pacifistă —
„Mișcarea antinucleară a femeilor elene"
ATENA 31 (Agerpres). — în ca
pitala Greciei a avut loc adunarea
noii organizații obștești — Mișcarea
antinucleară a femeilor elene. Au
luat parte reprezentanți ai partide. lor politice elene, oameni de știin
ță și cultură, precum și militante
pentru pace de la Greenham-Common (Marea Britanie) și din alte
țări occidentale.
Amplasarea de rachete nucleare
în Europa amenință viața întregii
omeniri, s-a arătat in cadrul adu
nării. Vorbitorii au subliniat că
.partizanii păcii din toate țările tre
buie să se împotrivească încercări

lor de a transforma continentul în
tr-o rampă de lansare pentru ra
chete nucleare.
In încheierea adunării s-a adop
tat o rezoluție în care se relevă
necesitatea proclamării întregului
continent european drept zonă li
beră de arma nucleară.
•Crearea noii organizații — relevă
observatorii de presă — este de na
tură să confere noi dimensiuni miș
cării pentru pace din Grecia, care,
cuprinzind oameni din toate catego
riile sociale, reprezintă o puternică
forță in lupta poporului grec împo
triva pericolului nuclear.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Noi lupte Ia Beirut • Reuniunea Comitetului Central al
„Al Fatali” • Cereri privind retragerea contingentului de
pușcași marini ai S.U.A. din Liban
BEIRUT 31 . (Agerpres)-.. — Portul
de radio Beirut informează că, după
o pauză de mai multe ore. marți di
mineață au fost reluate tirurile in
termitente de artilerie la periferia
de sud a Beirutului și in regiunea
de munte situată la sud-est. Tot
odată. postul de radio a anunțat că
în zorii aceleiași zile, două avioane
americane din cadrul forței navale
ce staționează in largul coastelor li■ baneze au survolat Beirutul și Mun
ții Libanului.
Presa libaneză relatează în edițiile
sale de ieri că în urma ciocnirilor
din ziua precedentă, produse în zona
de munte și în partea de sud a Bei
rutului, 5 persoane au fost ucise, iar
alte aproximativ 40 au fost rănite.
DAMASC. — La Damasc au avut
loc convorbiri între vicepremierul și
ministrul sirian al afacerilor exter
ne. Abdel Halim Khaddam, și liderul
Partidului Socialist Progresist din
Liban. Walid Joumblatt ■— transmite
agenția France Presse. Convorbirile
s-au referit la evoluția evenimente
lor din Liban și la modalitățile de
realizare a unui acord durabil de
incetare a focului in această țară.
TUNIS 31 (Agerpres). — La Tunis
a avut loc o reuniune a Comitetului
Central al „Al Fatah" — principala

componentă a Organizației pentru
Eliberarea Palestinei, la care a fost
prezent Yasser Arafat, președintele
Comitetului Executiv al O.E.P. După
cum transmite agenția palestiniană
de știri. W.A.F.A., participantii au
discutat' ultimele evoluții ale proble
mei palestiniene, acțiunile politice
viitoare, precum și eforturile care se
impun in situația actuală. De aseme
nea, au fost examinate chestiuni pri
vind pregătirea celui de-al V-lea
Congres al Mișcării de Eliberare Na
țională Palestiniană „AI Fatah".
WASHINGTON. — Un grup de se
natori democrati americani. în frun
te cu liderul minorității democrate
din Camera Superioară. Robert
.Byrd, au cerut președintelui Ronald
Reagan să ia toate măsurile nece
sare pentru a retrage cit mai curind contingentul de pușcași marini
ai S.U.A. din Liban — transmite agenția United Press Internațional.
La rindul său, Thomas O’Neill, pre
ședintele democrat al Camerei; Re
prezentanților. și-a reînnoit criticile la adresa politicii administrației
în Liban, afirmînd că aceasta nu a
justificat nici pînă în prezent. |cî.nd
bilanțul. pierderilor americane se ri
dică la 258 oameni, necesitatea pre
zentei în această tară a pușcașilor
marini din armata S.U.A.

Turneul african al președintelui Egiptului
CAIRO. — Președintele Egiptului,
Hosni Mubarak, a început marți un
turneu in patru țări ale Africii —
Zair, Kenya. Somalia și Tanzania.
In legătură cu această, Boutros
Ghali, ministru de stat pentru afa
ceri externe, care îl însoțește pe șe
ful statului egiptean, a arătat că
obiectivul acestor vizite îl constituie
consolidarea relațiilor Egiptului cu
țările continentului african, în afara
chestiunilor bilaterale — a arătat el
— președintele Mubarak va discuta
cu cele mai înalte oficialități ale țăr
rilor vizitate o serie de probleme
privind, cu prioritate. întărirea Or
ganizației Unității Africane, aspecte
ale situației de pe continent. în spe
cial din regiunea sudică a acestuia,
în contextul Intensificării eforturilor
pentru realizarea accesului la independență al Namibiei, abolirea poli
care România a participat alături
de alte 23 de țări. Juriul a acor
dat premiul Medalia de argint Tabuleiro filmului „Acțiunea Zuzuc“, regizor Gheorghe Naghi, și
mențiune specială filmului „Baladă
pentru o mărgică albastră", in re
gia Luminiței Cazacu.

LA INVITAȚIA CANCELARU
LUI FEDERAL AL AUSTRIEI,
Fred Sinowatz, orimul ministru al
Italiei, Bettino Craxi, va efectua o
vizită oficială la Viena in zilele de
15 și 16 februarie, informează agen
ția A.N.S.A. Se precizează că este

ticii de apartheid și discriminară ra
sială, încetarea acțiunilor agresive
ale regimului minoritar rasist de Ia
Pretoria împotriva statelor indepen
dente vecine.
RABAT — Reîntorși la Rabat, ve
nind de la Cairo, membrii Comite
tului islamic însărcinat cu misiunea
de a prezenta șefului statului egip
tean, Hosni Mubarak, hotărîrea ce
lei de-a IV-a Conferințe la nivel
înalt a Organizației Conferinței Isla
mice (O.C.I.) privind reintegrarea Egiptului în rindul O.C.I., au fost pri
miți, luni seara, de regele Hassan al
■II-lea al Marocului. In cursul întîlnirii, membrii comitetului au prezen
tat suveranului marocan, președin
tele în exercițiu al O.C.I.. rezultaratele misiunii lor în Egipt.

vorba de prima vizită oficială a
unui șef de guvern italian in Aus
tria.
PREȘEDINTELE
MEXICULUI,
Miguel de la Madrid Hurtado, a re
afirmat că guvernul țării sale pro
movează o politică externă de pace,
fără amestec in treburile interne ale
altor state. El a subliniat, pe de
altă parte, că actuala criză econo
mică internațională are grave re
percusiuni negative asupra econo
miilor țărilor in curs de dezvoltare,
reliefind imperativul edificării unei
noi ordini economice mondiale.

CAPRICIILE VREMII
TOKIO. — In capi
tala Japoniei, unde, in
mod normal, nu se în
registrează căderi de
zăpadă, ninge extrem
de abundent, infor
mează agențiile inter
naționale de presă. De
asemenea, Ministerul
Transporturilor a anunțat că 11 aeropor
turi, inclusiv aeropor
tul internațional Osa

ka din vestul Japoniei,
au fost închise trafi
cului, din cauza furtu
nilor de zăpadă. Au
fost suspendate curse
le expresului Osaka—
Kobe și Osaka—Nagoia.
MAPUTO. — Sudul
Mozambicului a fost
lovit, la sfirșitul săp
tămânii trecute, de
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puternicul ciclon Domoina, care s-a mani
festat prin furtuni
violente și ploi torențiale. Trei persoane
și-au pierdut viața și
s-au înregistrat pagu
be materiale impartante. Portul Maputo
a fost inchis, iar zborurile pe rutele interne st internaționale au
fost suspendate.
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