încheierea convorbirilor dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu și delegația de partid
și guvernamentală a Uniunii Sovietice, condusă
de tovarășul A. A. Gromiko
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La invitația președintelui Nicolae Ceaușescu, ieri a început

VIZITA PRIMULUI MINISTRU AL CANADEI,
PIERRE ELLIOTT TRUDEAU

Miercuri dimineață s-au încheiat
convorbirile dintre tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, și
delegația de partid și guvernamen
tală a Uniunii Sovietice, condusă de
tovarășul A. A. Gromiko, membru al
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.,
prim-vicepreședinle <jl Consiliului de

Miniștri și ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S.
în cadrul acestei ultime runde de
convorbiri a continuat schimbul de
păreri într-o serie de probleme ale
politicii internaționale.
în încheierea convorbirilor, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul
A. A. Gromiko au apreciat utilitatea
și caracterul deschis, prietenesc al

dialogului purtat și au exprimat
convingerea și speranța că el va con
tribui la dezvoltarea în continuare a
relațiilor de prietenie și colaborare
dintre partidele, țările și popoarele
noastre.
După încheierea convorbirilor, to
varășul Nicolae Ceaușescu a avut o
scurtă întîlnire cu tovarășul A. A,
Gromiko.

COMUNICAT ROMANO-SOVIETIC
eu privire Ia vizita delegației de partid și guvernamentale
a ILLS. S. în Republici Socialistă România

începerea convorbirilor oficiale
La Palatul Consiliului de Stat au
Început, miercuri, 1 februarie, con
vorbirile oficiale dintre președintele
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Qaaușescu, și primul
ministru al Canadei, Pierre Elliott
Trudeau.
La convoroiri participă :
Din partea română — Constantin
Dășcălescu, prim-ministru al guver
nului, Ștefan Andrei, ministrul afa
cerilor externe, Florea Dumitrescu,
ministru secretar de stat, consilier al
președintelui Republicii. Constantin
Mitea. consilier al președintelui Re
publicii. Dumitru Apostoiu. secretar
prezidențial si al Consiliului de. Stat,
Petre Țănăsie, director în M.A.E.,
Mihai Hîrjău, secretar personal al
președintelui Republicii.
Din partea canadiană — Jacques
Simard, ambasadorul Canadei la
București, R. Fowler, consilier al gu
vernului pentru problemele externe
și de apărare, J. E. Johnson, asis
tent executiv al primului ministru,
P. Hancock, director general în Mi

nisterul Afacerilor Externe. G. J.
Smith, directorul Direcției pentru
controlul' armamentelor si dezarma
re din M.A.E.. R. Coleman, secre
tar de presă al primului ministru,
D. N. Goreski, prim-secretar și con
sul al Canadei la București.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
adresat un salut călduros premieru
lui Trudeau, subliniind că vizita sa
în țara noastră este expresia cursu
lui pozitiv pe care îl cunosc rapor
turile româno-canadiene, a dorinței
celor două țări și popoare de a ex
tinde conlucrarea dintre ele, în spi
ritul stimei și respectului reciproc.
Premierul canadian a mulțumit
pentru invitația de a vizita Româ
nia, pentru ospitalitatea de care se
bucură, pentru posibilitatea de a se
întîlni cu șeful statului român, de a
examina, împreună, căile și mijloa
cele de dezvoltare a colaborării din
tre cele două țări.
în timpul convorbirilor s-a făcut
un larg schimb de păreri în legătură
cu o serie de probleme actuale ale

vieții internaționale și, în mod deo
sebit, cu inițiativele și acțiunile ce
trebuie întreprinse în vederea asigu
rării păcii și securității pe continen-'
tul , european și în lume. ",
Președintele Nicolae Ceaușescu și
premierul Pierre Elliott Trudeau
și-au exprimat profunda îngrijorare
față de agravarea situației interna
ționale și au subliniat importanta in
tensificării eforturilor în vederea
opririi cursei înarmărilor, trecerii la.
acțiuni efective de dezarmare, în pri
mul rînd de dezarmare nucleară, de
a se face totul pentru a -set ajunge
la înțelegeri care să ducă la înlă
turarea, rachetelor cu rază medie de
acțiune, a celorlalte arme nucleare
din Europa și din alte zone ale glo
bului. la îndepărtarea pericolului
unei catastrofe atomice.
în acest sens, președintele Nicolae
Ceaușescu și premierul Pierre Elliott
Trudeau au înfățișat pe larg propu
nerile României și Canadei, considerînd că între ele există foarte multe
convergente, propuneri vizînd in
esență oprirea cursei înarmărilor

nucleare, reducerea tensiunii inter
naționale,
înlăturareapericolului
unei conflagrații nucleare mondiale
și angajarea unui proces real, de
dezarmare și securitate interna
țională.
în același timp, șeful statului ro
mân și. primul ministru canadian au
subliniat că România și Canada, ca
țări semnatare ale Actului final de
la Helsinki, acordă o mare însemnă
tate Conferinței de la Stockholm,
reuniune care. în actualele împre
jurări internaționale și în situația ce
s-a creat jin Europa, poate avea un
rol foarte important în adoptarea
de măsuri concrete în direcția întă
ririi încrederii, a înfăptuirii dezar
mării. ceea ce ar exercita o influen
tă puternică asupra evoluției gene
rale a vieții politice mondiale, ar
contribui la dezvoltarea colaborării
si asigurarea păcii pe continentul'
european și în întreaga lume.
Convorbirile se desfășoară într-o
atmosferă cordială, de înțelegere și
stimă reciprocă.

MW OFICIA! OFtfilF Dl PR1SEDINTEU NICOLAE CEAUȘESCU ÎN ONOAREA
PRIMULUI MINISTRU Al CANADEI, PIERRE ELLIOTT TRUDEAU
■ Președintele Republicii Socialis
te
România.
tovarășul
Nicolae
Ceausescu, a oferit, miercuri, un di
neu oficial în onoarea primului mi
nistru al Canadei. Pierre Elliott
Trudeau.

Au luat parte tovarășii Constantin
Dăscăjescu. Ion Dincă. Constantin
Olteanu. Gheorghe Pană. Gheorghe
Radulescu. Stefan Andrei. Stefan
Birlea.
Marin
Enache.
Nicolae
Giosan. Ion Ursu. Richard Winter

Ion M. Nicolae. Gheorghe Petrescu,
alte persoane oficiale.
Din partea canadiană au par
ticipat Jacques Simard, R. Fow
ler, J. E. Johnson, P. Hancock,
G. J. Smith, R. Coleman. D. N.

Goreski. alte persoane oficiale.
In timpul dineului, președintele
Nicolae Ceaușescu și premierul
Pierre Elliott Trudeau au rostit toas
turi. urmărite cu interes si subli
niate cu vii aplauze de cei prezenti.

Toastul președintelui

Toastul primului ministru

Nicolae Ceaușescu

Pierre Elliott Trudeau

Domnule prim-ministru,
Domnilor,
Tovarăși și prieteni,
Aș dori să exprim satisfacția noas
tră pentru vizita pe care o faceți,
domnule prim-ministru, in România.
Consider aceasta ca o expresie a bu
nelor relații, tradiționale, dintre po
poarele noastre și, mai cu seamă, ca
o expresie a dorinței de a găsi îm
preună căile dezvoltării colaborării
bilaterale și pe plan internațional.
Consider ca foarte importantă această vizită, pe care o faceți in ac
tualele împrejurări, cînd situația in
ternațională a ajuns la o incordare
deosebită, cînd lumea se găsește în
fața unui nou început al cursei înar
mărilor nucleare, care reprezintă un
grav pericol pentru pace — și chiar
mai mult — pentru însăși existența
y civilizației, a vieții pe planeta noas
tră.
Noi am dori ca vizita dumnea
voastră, convorbirile pe care le-am
început astăzi să contribuie la o
dezvoltare mai puternică a colaboră
rii româno-canadiene. In mod deo
sebit, dorim ca colaborarea pe care
am început-o in domeniul energiei

nucleare, în construcția de centrale
atomo-electrice, să se realizeze in
bele mai bune condiții, și, în același
timp, ea să fie o bază pentru o dez
voltare mai amplă, și pe alte pla
nuri, a colaborării româno-cana
diene.
în centrul convorbirilor pe care
le-am început astăzi — și pe care le
vom continua și miine — au (stat și
vor sta probleme care preocupă as
tăzi intreaga omenire : problemele
păcii, ale dezarmării, probleme le
gate de 'ceea ce trebuie făcut astăzi
pentru a asigura generației noastre,
precum și generațiilor viitoare, în
tregii omeniri un viitor de pace, pen
tru a înlătura pericolul războiului
nuclear și a asigura existența a în
seși vieții pe planeta noastră.
Am participat împreună, domnule
prim-ministru, la Conferința de la
Helsinki. Am avut convorbiri atunci
tot pe problemele păcii. Dealtfel,
însăși Conferința de la Helsinki a
fost consacrată securității, colaboră
rii și păcii în Europa. Cu toții ne-am
pus multe speranțe — și popoarele
au așteptat mult de la această con
ferință. Un timp aceste speranțe și

(Continuare în pag. a III-a)

Domnule președinte,
Excelență,
Doamnelor și domnilor,
Dragi prieteni,
Aveați dreptate, domnule pre
ședinte. să evocați. în discursul
dumneavoastră, relațiile noastre bi
laterale pentru că ele sînt foarte
bune. Noi credem, ca și dum
neavoastră, că ele vor deveni și mai
bune si sîntem gata să acționăm
amindoi în această direcție.
Ati evocat prima noastră Intîlnire
la Helsinki, acum nouă ani, îmi
amintesc amabilitatea cu care dum
neavoastră m-ati primit la amba
sada română din Helsinki. Am avut
o întrevedere îndelungată. Am vor
bit. desigur, de destindere si am evocat necesitatea unei colaborări bi
laterale. Atunci am căzut de acord
să efectuăm un schimb de vizite și,
așa cum știți, noi așteptăm vizita
dumneavoastră în Canada.
Dar. oricît de importante ar fi aceste vizite pentru relațiile bilate
rale. este remarcabil că am găsit
amîndoi absolut necesar să ne întîlnim în legătură cu problemele
. păcii si ale dezarmării. Si am ve
nit să vă întîlnesc în România pen

tru că dumneavoastră aveți repu
tația de a fi un șef de stat care
vorbește cu fermitate și curaj des
pre problemele păcii, cărora le con
sacră o mare parte din energia sa.
Ați evocat adineauri consecințele
unui război nuclear si am avut eu
însumi ocazia, vara trecută. Ia
Erice. în Sicilia,, să- asist la confe
rința mai multor laureati ai Pre
miului Nobel si. ca si dumneavoas
tră. am tras concluzia câ civiliza
ția. așa cum cunoaștem, nu va su
praviețui unui război nuclear. Re
zultă că oamenii politici ca dum
neavoastră si ca mine avem nu
numai datoria, dar și obligația de a
interveni cu. energia noastră politică
în discuțiile Est-Vest și chiar dacă
nu sîntem la masa negocierilor de la
Geneva știm că popoarele noastre
ar suferi, la fel de mult ca și po
poarele Statelor Unite și Uniunii So
vietice, consecințele unui război nu
clear. în consecință, este de datoria
noastră să ne preocupăm de solu
ționarea pașnică a acestui diferend
care separă marile puteri.
z Vă mărturisesc că prin propunerile
pe care le-ați formulat ați demon
strat spirit de conducător în efortu
rile depuse pentru căutarea păcii și
ați relevat adesea importanța întîl-
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La invitația Comitetului Central
al Partidului Comunist Român și
Guvernului
Republicii
Socialiste
România, intre 30 ianuarie și 1 fe
bruarie 1984 a făcut o vizită in
Republica Socialistă România o dele
gație de partid și guvernamentală
a U.R.S.S.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a primit și a
avut convorbiri cu delegația
de
partid și guvernamentală a Uniunii
Sovietice.
La convorbiri au participat :
Din partea
română
tovarășii
Gheorghe Oprea, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., prim viceprim-ministru al
guvernului, Miu Dobrescu,. membru
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.,
loan Totu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul
afacerilor externe, Traian Dudaș,
membru al C.C. al P.C.R., ambasa
dorul României în U.R.S.S.
Din partea sovietică
tovarășii
A. A. Gromiko, membru al Birou
lui Politic a.l C.C. al P.C.U.S., primvicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri și ministrul afacerilor externe
al Uniunii Sovietice, conducătorul
delegației, K. V. Rusakov, secretar
al C.C. al P.C.U.S., N. V. Talîzin,
membru al C.C. al P.C.U.S., vice
președinte al Consiliului de Miniștri
al Uniunii Sovietice, E. M. Tiajelnikov, membru al C.C. al . P.C.U.S.,
ambasadorul Uniunii Sovietice în
Republica Socialistă România.
Delegația de partid și guverna
mentală a Uniunii Sovietice a vi
zitat întreprinderea „23 August" din
București și a participat la un mi
ting consacrat prieteniei româno,sovietice.
• în cadrul convorbirilor, părțile
s-au informat reciproc asupra mer
sului construcției socialiste și comu
niste in țările lor și au făcut un

schimb de păreri referitor la dez
voltarea în continuare a raporturi
lor dintre P.C.R. și P.C.U.S., dintre
România și U.R.S.S. în vederea ex
tinderii și adîncirii colaborării pe
multiple planuri dintre cele două
partide și țări.
Examinînd evoluția raporturilor
româno-sovietice, părțile au relevat
cursul ascendent al acestora și au
reafirmat hotărîrea lor de a intensi
fica relațiile în domeniile econo
mic, tehnico-științific și cultural
în interesul popoarelor român și
sovietic, al cauzei păcii și socialis
mului. în această direcție s-au sta
bilit noi măsuri concrete.
S-a subliniat importanța dezvol
tării în continuare a relațiilor eco
nomice multilaterale dintre țările
membre ale C.A.E.R., adîncirii co
operării și specializării în produc
ție, soluționării în comun a princi
palelor probleme economice și tehnico-științifice ale acestor țări.
A avut loc, de asemenea, un
schimb larg de păreri în probleme
internaționale importante de inte
res reciproc și îndeosebi cu privire
la situația din Europa.
Relevînd cu îngrijorare agravarea
în continuare a situației internațio
nale în urma acțiunilor S.U.A. și
N.A.T.O., care nu ascund ele însele că
urmăresc obținerea supremației mi
litare. părțile au subliniat necesita
tea intensificării eforturilor pentru
oprirea acestui curs al evenimente
lor, încetarea cursei înarmărilor, tre
cerea la dezarmare și în primul rînd
la dezarmarea nucleară. în acest
sens, ele au
subliniat importanta
mare a inițiativelor constructive cu
prinse în Declarația politică de la
Praga â statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia, în Declarația
comună de la Moscova a conducăto
rilor de partid și de stat din unele
țări socialiste, precum și a noilor
propuneri ale acestor țări îndreptate
in direcția opririi cursei înarmărilor,
a dezarmării.
Partea sovietică a reafirmat că.
dacă țările N.A.T.O. vor dovedi că
sînt gata să revină la situația exis

tentă înainte de începerea amplasă
rii în Europa a rachetelor america
ne cu rază medie de acțiune. U.R.S.S.
va fi de asemenea gata să procede
ze la fel. Partea română sprijină po
ziția Uniunii Sovietice și consideră
că trebuie făcut totul pentru relua
rea negocierilor în vederea realiză
rii unui acord corespunzător care să
ducă la eliberarea completă a Euro
pei de rachetele nucleare cu rază
medie de acțiune.
Părțile au declarat că sînt intere
sate- să contribuie prin toate mijloa
cele la continuarea procesului în
ceput de Conferința pentru securi
tate si cooperare în Europa. în le
gătură cu aceasta, ele au subliniat
necesitatea de a se
depune toate
eforturile pentru ca Conferința de
la Stockholm pentru măsuri de în
credere și securitate și pentru de
zarmare în Europa să se desfășoare
în spirit de lucru.
constructiv, să
contribuie la realizarea de înțelegeri
în direcția întăririi efective a în
crederii și securității pe continent.
Examinîndu-se situația în diferite
zone ale lumii, s-a subliniat necesi
tatea lichidării focarelor de tensiu
ne și conflictelor militare existente
și prevenirii apariției altora noi. a
soluționării tuturor problemelor in
ternaționale pe cale pașnică. Părțilo
au exprimat solidaritatea cu lupta
popoarelor din Asia. Africa și Ame
rica Latină împotriva imperialismu
lui. colonialismului, neocolonialismului și rasismului.
S-a subliniat importanța deosebită
pe care o are întărirea unității sl
colaborării partidelor comuniste șl
muncitorești, a tuturor forțelor de
mocratice și antiimperialiste in lupta
pentru pace și colaborare internațio
nală, pentru progresul tuturor po
poarelor.
De ambele părți s-a exprimat con
vingerea că întrevederile și convor
birile, care s-au desfășurat într-o
atmosferă de lucru, tovărășească,
constituie o contribuție importantă
la adîncirea prieteniei și colaborării
dintre P.C.R. și P.C.U.S., dintre
România și U.R.S.S.

REALIZĂRI REMARCABILE
ÎN PRIMA LUNĂ A ANULUI
Toate întreprinderile miniere din Valea Jiului
și-au îndeplinit și depășit planul
Aplicînd la toate locurile de
muncă . măsuri ferme în vederea
creșterii productivității muncii în
abataje, îmbunătățirii transportu
lui cărbunelui din subteran la
suprafață, minerii Văii Jiului dau
un răspuns muncitoresc înflăcăratei chemări patriotice de a da pa
triei cit mai mult cărbune. Astfel,
luna ianuarie din acest an a fost
încheiată cu un frumos succes :
s-au extras, peste prevederile de
plan, 17 742 tone cărbune cocsifi-

cabil și energetic. De remarcat că
toate cele 10 întreprinderi miniere
ale bazinului carbonifer al Văii'
Jiului se prezintă cu' planul depă
șit în prima lună a anului,. în
condițiile reducerii consumului de
energie electrică prevăzut
cu
1 115 000 kWh. Cele mai bune re
zultate le-au obținut minerii din
Vulcan, Petrila, Paroșeni, Uricani și Aninoasa. (Sabin Cerbu,
corespondentul „Scînteii").

SLATINA : Aluminiu peste prevederi
Colectivul întreprinderii de alu
miniu Slatina, județul Olt, unitate
fruntașă în întrecerea socialistă pe
1983, a încheiat prima lună din
acest an cu rezultate remarcabile.
Planul producției fizice a fost de
pășit cu 1 000 tone aluminiu primar
și aliaje din aluminiu. Este un suc
ces de prestigiu, obținut ca urmare

a spiritului novator cu care se ac
ționează in toate compartimentele
de muncă, a angajării responsabile
în înfăptuirea sarcinilor de produc
ție prin aplicarea cu succes a pre
vederilor acordului global în toate
secțiile și sectoarele de activitate.
(Iancu Voicu, corespondentul „Scîn
teii").

MUREȘ:
Primele apartamente
din acest an
Prin organizarea judicioasă a
muncii pe fiecare șantier, folosirea
rațională a materialelor, construc
torii mureșeni de locuințe obțin
noi și importante succese. Ei au
predat „la cheie" primele apar
tamente di.n planul pe acest an. De
remarcat că în anul precedent nu
mărul apartamentelor de , care au
beneficiat oamenii muncii din ora
șele și comunele județului a însu
mat 3 426, urmind ca în acest an
să fie înălțate alte 3 100 apartamen
te confortabile. Prin darea în folo
sință a primelor locuințe, cit și asigurarea frontului de lucru pentru
toate cele 1 400 de apartamente pre
văzute a fi puse la dispoziția cetă
țenilor în primul semestru al aces
tui an, au fost create condiții pen
tru finalizarea înainte de termen a
planului construcției de locuințe pe
1984. (Gheorghe Giurgiu, corespon
dentul „Scînteii").
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Incepînd de la 1 februarie — un cadru nou, stimulativ pentru

REALIZAREA IA TERMEN ȘI DE BUNĂ
CALITATE A NOILOR IOCUINTE
ȘI OBIECTIVE SOCIAL-CULTURA1E
același timp, potrivit legii, pentru
obiectivele contractate în acord
Frumusețea municipiului Bucu
economiile de materiale, combustibili
rești va spori și în acest an prin
global. Ca atare, la întreprindereași energie se acordă premii și alte
realizarea unor noi blocuri de lo
antrepriză nr. 2 au fost organizate 6
stimulente. în cazul prelungirii du
brigăzi complexe. De asemenea, la
cuințe și lucrări edilitar-gospodăratei de execuție sau folosirii unui
rești. Cartierul Aviației, bulevardul
întreprinderea-antrepriză nr. 1 au
număr mai mare de personal mun
Muncii, șoseaua Pantelimon, bu
fost organizate 5 brigăzi complexe,
levardul Șulea, cartierul Șincai —
citor. veniturile vor scădea însă in
la întreprinderea-antrepriză nr. 3 au
mod corespunzător. Totodată, trebuie
Abator — Lînăriei, bulevardul Ar
fost alcătuite 8 brigăzi complexe, iar
reținut că suma stabilită prin con
mata poporului, șoseaua Olteniței,
la întreprinderea-antrepriză nr. 7 au
cartierul Rahova — Sălaj — Mărgea
tractul de acord global se plătește
fost organizate 6 brigăzi complexe.
numai dacă lucrările executate sînt
nului, zona Crîngași sînt numai
De regulă, repartizarea muncitorilor
cîteva din perimetrele care vor dode calitatea prevăzută în standarde,
din vechile echipe pe brigăzi com
bîndi o nouă înfățișare prin înălța
cu încadrarea strictă în consumurile
plexe de antrepriză s-a făcut ținînrea unor noi ansambluri de loouințe.
normate de materiale, combustibili și
du-se seama de felul în care s-a
muncit pînă acum, de componența
energie. Acest sistem de aplicare a
Se va construi mult în capitala
acordului global este, prin urmare,
formațiilor de dulgheri, zidari, fiețării, ca dealtfel în toate județele și
orașele României socialiste. Planul
foarte stimulativ și avantajos pentru
rari-betoniști, căutîndu-se deci să
in profil teritorial al municipiului
cei harnici, care lucrează bine, re
se asigure cunoașterea oamenilor
București prevede ca în acest an să
între ei.
pede și curat, cum spunem noi, con
2. REPARTIZAREA PE BRIGĂZI
se realizeze 23 000 de apartamente.
structorii, adică fără să risipească
COMPLEXE DE ANTREPRIZĂ A
Din acestea, 21387 apartamente vor
materialele. O atare concluzie se des
BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A
fi executate de unitățile din cadrul
prinde și din felul în care s-au întoc
Centralei
tde
construcții-montaj
CELORLALTE OBIECTIVE. După
mit și dimensionat brigăzile com
București.
Și tot unitățile acestei
plexe de antrepriză, ale căror struc
constituirea brigăzilor complexe de
centrale vor mai construi 675 locuri
turi pe meserii și niveluri de califi
antrepriză s-au stabilit blocurile de
în grădinițe, 1 230 locuri în cămine
care a personalului muncitor au fost
locuințe și celelalte obiective pe care
de nefamiliști, stația de tratare a
strict corelate cu gradul de complexi
acestea le execută în prezent și în
apei potabile de la Arcuda, zeci de
tate a lucrărilor contractate. Faptul
perspectivă, pînă la încheierea anu
kilometri de con
lui. Repartizarea
ducte de apă, ca
sarcinilor de pro
nalizare și termos-a făcut
Ce măsuri întreprinde Centrala de construcții-montaj ducție
ficare, 50 000 mp
în așa fel incit
spații comerciale,
să
se
asigure
cu
București pentru aplicarea sistemului de retribuire prinderea tuturor
piețe
și
pla
touri agroalimenobiectivelor pre
în acord global, prin preluarea lucrărilor în antrepriză văzute
tare, precum și
în planul
de stat.
alte obiective.
Este un volum
3. REPARTIZA
impresionant de lucrări de con
REA PE BRIGĂZI COMPLEXE
că brigăzile complexe vor prelua în
strucții-montaj care, evident, va
DE ANTREPRIZA A BLOCURILOR
antrepriză executarea integrală a
putea fi realizat numai printr-o
DE LOCUINȚE AFLATE ÎN CON
blocurilor de locuințe, pînă la recep
organizare superioară a muncii,
STRUCȚIE. Pentru a se putea
ția și darea lor în folosință, va de
prin cointeresarea directă a per
repartiza
pe
brigăzi
complexe
termina în mod categoric creșterea
sonalului muncitor de pe șantiere
și angaja în acord global exe
răspunderii constructorilor și montoîn accelerarea ritmurilor de exe
rilor pentru scurtarea termenelor de
cuția blocurilor de locuințe și a
cuție, astfel încît să se asigure creș
execuție, îmbunătățirea calității lu
celorlalte obiective aflate acum în
terea productivității muncii și a ca
crărilor și reducerea cheltuielilor
construcție, au fost necesare unele
lității lucrărilor, reducerea consu
materiale. în acest an, în Capitală
operațiuni suplimentare. Astfel, s-au
murilor de materiale, combustibili și
se vor construi multe blocuri pe ar
întocmit extrase de deviz pentru lu
energie, sporirea eficienței econo
terele principale ale orașului, și apar
crările efectuate și manopera plătită
mice. îndeplinirea acestor cerințe
tamente cu un număr mai mare de
pînă în prezent și, totodată, s-au de
este tocmai ceea ce s-a avut în
camere, ceea ce va solicita din plin
terminat lucrările rămase de execu
vedere prin trecerea la aplicarea sis
priceperea și talentul constructori
tat, care au fost angajate în acord
temului de retribuire în acord glo
lor. Ca atare, în fruntea brigăzilor
global de fiecare brigadă complexă
bal a personalului muncitor din ac
complexe de antrepriză au fost aleși
de antrepriză.
tivitatea de construcții-moritaj, prin
în mod democratic cei mai buni oa
4. STABILIREA FORMAȚIILOR
preluarea lucrărilor în antrepriză.
meni ai muncii, cu experiență și ca
SPECIALIZATE DE MUNCITORI
pacitate organizatorică, astfel încît
— într-adevăr, generalizarea sis
LA NIVELUL INTREPRINDERIavem certitudinea că noile blocuri de
temului de retribuire a muncii în
LOR-ANTREPRIZĂ. De bună seamă,
locuințe vor fi predate beneficiari
acord global, prin preluarea lucră
în cadrul brigăzilor complexe de an
lor
la
termenele
stabilite
și
la
un
rilor in antrepriză, are menirea să
trepriză nu pot fi cuprinși muncitori
nivel calitativ superior.
determine un salt calitativ în activi
din toate categoriile de meserii. In
tatea constructorilor — ne precizea
Aplicarea sistemului de retribuire
aceste condiții. în spiritul prevederi
ză tovarășul Petre Petroșanii, direc
în acord global a personalului mun
lor legale, s-au alcătuit formații de'
torul general al Centralei de con
citor' din activitatea de construcțiilucru specializate la nivelul întrestrucții-montaj București. M-aș re
montaj, prin preluarea lucrărilor in
prinderilor-antrepriză. care cuprind
feri numai la cîteva din avantajele
antrepriză, precum și alcătuirea bri
instalatori, izolatori, liniori. schelari
acestui sistem, în lumina noilor nor
găzilor complexe reprezintă, desigur,
și muncitori pentru lucrări edilitare.
me și măsuri organizatorice adopter
noutăți în acest domeniu și au impus
Mai trebuie adăugat că fiecare
te recent de Comitetul Politie Exe
rezolvarea multor probleme organibrigadă complexă a încheiat cu incutiv ăl C.C. al P.C'R.'și a regle
' zătorice. Fiind, deci, la început de
treprinderea-antrepriză contractul de
mentărilor legale din acest domeniu.
drum, considerăm util să prezentăm
acord global, care cuprinde patru
După cum se știe, începînd de la 1
cîteva acțiuni întreprinse de Centrala
anexe : graficul de execuție a lucră
februarie, lucrările de construcțiide construcții-montaj București pen
rilor. fișa de raportare lunară a pro
montaj pentru locuințe și obiective
tru trecerea la sistemul de retribui
ducției. fișa limită de materiale și
sodal-culturale se contractează în
re în acord global, prin preluarea lu
fisa de defalcare a manoperei pe ca
acord global potrivit noilor norme.
crărilor în antrepriză. Cum s-a pro
tegorii
de personal (muncitori, șefi
Aceasta înseamnă că un colectiv de
cedat practic, ce etape s-au parcurs
de brigadă, personal indirect pro
oameni ai muncii care exeeută lu
și ce măsuri au fost luate?
ductiv).
crările de construcții-montaj în an
1. ORGANIZAREA BRIGĂZILOR
Desigur, atît mărimea brigăzilor
trepriză primește pentru realizarea
COMPLEXE ÎN CADRUL INTREcomplexe, cît si structura lor pot
integrală a unui
obiectiv o sumă
PRINDERILOR-ANTREPRIZA. Re
diferi de la o întreprindere-antrepriglobală stabilită după norme, cu în
organizarea fostelor grupuri de
ză la alta. în funcție de specificul
cadrarea strictă în devizul fiecărui
șantiere și a întreprinderilor specia
lucrărilor executate. Esențial este ca
obiectiv. Acest sistem de organizare
lizate a început, în mod firesc, prin
organizarea si alcătuirea lor să fie
și retribuire a muncii oferă posibi
înființarea brigăzilor complexe de
făcute în așa fel încît să se asigure
antrepriză ca unități organizatorice
litatea ca obiectivul să fie realizat
îndeplinirea integrală, la termenele
de bază in sistemul de lucru in an
într-o perioadă mai scurtă decît cea
prevăzute, la un nivel calitativ su
trepriză. După cum ne-a relatat to
stabilită sau cu un număr mai mic
perior și cu eficientă ridicată a tu
varășul
Ion
Efrim,
directorul
întrede personal și atunci, conform prin
turor obiectivelor de investiții pla
prinderii-antrepriză nr. 2, mărimea
cipiului nelimitării veniturilor rezul
și structura pe meserii a muncitori
nificate.
tate din muncă, întregul colectiv va
lor din brigăzile complexe diferă in
Ion TEODOR
putea obține cîștiguri mai mari. In
funcție de specificul
lucrărilor la

In întreprinderea de utilaje și
piese de schimb din Gheorgheni
planul pe acest an prevede la producția-marfă o creștere cu 26 la sută,
concomitent cu diminuarea consumu
rilor specifice de energie electrică cu
20 la sută. Concret, ce se întreprinde
pentru reducerea consumurilor ener
getice ?
— Una dintre principalele noastre
orientări a fost și este diminuarea
pînă la limitele posibilului a consu
mului în orele de vîrf — ne-a pre
cizat inginerul Victor Gherasim, șe
ful biroului mecano-energetic. In acest scop au fost reorganizate schim
burile de lucru, mai precis am trecut
schimbul II în schimbul III, iar
schimbul I a fost împărțit în două
schimburi. în felul acesta ocolim
virful de consum al energiei electri
ce dintre orele 17—22. De asemenea,
unele agregate mari din secțiile tur
nătorie și prelucrări mecanice sint
oprite în orele de sarcină maximă și
își reiau activitatea după orele de
vîrf. In timpul pauzei se fac lucrări
de întreținere curentă : gresaje,
schimbări de calibre, intervenții la
utilaje ș.a. Tot în acest interval sînt
accelerate lucrările de montare a
subansamblelor ce intră în compo
nența noilor mașini și utilaje fabri
cate în întreprindere.
Evident, nu au fost pierdute din
vedere nici măsurile de ordin tehno
logic. Compresoarele de 200 kW au
fost înlocuite cu altele mai mici, de
45 kW. Vopsitoria a fost înzestrată
cu un minicompresor de 1,5 kW, iar
ventilația la tratamentele termice se
realizează cu motoare de puteri mult

mai reduse față de cele inițial folo
site. In sfirșit, în ce privește redu
cerea cu cel puțin 50 Ia sută a con
sumului energetic nelegat de proce
sele tehnologice, au fost formate echipe de specialiști care, analizînd
fiecare loc de muncă în parte, au
stabilit măsuri pentru diminuarea

surse energetice secundare recupe
rate. Echipele de specialiști sînt do
tate cu aparatură portativă de veri
ficare și controlează permanent mo
dul de funcționare, din punct de ve
dere energetic, al fiecărui agregat.
Ca rezultat al aplicării acestor mă
suri, situația energetică a întreprin

La întreprinderea de utilaje și piese de schimb Gheorgheni

Consumuri reduse
la fiecare mașină,
la fiecare loc de muncă
corespunzătoare a consumului de energie.
Cum se aplică aceste măsuri ? Ha
lele moderne ale întreprinderii fac
posibilă desfășurarea activității pro
ductive la lumina naturală aproape
pe întreaga durată a schimbului I,
de la ora 8 și pînă la 16,30. In cele
lalte schimburi se folosește cu pre
cădere lumină fluorescentă. Acolo
unde corpurile de iluminat se mai
aflau încă sus, pe tavan, acestea au
fost coborite, operație ce s-a execu
tat concomitent cu sectorizarea ilu
minatului. De asemenea, încălzirea
halelor se efectuează numai cu re-

derii pe luna ianuarie este bună, asigurîndu-se încadrarea riguroasă in
normele de consum și chiar econo
misirea a 100 MWh, odată cu reali
zarea zi de zi a sarcinilor de pro
ducție. Desigur, sînt necesare și alte
soluții tehnice și gospodărești pentru
a elimina complet orice risipă, orice
consum irațional. O primă acțiune
ar fi echiparea mașinilor și utilajelor
cu limitatoare de mers in gol. Nu
mai că în această direcție s-a acțio
nat cu mare intîrziere. Totul depin
de acum de posibilitățile furnizoru
lui — întreprinderea „Electroaparataj" din București — de a reuși să

onoreze rapid comenzile și, ulterior,
de montarea grabnică a limitatoarelor.
Am mai reținut o situație nere
zolvată. Specialiștii întreprinderii
sint animați de cele mai bune in
tenții, căutînd să aplice îmbunătățiri
și modificări la o serie de utilaje
proiectate de Institutul de cercetări
și proiectări tehnologice sectoare
calde București și realizate, in pro
totip, de Combinatul de utilaj greu
din Cluj-Napoca și de „Independen
ța'1 din Sibiu. Numai că bunele in
tenții nu sint suficiente atunci cind
aplicarea unor soluții optime depă
șește limitele competenței profesio
nale. Este vorba mai ales de cuptoa
re electrice, fabricate recent, fără
întrerupătoare, de cuptoare prevăzu
te să funcționeze cu combustibil li
chid ușor și care, in noile condiții
concrete, trebuie să funcționeze cu
păcură, de unele agregate cu motoa
re electrice supradimensionate. Prin
modificările ce ar trebui să fie adu
se acestor utilaje s-ar putea econo
misi lunar 50—60 MWh energie elec
trică și aproape 100 de tone combus
tibil convențional. De aceea, colecti
vul de oameni ai muncii de la între
prinderea din Gheorgheni adresează
și pe această cale proiectanților apelul de a se achita în cel mai scurt
timp de sarcinile stabilite prin con
tract, elaborînd și punind la dispo
ziția întreprinderilor furnizoare so
luții tehnice optime pentru a se pu
tea efectua modificările de rigoare.

I. D. KISS
corespondentul

„Scinteii"

Contorul7 consumului rational
-CONȘTIINȚA FIECĂRUIA
în luna ianuarie, la nivelul tu
turor sectoarelor de activitate ale ju
dețului Botoșani s-a înregistrat o economie de energie electrică de
aproape 4 200 MWh, dar abo.nații.
casnici au depășit baremul alocat cu
91 MWh. Chiar dacă depășirea pare
mică în raport cu economiile, ea nu
poate fi scuzată de nimic. Conjunctu
ra energetică este de așa natură,
încît nimeni nu are dreptul să risi
pească ceea ce alții economisesc. Re
ducerea cu 50 la sută a consumului
de energie în sectoarele care nu sînt
direct productive este obligatorie și
minimală, nimeni nu are dreptul să
se abată de la ea. Dealtfel, nici nu
se poate spune că nivelul depășirii
este lipsit de importantă economică.
— Ce înseamnă pentru dv. 91
MWh ? — l-am întrebat pe tovarășul
inginer Nistor Răcnea, directorul în
treprinderii de utilaje si piese de
schimb — Botoșani.
— Concret, necesarul de consum
pentru un schimb de lucru, la întrea
ga capacitate a întreprinderii. Dar
poate reprezenta infinit mai mult
atunci Cînd nu-i al; cind sistemul
ehbrgetic
național nu ți-i poate
furniza. Ne-am convins de asta în
noiembrie trecut, cînd eram pe
punctul de a sista activitatea.
Așadar, nimic nu scuză depășirea
nivelurilor de energie planificate. în
privința județului Botoșani însă, este
de remarcat și următorul aspect :
initial, după stabilirea măsurii de re
ducere a consumului în sectorul cas
nic. o bună perioadă de timp s-au
înregistrat chiar economii. In perioa
da 25—30 noiembrie 1983, de exemplu,
sectorul casnic a economisit 79 MWh.
Cum se explică atunci depășirile din
luna ianuarie ?
In căutarea răspunsului am pornit
după apusul soarelui, intr-un raid
prin județ... Parcurgem cîteva trasee,
în comuna Ungureni ne atrage aten
ția iluminatul puternic din mai

multe curți. Intrăm în cea a lui Du
mitru Abuziloaiei.
— Vă este chiar atît de necesar
becul din curte ? — întrebăm,
— Nu-1 folosesc decît așa. la as
pect... gospodăresc.
îi explicăm că mai gospodărește
ar fi să renunțe la el.
— Ni s-a spus asta și nouă, astătoamnă. zice el. Dar. între timp, nu
ne-a mai atras nimeni atenția.

de 30 noiembrie 1983 exista cel mult
un bec la două niveluri ale casei scă
rilor. acum este iluminat fiecare
nivel. Mult mai grav este faptul
că iluminatul continuă uneori , și
ziua, așa cum se intîmpla dumi
nică în blocul turn de pe stra
da Unirii, in blocul P-13 din strada
Primăverii din municipiul Boto
șani. in blocurile de locuințe din
comuna Flăminzi. ca să nu dăm

Cum acționează
Consiliul popular

și cetățenii
din Botoșani

pentru reducerea
consumurilor
energetice cu
Ciudată mentalitate : să aștepți să
ti se atragă mereu atentia ca să fii
corect ! Pentru că nerisipirea ener
giei este, în această perioadă, mai
ales, o problemă de corectitudine
cetățenească.
Dar oare numai — scuzați cuvîntul
— „gospodarul" amintit gîndește
așa ? O discuție cu primarul comu
nei. Mlhai Iurea, dealtfel om destoi
nic și bun deputat și activist, a scos
în evidentă că perioada de intensă
muncă poiitico-educativă și de ener
gice acțiuni practice a durat, atît la
Ungureni, cit și — aveam să consta
tăm — în alte localități botoșănene,
numai 20—25 de zile. După aceea, o
mare parte a sistemului de iluminat
existent înainte de 25 noiembrie a
fost reinstalat.
Așa se face că. în blocurile din mu
nicipiul Botoșani în timp ce pe data

decît cîteva exemple din multele po
sibile. Ne-am interesat și printre
membrii cîtorva asociații de locatari
(nr. 9. 10 11. 12 si 20 din municipiul
Botoșani), asupra controalelor între
prinse. Din 28 decembrie anul trecut,
nimeni n-a mai efectuat nici măcar
un singur control.
Pe fondul acestei slăbiri a atenției
Si interesului din partea organelor
locale, nu mai surprinde deci că unii
cetățeni si-au reconectat la rețeaua
electrică întregul „arsenal" de apara
te. Alții, ceea ce este și mai
grav, iși alimentează clandestin la
rețeaua electrică tot felul de unelte
și agregate interzise în această peri
oadă pentru că sînt mari consuma
toare de energie electrică. In locali
tățile Vorona, Curtești, Mănăstirea
Doamnei și altele, unii cetățeni folo
seau energia electrică pentru tocatul

mecanic al nutrețurilor. In satul Sarafinești. din comuna Corni. îm
preună cu lucrători ai I.R.E., am
depistat două aparate de sudură,
dintre care. unul, al locuitorului Ioan
Vasiliu. funcționa in afara celor mai
elementare norme de protecție a
muncii. Numai acestea consumă in
două ore cit întregul barem alocat
abonatilor casnici din satul res
pectiv. Iată cît de mare e măsura
egoismului consumatorului abuziv,
care nu înțelege, ori nu vrea să
priceapă, că reducerile de consum
sint impuse de condiții obiective si
orice ignorare a lor se face pe sea
ma dreptului Ia consum raționai al
altora,
Atit reprezentanți ai consiliilor
populare, cit și ai întreprinderii de
distribuire a electricității ne-au
repetat : „Nu ne-a mai .îtras nimeni
atenția". Dar, s-a subliniat' de atitea
ori. respectarea haremurilor reduse
de consum este. în această perioadă,
o expresie importantă a corectitudinii
civice. Oare adevărata corectitudine
are nevoie mereu să fie trasă ide
mînecă ?
Discutând situația creată, am pri
mit următoarele asigurări :
0 Ing. Valentin Boicu, directorul
întreprinderii de rețele electrice Bo
toșani : „O vină o purtăm și noi.
Vom intensifica acțiunile de control,
în ultimele 4 zile am recuperat din
depășirea baremului 31 MWh",
Q Ileana Jalbă, primarul munici
piului Botoșani : „Faptul că am mi
zat exclusiv pe activitatea comisiilor
constituite în acest scop s-a dovedit
o greșeală. Acum două zile. în cadrul
sesiunii consiliului popular municipal,
am discutat depășirile de consum în
sectorul casnic, stabilind noi măsuri.
Consider că in luna februarie vom
recupera integral depășirea înregis
trată in prima lună a anului".

Silvestri AILENEI
corespondentul

„Scinteii"

în spiritul prevederilor Programului unic de creștere a producției agricole

/N FIECARE GOSPODĂRIE ȚĂRĂNEASCĂ PRODUCȚII MULT SPORITE!
Rezultatele bune au la bază
experiențe bune
In județul Vaslui se acționează
organizat si eficient pentru unirea
foitelor întregii tărănimi în vederea
înfăptuirii prevederilor cuprinse in
Programul unic de creștere a produc
ției agricole in gospodăriile popula
ției. în acest scop sînt folosite toate
mijloacele și formele muncii politicoeducative pentru cunoașterea, expli
carea și însușirea prevederilor lui,
accentul punindu-se îndeosebi asupra
îndatoririi patriotice a sătenilor de a
ciullitiva mai bine pământul, de a creș
te mai multe animale. In comuna Tutova au fost afișate ziare, extrase și
calcule economice, gazetele de perete
conțin articole care aprofundează
unele aspecte. în adunări si în cursu
rile învățămîntului de partid s-a și
dezbătut pe larg conținutul progra
mului. Cum îi convingeți pe oameni
de necesitatea si avantajele prevede
rilor cuprinse în program ? — l-am
întrebat pe Vasile Șușnea. secreta
rul comitetului comunal' de partid.
„Cel mai puternic si convingător
argument pe care-1 folosim cu succes
îl constituie înseși rezultatele ob
ținute de cooperatori, a venit răs
punsul. Noi nu ne limităm numai la
citarea și evidențierea fruntașilor in
adunări sau cu alte prilejuri, ci îi
folosim direct în munca pe care o
desfășurăm de la om la om și pe
grupe de case. Aceștia explică oa
menilor cum lucrează, cum își pla
nifică folosința terenului și ce au
scos de pe loturile în folosință, cit
au contractat cu statul. între aceștia
sînt Nicolae Niță, Victor T. Zabuliche, Vasile Dobraniște si alții, care
iau parte la aceste acțiuni cu autori
tatea ce le-o conferă faptele și re
zultatele obținute. Fruntași an de an
la contractări, ei au predat tineret
taurin, cîteva mii de litri de lapte
de vacă, sute de kilograme de carne
de pasăre și de iepure, sute de ouă.
păsări, porumb, fasole, sfeclă si al
tele. Si sătenii, bineînțeles, le ur
mează sfatul".
In desfășurarea acțiunii de aplica
re a prevederilor din program sint
foarte utile materialele de propa

gandă. Unele din acestea au titluri
semnificative : „Oameni și fapte
demne de laudă". „Producțiile repre
zintă cartea lor de vizită". „Oamenii
gospodari se apreciază și după cit
contractează cu statul" si altele. Ele
prezintă experiențe și fante ale co
operatorilor în cultivarea loturilor în
folosință, in creșterea animalelor si
livrarea către stat a unor însemnate
cantități de produse vegetale și ani
male. Referitor la folosirea acestor
materiale care se bazează pe rezul
tate concrete. Ion Penișoarâ. propa
gandist la organizația de partid nr. 2
Fălciu, ne spune : „Dezbătind Pro
gramul unic, interesul cursantilor a
crescut simțitor cînd le-am prezentat
una din planșe care înfățișează pe
cei trei cooperatori din comuna Codăesti. care au cultivat cu bune re
zultate loturile in folosință. Petru
S. Pirău, de pe 30 de ari, a realizat
mari cantități de porumb, fasole, le
gume și creste mai multe animale,
cea mai mare parte din produsele
obținute fiind contractată cu statul.
Cistigurile lui s-au ridicat la peste
50 000 lei. De asemenea. Costică I.
Bouruc și Ion Gh. Proca, de pe su
prafețe mult mai mici, dar cultivîndu-le foarte bine cu culturi suc
cesive si intercalate, avînd solarii,
au obținut venituri substanțiale."
Concomitent cu activitatea profun
dă de cunoaștere si însușire a preve
derilor acestui program, in fiecare
localitate se desfășoară largi si sus
ținute acțiuni pentru asigurarea tu
turor condițiilor îndeplinirii lui. „Esențialul il constituie acum asigura
rea tuturor condițiilor materiale ne
cesare, ne spunea Ion Paiu, primarul
comunei Tanacu. Imediat după se
siune. cetățenii, mobilizați de deputati. au trecut la realizarea în prac
tică a celor hotărîte. Rezultatele
foarte bune obținute anul trecut la
contractări se datoresc tocmai con
dițiilor create. De aceea toate cele
450 hectare de pășuni au fost pre
luate de cooperativa agricolă. Ju
mătate din această suprafață a
și fost curățată și fertilizată cu

îngrășăminte naturale și chimice".
Acțiuni similare se desfășoară in
tens. în aceste zile, si in comunele
Tutova. Vulturești. Șuletea. Berezeni. Dimitrie Cantemir. Codăești,
Deleni. Costești. Zorleni, Ivești. Laza,
Tătărani. Stănilești. Viișoara si altele.
„Toate aceste măsuri sînt comple
tate de cele ce țin de ajutorul sub
stantial pe care cooperatorii crescă
tori de animale îl primesc din partea
statului, a consiliilor populare — ne
spune tovarășul loan Smid. secretar
al comitetului județean de partid.
Este vorba de îngrășăminte, furaje,
asistentă tehnică, preturi avantajoase
de vînzare. Astfel, se vor asigura
populației prin consiliile populare și
cooperativele de producț.e și achiziții
peste 15 000 purcei și 1,5 milioane
pui de o zi. precum si întreaga gamă
de unelte agricole. Prin planurile de
cultură întocmite s-au dimensionat si

individualizat sarcinile pe fiecare
localitate si cetățean.. Iar pentru ur
mărirea operativă a îndeplinirii lor
s-a adoptat o modalitate simplă, dar
eficientă de evidentă la îndemina
primăriei. Pentru fiecare gospodărie
a fost întocmită o fisă ce cuprinde:
suprafața lotului și grădinii, planul
de cultură, numărul de animale și
păsări pe care trebuie să le crească,
contractele încheiate etc., iar pe
verso se consemnează ce-i trebuie
cetățeanului, cu ce trebuie ajutat
practic pentru a realiza producțiile
și contractele încheiate".
Așadar, locuitorii de la sate au tot
interesul să-și lucreze cît mai bine
lotul în folosință, să crească mai
multe animale si să livreze la fondul
de stat cantităti însemnate de pro
duse.

Petru NECULA
corespondentul

„Scinteii*

Mai multe produse contractate
— „cartea de vizită a bunului
gospodar"
In județul Vrancea. potrivit date
lor statistice, gospodăriile membrilor
cooperatori și ale țăranilor indi
viduali dețin 28,7 la sută din supra
fața agricolă, iar din efectivele de
animale ale județului — 48 la sută
la bovine, 54 la sută la vaci și
juninci. 45 la sută la ovine. 79 la
sută la păsări ouătoare. Pornind de
la aceste date, ne-am propus să pre
zentăm activitatea care se desfă
șoară în comuna Vintileasca, locali
tate necooperativizată, pentru apli
carea Programului unic de creștere
a producției agricole în gospodăriile
copulației.
Multi gospodari din această comu
nă situată în zona montană a Vrancei au încheiat contracte pentru li
vrarea de animale și produse zoo
tehnice. Am intrat in gospodăria lui
Pavel Lalu, crescător de animale,
unul dintre fruntașii satului. El ne-a
spus : „Nu-s meșter In vorbe, dar
cînd ai ce spune, cu ce te mîndri,
și limba ți se dezleagă. Vedeți, aici

sint oile. 80 la număr; dincolo, o
vacă și un tăuraș ; acolo sint doi
porci și păsările. Și nu am mai mult
de 3 hectare de teren — pășune și
fîneată și foarte puțin arabii. Dar am
agonisit hrană îndestulătoare pentru
toate viețuitoarele pe care le-ați
văzut, așa că nu-s griji pînă la ve
nirea timpului de pășunat. Grijile
noastre, ale familiei mele sint altele
acum. Să veghem la sănătatea ani
malelor. La noi s-a împămîntenit un
obicei bun : medicul veterinar vine
să ne vadă animalele acasă. De
altfel, trebuie să sosească ; a început
vizita din capul uliței." L-am în
trebat pe priceputul gospodar ce face
cu produsele obținute ? „Cea mai
mare parte o livrez statului — ne-a
răspuns el. Pentru acest an am con
tractat cu statul 20 de oi și miei,
un tăuraș. un porc. 100 kg de lină,
lapte. în anul trecut am fost «la
centimă» cu livrările, ba am dat și
ceva în plus. Socotelile pe anul
acesta, zic eu, nu-s tocmai in-

cheiate. Trebuie să le mai judec
o dată : voi contracta mai multe pro
duse. In program se spune clar: toți
deținătorii de terenuri agricole au
obligația să le cultive cum trebuie,
să crească animale și păsări. Asta-i
bine și așa vom face".
Ne-am continuat apoi drumul în
alte gospodării, la Nicolae Noapteș,
Virgil Vîlcoci. Nicolae Trestianu. Și
aici ne-au fost relatate aceleași
„griji" înțelese gospodărește, ace
leași îndatoriri trecute prin proba
muncii, a faptelor chibzuite.
„Toate cele 650 de familii din co
muna noastră care dețin teren agricol cresc animale — ne spune pri
marul Gheorghe Marinescu. Anul
trecut ne-am onorat toate prevederi
le din contracte, chiar cu depășiri la
unele produse. Pentru 1984 ne-am
propus să livrăm mai mult. La car
ne, de exemplu, vom livra la fondul
de stat 101,2 tone, cu 22,1 tone mai
mult decît în 1983. iar la lapte de
vacă si oaie — 1 140 hl. cu 513 hl în
plus fată de anul trecut. Dar. vorba
gospodarului la care am fost, soco
telile nu par încheiate, mai chibzuim.
Dealtfel, consiliul popular a hotărit
să mergem din casă in casă, să dis
cutăm cu fiecare crescător de anima
le și împreună să hotărîm cît să li
vrăm la fondul de stat și fondul de
autoaprovizionare. Si eu am contrac
te încheiate pentru a livra un tăuraș.
un porc. 10 oi și miei. 20 kg de lină,
lapte de vacă și oaie. 20 kg carne
de pasăre. 500 de ouă".
Se asigură si condițiile materiale
necesare creșterii animalelor, care
aici. în această zonă de munte, con
stau în asigurarea furajelor. Zilele
trecute, deși nu era o vreme chiar
atît de frumoasă, pe un deal din
marginea satului erau multe căruțe
încărcate cu gunoi pe care oamenii
îl împrăștiau pe pășune. Peste 1 000
hectare de pășune si fîneată au fost
curățate de mărăcinișuri si pe mai
bine de 200 hectare mai slab pro
ductive tot din toamnă s-a împrăștiat
gunoi, acțiune care se continuă pe
alte suprafețe. Sînt create astfel con
diții pentru materializarea prevede
rilor din Programul unic de crește
re a producției agricole în gospodă
riile populației.

Dan DRĂGU1ESCU
corespondentul

„Scinteii*

„Activitatea noastră concretă
se reflectă in creșterea
contribuției la fondul de stat"
Comuna Teremia Mare din jude
țul Timiș este situată în plin șes bă
nățean. Majoritatea locuitorilor din
cele trei sate aparținătoare sînt -ță
rani cooperatori sau lucrători in
I.A.S., iar o parte lucrează in dife
rite unități economice din comună
sau întreprinderi industriale din Ti
mișoara. Dar cu toții au pe cineva
în familie care muncește în coopera
tivele agricole sau I.A.S. și deține
lot de pămînt în folosință. Iată de
ce consiliul popular se ocupă în
deaproape ca în gospodăriile perso
nale să sporească simțitor producția
agricolă atît pentru asigurarea pro
duselor
agroalimentare
necesare
consumului
propriu, cit și pentru
contractarea surplusului cu statul.
Avem, în această privință, rezultate
bune. In anul care a trecut locuitorii
comunei noastre au livrat la fondul
de stat 52 tone carne, 600 hl lapte de
vacă și de oaie, 39 000 bucăți ouă,
6.3 tone lină, 176 tone sfeclă de zahăr
și 1 384 tone legume, cifre superioa
re indicatorilor de plan în profil te
ritorial.
în prezent, desfășurăm acțiunea
de încheiere a contractelor pentru
livrarea de produse la fondul de stat
pe 1984 în lumina prevederilor Pro
gramului unic privind creșterea pro
ducției agricole în gospodăriile popu
lației, program care a întrunit ade
ziunea deplină a tuturor locuitorilor
comunei noastre. Această activitate
a fost temeinic organizată. Am por
nit de la experiențele bune care
există în fiecare sat, pe fiecare stra
dă, pe care le-am popularizat pe
larg. In al doilea rînd, le-am arătat
oamenilor că au obligația ca terenu
rile pe care le au în folosință să le
lucreze în mod cît mai eficient, să
producă cît mai mult, la nivelul Ce
rințelor unei agriculturi
modeme.
Rezultatele sînt evidente și ele re
flectă, între altele, șî activitatea

desfășurată
de
consiliul popular
comunal. Locuitorii comunei au con
tractat. 64 porcine, 29 bovine, 311 ovi
ne, 140 iepuri de casă, 3,2 tone carne
de pasăre, 410 hl lapte vacă, 118 hl
lapte de oaie, 47 000 bucăți ouă, 478
tone legume și alte produse, existind condiții ca in următoarele zile
aceste cantități să crească de cîteva
ori, ceea ce înseamnă că sarcinile ce
revin comunei noastre în 1984 in do
meniul contractărilor de produse cu
statul vor fi simțitor depășite.
Consiliilor populare le revin sar
cini importante în asigurarea condi
țiilor necesare îndeplinirii prevede
rilor Programului unic. Noi, lâ Te
remia Mare, am și trecut la moder
nizarea a încă 27 de hectare de pă
șune, alături de cele 45 hectare îm
bunătățite in 1983 și la amenajarea
pentru irigat, cu forțe proprii, a tu
turor suprafețelor de pășune puse
Ia dispoziția țăranilor cooperatori
crescători de animale care au în
cheiat contracte cu statul.
Trebuie să spun că în urma dez
baterii documentelor consfătuirii de
la Sinaia, in comuna noastră s-a
cristalizat concluzia că dispunem de
posibilități pentru a onora exemplar
indicatorii de plan in profil terito
rial la gospodăriile populației pe
acest an. Țăranii din Teremia Mare
— români și germani — sint con
știent! că pe această cale pot aduce
o contribuție sporită la intensificarea
schimbului de mărfuri dintre oraș și
sat, iar contractele Încheiate pină
acum arată clar hotărârea lor de a
asigura creșterea producțiilor agri
cole pe terenurile in folosință per
sonală și, pe această bază, creșterea
contribuției la fondul de stat.

Viliam HEINZ
primarul comunei Teremia Mare,
județul Timiș
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VIZITA PRIMULUI MINISTRU AL CANADEI, PIERRE ELLIOTT TRUDEAU
Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)
așteptări au fost într-o măsură în
dreptățite. Din păcate, în anii mai
apropiați aceste așteptări au fost
mai . puțin îndreptățite și s-a ajuns,
de fapt, la o nouă escaladare a
încordării, iar. în ultimele luni, la
o agravare considerabilă a situației
Internationale, la creșterea
pu
ternică a pericolului de război.
In momentul de față, după începe
rea amplasării rachetelor americane
nucleare cu rază medie de acțiune in
Europa, s-a creat o situație cu totul
nouă. Aceasta a determinat Uniunea
Sovietică să anunțe contramăsuri.
ceea ce. pe ansamblu. înseamnă că
sîntem la începutul unei noi curse a
înarmărilor nucleare. Trebuie să spu
nem cinstit popoarelor noastre, po
poarelor întregii lumi că un război
nuclear înseamnă distrugerea a în
seși vieții pe planeta noastră. în ul
timul timp, cei mai reprezentativi
oameni de știință au demonstrat că
folosirea unei mici părți din arsena
lele nucleare actuale va duce la
schimbarea mediului înconjurător —
de fapt, la schimbarea condițiilor
care asigură viata pe planeta noastră
— si Ia dispariția vieții. Este semni
ficativ că aceste declarații sînt făcu
te. în primul rînd. de oameni de
știință sovietici și americani, care nu
pot fi, în nici un fel. bănuiti că n-ar
cunoaște realitatea si nici că ar face
aceste declarații numai în scop de
propagandă. Dar și oameni de știință
din alte țări au confirmat și susțin
același lucru. Deci, se poate spune,
ne aflăm intr-o etapă nouă. într-o
situație în care nu s-a aflat nicioda
tă, pină acum, omenirea. Problema
războiului se pune într-o formă cu
totul nouă. Intr-un război nuclear nu
mai pot fi învingători sau învinși.
Chiar deținătorii armelor nucleare,
folosind aceste arme, acționează de
fapt ca sinucigași, pentru că rezulta
tele folosirii armelor nucleare vor
duce la distrugerea vieții și pe teri
toriul lor.
S-au schimbat deci fundamental
problemele și judecățile din trecut
privind înarmarea, privind apărarea
și ducerea războiului. Astăzi un
război nuclear nu mai poate fi cîștigat de nimeni. Sîntem deci în fața
unei schimbări calitative, revoluțio
nare.
Un război mondial s-ar transforma
inevitabil intr-un război nuclear care
ar putea duce la distrugerea omeni
rii. De aici — și concluziile pe care
trebuie să le tragem. Nu mai putem
accepta tezele vechi ale unui echili
bru al forțelor pentru că ele nu mai
pot asigura un echilibru real. Ar
mele nucleare amenință însăși exis
tența omului.
Noi, oamenii politici, conducătorii
de state, de guverne, avem răspun
derea în fața popoarelor noastre, dar
și în fața tuturor popoarelor, de a
trage concluziile și de a acționa pen

tru a preveni această catastrofă. Tre
diționează reciproc — cere hotărîri
buie să ne gîndim la viitor, la gene
îndrăznețe, • cere și mijloace. Acestea
pot fi realizate și pe calea opririi
rațiile viitoare, la copiii, la nepoții, la
cheltuielilor militare, a trecerii la
strănepoții noștri, la viitorul lumii !
reducerea lor și alocarea unei părți
Și, pornind de la aceasta, trebuie să
din aceste economii pentru sprijini
acționăm pentru a le asigura un
rea țărilor în curs de dezvoltare.
viitor de liniște, de pace, fără
războaie ! Aceasta este problema
Este necesar să crească mai mult
fundamentală care se pune în mo
rolul O.N.U., al altor organisme in
mentul de față !
ternaționale, să se democratizeze sis
temul de lucru al acestor organisme,
în ce privește situația creată în
care să țină seama într-o măsură
Europa, este necesar să oprim am
mai mare de interesele tuturor na
plasarea pe continent a rachetelor
Statelor Unite ale Americii. să se
țiunilor lumii.
oprească aplicarea contramăsurilor
în lume sint țări cu orînduiri so
anunțate de Uniunea Sovietică, să fie
ciale diferite — și vor continua să
reluate tratativele pentru a se ajun
existe multă vreme. Trebuie să gă
ge la un acord privind eliminarea
sim calea conviețuirii pașnice, a con
totală a rachetelor cu rază medie de
lucrării pe baza principiilor de ega
acțiune și, in continuare, pentru eli
minarea totală a armamentelor nu
litate, de respect al independenței și
cleare din Europa și din întreaga
suveranității naționale, al neameste
lume.
cului în treburile interne, al renun
Dumneavoastră, domnule prim-mlțării la forță și la amenințarea cu
nistru, ați făcut o serie de propuneri
forța.
pe care noi le apreciem și le susți
Noi acordăm o mare însemnătate
nem. Ele se înscriu în preocuparea
rolului maselor populare, al popoare
de a se găsi căile depășirii situa
ției actuale încordate. Am discutat
lor în lupta pentru pace. Doresc să
astăzi asupra acestor probleme.
subliniez că astăzi, în Europa, miș
România a formulat, de asemenea, o
carea pentru pace cuprinde cele mai
serie de propuneri în acest sens. Și
diverse cercuri ; ea merge pină în
propunerile dumneavoastră, și propu
cele mai înalte sfere, pină la șefii
nerile României
urmăresc
ace
de state și guverne — și aceasta este
leași obiective. Unele sînt chiar
normal, pentru că nici un șef de stat
identice, altele foarte apropiate ; dar
și nici un șef de guvern nu poate să
esențial este că ele pornesc de la do
nu țină seama de voința popoarelor
rința de a opri cursul evenimentelor
de a trăi in pace, in libertate, de
spre prăpastie, de a acționa pentru
a-și alege calea dezvoltării pe care
înțelegere, pentru dezarmare, pen
o dorește, fără nici un amestec din
tru pace. Consider că aceasta este
afară.
problema esențială — și că ea des
Deși situația este foarte complicată,
chide calea unei colaborări active in
noi avem convingerea că popoarele
tre țările noastre, între noi, pentru
— incluzînd, desigur, aici și pe șefii
realizarea acestor obiective.
de state și de guverne — dispun de
Doresc să menționez, de asemenea,
forța necesară, de capacitatea de a
faptul că în lume sint încă o serie
schimba cursul evenimentelor. Aș
de conflicte, o serie de zone de în
dori să exprim speranța că țările
cordare. România se pronunță cu
noastre, guvernele noastre, noi înși
toată hotărîrea pentru încetarea tu
ne vom răspunde dorințelor po
turor conflictelor, pentru trecerea la
poarelor noastre, vom acționa în
soluționarea problemelor numai pe
concordanță cu voința lor de pace,
calea tratativelor.
de colaborare și vom face totul pen
Sint multe probleme economice
tru a contribui la triumful rațiunii,
grave, în primul rînd criza economi
pentru a asigura o lume mai dreaptă
că cu toate implicațiile ei. Dar aș
și mai bună pe planeta noastră.
menționa în mod special situația
Cu această
convingere,
doresc,
deosebit de gravă a țărilor in curs de
încă o dată, să urez ca vizita dum
dezvoltare, mărirea, în ultimii ani, a
neavoastră in România să constituie
decalajelor dintre țările bogate și
un moment important in dezvoltarea
cele sărace. Una din condițiile sta
relațiilor dintre România și Canada,
bilității și păcii, ale depășirii greu
in conlucrarea noastră în toate do
tăților economice, a crizei economi
meniile, inclusiv pe plan interna
ce este soluționarea intr-un mod nou
țional.
a problemei subdezvoltării și realiCu această dorință, ridic paharul
z'area noii ordini economice mon
.și vă rog să toastați
diale, care să asigure mai multă e— pentru o colaborare bună între
chitate, mai multă dreptate socială
România și Canada,
și să țină seama de necesitatea de
— pentru o politică de pace și co
a deschide calea lichidării subdez- ț:
laborare,
voltării și asigurării' progresului economic și social mai rapid pentru
— in sănătatea domnului prim-mimai bine de două treimi din ome
nistru Trudeau, a celorlalți colabora
tori ai săi,
nire.
Soluționarea tuturor acestor pro
— în sănătatea dumneavoastră, a
tuturor ! (Vii aplauze).
bleme — care pină la* urmă se con

Sosirea
în Capitală

Toastul primului ministru
Pierre Elliott Trudeau
(Urmare din pag. I)
nirilor intre țări cu sisteme sociale
și cu ideologii diferite. Dumneavoas
tră ați dat exemplul unei asemenea
intîlniri.
invitindu-mă pe mine,
dintr-o țară membră a Alianței
Atlantice, să vin in țara dumnea
voastră care este o țară membră a
Tratatului de la Varșovia.
Ați spus, la Helsinki, domnule pre
ședinte, o frază oarecum profetică și
aș vrea s-o citez. Ați spus atunci,
in 1975, relevind că noi greșim dacă
ne imaginăm că vom putea de acum
încolo să ne încrucișăm brațele, că
„istoria va judeca nu numai docu
mentele ce le vom semna și declara
țiile făcute, ci și felul in care fiecare
stat, fiecare guvern și conducător de
stat sau guvern va acționa pentru
realizarea acestor documente...".
Deci ne întilnim astăzi în calitate
de conducători politici pentru a căuta
cu răbdare pacea pe care popoarele
noastre o doresc cu ardoare. Cred că
popoarele noastre pot să depășească
paradoxul in care sîntem cu toții an
grenați.
Noi construim arme nucleare pe
care știm că nu le vom putea nici
odată utiliza decit intr-un spirit de
sinucidere. De o parte și de alta, noi
construim un număr tot mai mare
de arme nucleare în speranța de a
.
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ajunge la negocieri care vor duce cel
puțin la necesitatea de a construi
mai puține arme.
Cred că trăim încă logica din timpul
Imperiului roman — și unii dintre
acești romani sînt strămoșii dumnea
voastră — cind se afirma : „Si vis
pacem. para bellum" — ..Dacă do
rești pacea, pregătește-te de război".
A fost probabil o logică pentru o altă
epocă, atunci
cind
oamenii se
luptau cu săgeți, cu lănci și se apărau cu scuturi. A fost insă și lo
gica ce a stat la baza teoriei
descurajării nucleare. Fiecare dintre
superputeri și-a construit un nu
măr incredibil de arme nucleare
pentru a o descuraja pe cealaltă de
a fi tentată să înceapă un război.
Cred că popoarele noastre simt într-o oarecare măsură absurditatea acestei situații și că ele gîndesc, ca
mine și ca dumneavoastră, că ar tre
bui să se spună „Si vis pacem, para
pacem" — „Dacă dorești pacea, pregătește-te pentru pace". Iată de ce,
domnule președinte, dumneavoastră
și cu mine — și mulți alți conducă
tori politici — considerăm că avem
multe de fătut pentru a preveni un
război și că în acest moment tre
buie să pregătim pacea.
Și astfel am ascultat cu multă atenție propunerile dumneavoastră pe

care mi le-ați prezentat și subscriu
in întregime spiritului care v-a ani
mat. Cred că un număr crescind de
conducători politici simt că ar tre
bui să depună in prezent toată ener
gia pentru pace. Aceasta și explică
faptul că noi am trimis la Stockholm
oamenii noștri politici, miniștri ai ță
rilor Tratatului de la Varșovia, ai
statelor N.A.T.O. și ai țărilor neutre
și nealiniate, tocmai pentru a discuta
despre pace.
Subscriu în întregime dorinței dum
neavoastră ca negocierile între su
perputeri să fie reluate, dar subscriu,
de asemenea, la propunerea dum
neavoastră că noi putem și trebuie
să le stimulăm, să negociem bilate
ral și in cadrul negocierilor multila
terale cum sint cele de la Stockholm
și Viena.
în acest spirit deci, domnule pre
ședinte, aș dori să ridic paharul in
sănătatea dumneavoastră și să vă
urez mult curaj și mult succes in
opera dumneavoastră de pace.
Vă asigur că poporul canadian este
gata să colaboreze cu poporul român
în urmărirea acestor obiective și, din
acest motiv, toastind în sănătatea
dumneavoastră, pot, fără teama de
a mă înșela, să spun că toastez pen
tru pacea pentru care noi luptăm
amîndoi și în care popoarele noastre
cred cu multă pasiune ! (Vii aplauze).

La invitația tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, președintele Republicii
Socialiste România, miercuri. 1 fe
bruarie, a sosit in vizită in țara
noastră primul ministru al Canadei,
Pierre Elliott Trudeau.
Primul ministru canadian este în
soțit, in această vizită, de R. Fowler,
consilier al guvernului pentru pro
blemele externe și de apărare, J.E.
Johnson, asistent executiv al pri
mului ministru, P. Hancock, director
general în Ministerul Afacerilor Ex
terne, G. J. Smith, directorul Direc
ției pentru controlul armamentelor
și dezarmare din M.A.E., R. Coleman,
secretarul de presă al primului mi
nistru, de alte oficialități.
La aeroportul Otopeni, împodobit
cu drapelele de stat ale celor două
țări, oaspetele a fost salutat de to
varășii Constantin Dăscălescu, primministru
al
guvernului
român,
Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte
al Consiliului de Stat,
Gheorghe
Petrescu, viceprim-ministru al gu
vernului. Ștefan Andrei, ministrul
afacerilor externe, membri ai guver
nului, de alte persoane oficiale.
Au fost prezenți Jacques Simard,
ambasadorul Canadei la București,
și membri ai ambasadei.
Se afla, de asemenea, de față
Siegfried Bock, ambasadorul R.D.
Germane la București.
în onoarea premierului canadian,
pe aeroport se afla aliniată o gardă
militară.
Au fost intonate imnurile de stat
ale • Canadei și Republicii Socialiste
România.
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DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A TĂRII
9 reportaje • însemnări •

Anul 1984 a început la
Șantierul naval din Galați
cu un jubileu de produc
ție : finalizarea construcției
navei maritime cu nr. 200.
Este vorba despre vasul de
linie „Calafat" de 15 900
tdw, îmbrățișat de apele
Dunării intr-o dimineață
de ianuarie. Coincidentă
emoționantă : cargoul, de
4 500 tdw „Galați" — capul
de serie al navelor mariti
me construite aici — intra,
după lungi călătorii pe
nemărginirile acvatice, în
portul orașului care i-a dă
ruit numele, chiar in zilele
cind se pregătea lansarea
vasului maritim cu nr. 200.
Să notăm că acest jubi
leu de producție are loc in
anul în care se implinesc
un sfert, de veac de la lan
sarea navei „Galați" și la
putină vreme de cind șan
tierul naval și-a aniversat
nouă decenii de existență.
Sint tot atitea motivații re
portericești de a înfățișa
în coloanele ziarului efor
turile acestui destoinic co
lectiv.
Nu vom căuta inedite
metafore care să evoce li
niile zvelte ale navelor ce
s-au desprins de țărm la
cheiurile de armare ale
Dunării. Nu vom descrie
nici frumoasele
unghiuri
din care fotoreporterii și
operatorii au făcut și fac
cunoscute lansările — spec
taculoase,
emoționante,
palpitante. Reporterul va
încerca să surprindă altce
va. Mai exact, se va opri
asupra argumentelor pri
vind competenta profesio
nală, folosindu-se de fap
tele și exemplele ce ne sint
oferite de secția II uzinaj
— pe care șeful'ei. ingine
rul Mihai Pungoci, o nu
mește fără să ezite „uzina
șantierului naval". O pa
ranteză : desigur, la arma
rea vaselor cu echipamente
participă și instalatorii, și
electricienii, și colectivele
întreprinderilor specializa
te din cadrul centralei de
profil și din țară. Fiecare
navă are în jur de 48 000
repere, pe care vă rugăm
să le înmulțiți cu cele zecedouăsprezece vase cite rea
lizează anual
șantierul,
pentru a obține dimensiu
nea reală a efortului între
prins de toți cei care fac
să bată inima insulelor de
oțel în continuă mișcare pe
întinderile marine.
— Activitatea noastră
trebuie să fie elastică, re
ceptivă la execuția oricărei
comenzi — dă o caracteri
zare generală șeful acestei
secții. Creșterea și diversi

ficarea tipurilor de nave —
sarcină de onoare încredin
țată de secretarul general
al
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. in dia
logul de lucru ce a avut
loc chiar aici, pe calele de
lansare — a trebuit să ne
găsească bine pregătiți pro
fesional. Unui strungar de
la noi, de exemplu, i se
cere să execute orice fel de
reper, să aibă in dotare
toate tipurile de unelte. Se
înțelege că, pentru a co
respunde acestor exigențe,
el trebuie să învețe con
tinuu.
Așadar, primatul compe
tenței — o emblemă a acti
vității desfășurate de fie
care constructor naval. Si
cu deosebire de către sec

axei s-a făcut cu... teodolitul, iar în trasarea ei ima
ginară a trebuit să se țină
seama de eventualele de
formări
elastice pe care
nava le suportă din cau
za variației temperaturilor.
Iată tot atitea motive pen
tru care, pe lingă o ale
gere atentă a celor mai
dibace mîini, a strungarilor
cu cea mai înaltă răspun
dere muncitorească s-a ales
ca timp de lucru noaptea,
cind temperatura este mai
constantă. Așadar, opțiunea
s-a făcut nu numai pentru
cea mai înaltă competență,
ci ți pentru clipa potrivită
de lucru, cind legile fizicii
pot fi aliate strădaniei
umane. O strădanie neîn
treruptă vreme de două

In acest caz, competență în
seamnă modul în care gru
pa tehnică a secției —com
pusă din inginerul Dumi
tru Chirilă, tehnicianul Ene
Arhip, maistrul Teodor Pos
telnicii, subinginerii Aris-,
tița Păcuraru și Nicolae
Ispas, conduși de șeful sec
ției — a știut să-i mobi
lizeze pe oameni la obți
nerea rezultatelor amintite,
să le stirnească ambiția autodepășirii, a performanței.
— Se spune despre dum
neavoastră, tovarășe Pun
goci, că reflectați îndelung
atunci cind se pune proble
ma angajării unui om în
secția de care răspundeți.
E adevărat ?
Inginerul ne răspunde pe
ocolite, după ce ne arată

într-un sfert de veac
- 200 desprinderi de țărm
ția a Il-a uzinaj. Pentru
că acest colectiv a obținut
de șapte ori in ultimii zece
ani locul I pe șantier in
întrecerea socialistă. Mai
mult, din anul 1981) incoace,
inclusiv in anul trecut, n-a
mai cedat nimănui locul I.
Este aceasta o firească re
zultantă a consecventei cu
care sint promovate aici
profesionalismul,
compe
tența oamenilor.
De ce totuși aici, mai
ales aici, este necesară o
asemenea pregătire ? Să
răspundem printr-un fapt
care s-a petrecut nu la ve
dere, ci în interiorul vasu
lui ; nu in timpul zilei, ci
noaptea. De-a lungul mai
multor nopți. Este vorba
despre strunjirea liniei de
axe și a cirmei la nava
„Calafat", despre care aminteam că a inaugurat
lansările din acest an. Ca
de obicei, a fost o operație
de mare finețe. Ea implica
precizii de ordinul cîtorva
zeci
de
microni,
ceea
ce la piese de mari di
mensiuni, a căror greu
tate se ridică pină la
30 de tone, in condiții de
lucru deosebite — cu strun
guri și dispozitive portati
ve. prin deplasarea strun
garilor la navă — înseamnă
nu numai eforturi ci, înain
te de toate, afirmarea price
perii în meserie. Vizarea

săptămîni, noapte de noap
te, în care formațiile con
duse de maiștrii Mihalachc
Caraman și Ion Chiriac, avindu-i in componență pe
strungarii de elită Dorin
Ene, Victor Popa, Vasile
Roșu și alții, au dat măsura
întregii lor destoinicii.
Unul dintre interlocutorii
de aici își exprima părerea
că nu spectaculosul acestui
adevărat examen profesio
nal ar trebui să atragă atenția în primul rînd, ci
constanța cu care sînt re
alizate asemenea dificile
performanțe tehnice. Așa
după cum constantă, și cu
atît mai demnă de laudă,
este și preocuparea pentru
asimilarea unor importante
piese și instalații navale
care pină de curînd se im
portau. Este vorba despre
pompele navale (peste 1 200
bucăți, destinate tuturor
șantierelor- țării), agregate
le hidraulice pentru insta
lații de balast la navele ro
mânești
specializate
in
transportul trailerelor, au
tovehiculelor si conteinerelor și executarea filtrelor magnetice pentru mo
torul principal la citeva ti
puri de vase, filete conice
pentru instalația hidraulică
a platformei de foraj marin
nr. 3 etc. Toate acestea în
seamnă economii de peste
5 milioane lei valută pe an.

atelierul-școală cu destina
ție precisă : ridicarea pre
gătirii profesionale.
— Din 1960 încoace am
calificat foarte mulți strun
gari. Și avem pretenția să
spunem că i-am învățat
meserie. Cind ne-am des
părțit de unii dintre ei —
care au dorit să se întoarcă
in județele de pe unde sînt
— in Vrancea,
Botoșani,
Suceava, Vaslui — ne-a pă
rut și bine și rău. Bine,
pentru că acolo puteau de
veni și au devenit oameni
de bază. Rău pentru că ne
despărțeam de muncitori
specialiști. Am crescut alții,
la fel de buni, dacă nu mai
buni, cum sînt : strungarii
Ilie Andrei, Iulian Sterpii,
Dionisie Ceafca, Gh. Toader, modelierii Ion Ciortan,
Ștefan Istrate, ajustorii
George Petrea, Georgică
lacomi, Vasile Ciuntu, tur
nătorii Grigore Iaeob și Io
nel Palade, forjorii Sava
Grosu, Costică Bordei —
dintr-o listă mult mai lun
gă.
Așadar, am pregătit
alții, pentru că nu exista
altă soluție, nimeni nu-ți dă
de-a gata muncitori bine
pregătiți, iar ca să-i crești,'
trebuie să alegi cu grijă oa
menii cu aptitudini, dotați
pentru această meserie.
Despre oameni, despre

creșterea pregătirii lor pro
fesionale la nivelul cerin
țelor mereu crescinde vor
besc, elocvent, citeva cifre
și comparații. în anii pri
mului cincinal s-au reali
zat aici, vase mult mai mici
decit cele de azi, care au
însumat un deplasament to
tal de circa 26 000 tdw. Cele
200 de nave maritime exe
cutate după 1959 însumează
o capacitate de peste 1,5
milioane tdw. Numai cele
două nave lansate la în
ceputul acestui an au
împreună o capacitate de
circa 20 000 tdw. Cu deose
bire după cel de-al IX-lea
Congres al partidului, șan
tierul naval s-a schimbat
din temelii, s-a extins și
modernizat ; altele, calita
tiv superioare, sînt și obiec
tivele sale, alții sint oa
menii. în cursul uneia
din vizitele sale, tovarășul
Nicolae Ceaușescu consem
na in cartea de onoare :
„Felicităm din inimă colec
tivul de muncitori, tehni
cieni, ingineri de la Șantie
rul naval Galați și-i urăm
să obțină noi succese în ac
tivitatea sa entuziastă, să
construiască și să dea țării
vase moderne, de înalt ni
vel tehnic, care să poarte
cu cinste pavilionul româ
nesc pe mările și oceanele
lumii".
îndemnul vibrant, revo
luționar al secretarului ge
neral al partidului a consti
tuit un puternic imbold în
muncă pentru colectivul
șantierului in realizarea
programului prioritar de
construcții navale. „Cele
200 de nave maritime care
au primit aici botezul anei
— preciza ing. Virgil Ciubotaru, directorul șantie
rului — pot fi regăsite pe
mările și oceanele lumii în
peste 25 de tipuri : car
gouri, mineraliere, nave
multifuncționale sau spe
cializate in transportul trai
lerelor, autovehiculelor și
conleinerelor.
nave
tip
„Polar" sau pentru trans
portul cărbunilor, platfor
me de foraj marin etc".
în 1984 aceste eforturi se
vor amplifica, noi examene
de competență ii așteaptă
pe navâliști. De fapt, ei au
■și început să le susțină, odată cu intîile lansări, șan
tierul gălățean nonagenar
dovedindu-se și prin pasiu
nea performanței foarte
tinăr, pregătit să probeze
prin fapte — adică prin
nave — această tinerețe a
sa. Tinerețea de gind și ac
țiune a oamenilor săi.

Dan PLAEȘU

DIN VIAȚA ORGANIZAȚIILOR
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„Săptămîna complexă
a întreprinderii"
Sub îndrumarea Comite
tului municipal de partid
BRAILA, consiliul muni
cipal de educație politică
și cultură socialistă a ini
țiat un amplu ciclu de
manifestări politico-ideologice și educative.
Avînd ca generic „Săptămina complexă a între
prinderii" și un conținut
cu o tematică bogată și
variată, acțiunea se des
fășoară in toate marile
unități economico-sociale
ale municipiului. Pină in
prezent „săptămîna" s-a
desfășurat in peste 40 de
asemenea unități, acumulindu-se o bună expe
riență.
Un rol hotăritor în pre
gătirea acestei acțiuni il
au organele și organiza
țiile de partid din unități
care, printr-o consultare
prealabilă a comuniștilor,
a celorlalți oameni ai
muncii, includ in progra
mul „Săptăminii com
plexe" teme de interes
real, cu un conținut adec
vat problemelor specifice
întreprinderii. Astfel, la
întreprinderea de utilaj
greu „Progresul", combi
natul de celuloză și hirtie.
combinatul de fibre arti
ficiale, întreprinderea „La
minorul", întreprinderea
de confecții au fost abor
date, in modalitățile a-

mintite, sarcinile ce revin
colectivelor respective de
muncă
din cuvîntările
tovarășului Nicolae
Ceaușescu pentru înfăp
tuirea cu succes a obiecti
velor cincinalului calității
și eficientei. Totodată, in
toate unitățile industriale
un loc important l-au
avut dezbaterile referi
toare la rolul cadrelor
tehnice, al maiștrilor in
procesul de producție. La
Combinatul de fibre arti
ficiale, spre exemplu, sub
genericul „Dialogul ini
țiativelor
muncitorești",
s-a realizat un schimb de
experiență pe tema : „Ti
neretul — factor dinamic,
mobilizator in activitatea
de promovare a noului la
fiecare loc de muncă, în
creația tehnico-științifică
a întreprinderii" și o întilnire-dezbatere cu frun
tașii in întrecerea socia
listă.
Este demn de evidențiat
că in toate unitățile,
„Săptămina complexă a
întreprinderii" cuprinde,
alături de acțiunile politico-organizatorice stabili
te, și acțiuni consacrate
obținerii unor rezultate
record in producție —
ceea ce conferă acestei
manifestări o eficiență
reală, o confruntare între
cerință
și
necesitate.
(Corneliu Il’rim).

Muncă politică de masă
mai activă, mai eficientă!
în vederea intensificării
activității politico-educa
tive de masă consacrate
dezvoltării conștiinței so
cialiste a oamenilor mun
cii, mobilizării lor la în
deplinirea sarcinilor eco
nomice, secția propagan
dă a comitetului județean
de partid VASLUI a edi
tat o foaie volantă intitu
lată „Tribuna muncii po
litice", cu un subtitlu
concludent :
„Activități
bogate in conținut, mobi
lizatoare, eficiente!". Pnn
articole, grafice și foto
grafii, foaia volantă abor
dează convingător teme
de cea mai stringentă ac
tualitate, cum sint nece

sitatea sporirii spiritului
militant, revoluționar al
întregii activități poli
tico-educative. a invățămintului
de
partid,
aplicarea și generalizarea
inițiativelor valoroase în
înnoirea și modernizarea
producției, creșterea pro
ductivității muncii și re
ducerea consumului de
materii prime, materiale
și energie, intensificarea
propagandei vizuale și
altele.
Difuzată în rîndul orga
nelor și organizațiilor de
partid la începutul acestui
an, foaia volantă repre
zintă, fără îndoială, un

bun instrument la lucru
pentru
activitatea lor,
prin faptul că relevă căi
și mijloace concrete de
acțiune, face cunoscută

experiența cea mai va
loroasă acumulată pină
acum, critică neajunsurile
existente in activitatea
cotidiană. (Petru Necula)

Concret, la fața locului
„Organizația noastră de
partid — ne spune tova
rășa Maria Pop, directoa
rea Oficiului județean de
turism MARAMUREȘ —
este preocupată de a con
feri activității consiliului
oamenilor muncii o efi
ciență cit mai ridicată, de
a-1 implica — în deplină
cunoștință de cauză — in
luarea tuturor deciziilor".
Cum se realizează acest
deziderat ?
Firește,
in
multiple feluri. Incepind
cu repartizarea de sarcini
concrete pentru fiecare
membru al organului co
lectiv de conducere , și
pină la analizarea modu
lui în care aceștia le în
deplinesc. Dar aici s-a
mai cristalizat o modali
tate de lucru. Anumite
probleme înscrise pe or
dinea de zi a consiliului

oamenilor muncii se ana
lizează nu la sediul O.J.T.,
în obișnuitul birou al con
siliului oamenilor muncii,
ci chiar în unitățile care
fac obiectul analizei. Și nu
numai atit. Ședințele nu
se desfășoară decit după
ce, în prealabil, fiecare
membru al consiliului oa
menilor muncii a vizitat
unitatea respectivă, s-a
informat asupra activită
ții ei, asupra problemelor
aflate in atenția colecti
vului, a greutăților pe
care le are.
O
modalitate
bună
care,
inspirindu-se din
stilul muncii de partid
și finalizată cu ajuto
rul
organizației
de
bază, a imprimat activi
tății C.O.M. un conținut
concret, eficient. (C. Priescu).

întârziere motivată
Cînd, cu aproape două
luni in urmă, a obținut
votul unanim al adunării
generale pentru a fi pri
mit in rindurile partidu
lui, ing. Radu Sănduleanu, șef de formație la
sonda de mare adincime
5 216 Gușoeni — VILCEA,
și-a propus să marcheze
acest eveniment impor
tant din viata lui cu un
fapt de muncă deosebit.
Și ce altceva mai impor
tant putea să facă dacă
nu tocmai grăbirea fora
jului in vederea dării in
exploatare a uneia dintre
cele mai adinei sonde din
județul Vîlcea.
Exact cînd operațiile de
forare ajunseseră la 4 100
metri s-a întimplat ca
sapa să intre într-un strat
capricios,
deosebit
de
greu. In aceeași zi a fost
anunțat să se prezinte la
comitetul
județean de
partid pentru a i se înmina carnetul de membru
al partidului. „Deși ar
deam de nerăbdare să
primesc carnetul roșu de
comunist — ne spune el
— n-am putut părăsi son
da. Era în joc existența

ei, ca să nu mai vorbesc
despre respectarea ter
menului de punere in
funcțiune. Zi și noapte,
timp de două săptămini,
nu m-am dezlipit de gura
sondei, in 14 zile abia am
forat 22 metri. Exact cit
a fost stratul cu capricii.
Intrînd din nou in activi
tate normală de foraj,
mi-am zis că trebuie să
merg pentru înminarea
carnetului".
Ajuns la comitetul ju
dețean de partid, unul
dintre activiștii sectoru
lui de resort l-a mustrat :
„Două săptămini n-ai fost
în stare să vii pentru ri
dicarea
documentului ?
Vom informa organizația
de partid din care faci
parte să analizeze cazul
dumitale".
Intr-adevăr, la prima
adunare, comuniștii au
adus în discuție cazul ing.
Radu Sănduleanu. In lo
cul oricărei mustrări, tînărul comunist a fost fe
licitat pentru că a muncit
cu abnegație, dîrz ca un
comunist pentru salvarea
sondei 5 216... (Ion Stanciu).
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, cu principiile
eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om
Măsuri pentru întărirea
și disciplinei în

ordinii

activitatea

întreprinderii
„Ca membru al partidului nostru,
mă adresez dumneavoastră, condu
cător de nădejde al partidului și
statului nostru, cu rugămintea să
acordați sprijinul necesar unității
in care muncesc și iși desfășoară
activitatea peste 2 000 oameni ai
muncii" — scria tovarășului Nicolae
Ceaușescu
tehnicianul principal
Cornel Rillo, de la întreprinderea de
utilaj greu Craiova. Autorul scriso
rii relata că — deși unitatea dis
pune de un fond de cadre care și-a
dovedit maturitatea
profesională,
precum și de o dotare tehnico-materială corespunzătoare — se înre
gistrează nerealizări la indicatorii
de plan și la sarcinile la export; el
afirma că acestea sînt legate de
unele neajunsuri din organizarea
muncii in întreprindere, solicitînd
ajutor pentru ca „harnicul nostru
colectiv de muncă să învingă greu
tățile cu care se confruntă".
Secretarul general al partidului
a indicat ca scrisoarea să fie dată
spre cercetare președintelui Consi
liului Central de Control Muncito
resc al Activității Economice și So
ciale. La analizarea faptelor au
participat specialiști de la Direcția
Centrală de Statistică, de la minis
terul de resort si Comitetul jude
țean Dolj al P.C.R.
O primă constatare a fost că în
1982 și 1983 au fost transmise date
eronate, fiind raportate ca producție-marfă unele mașini si utilaje
care. în realitate, nu erau finali
zate.
înregistrîndu-se
diferente
apreciabile. De asemenea, planul
la export pe 9 luni ale anului 1983

nu a fost îndeplinit, datorită !ndeosebi conducerii întreprinderii
care nu s-a preocupat cu stăruința
și hotărîrea necesare, alături de
unitatea' de profil pentru comerț
exterior, în vederea asigurării contractelor
economice necesare, pe
măsura dotării tehnice de nivel
foarte ridicat a întreprinderii.
Pentru abuzurile Săvîrșite în ra
portarea producției, conducerea mi
nisterului de resort l-a sancționat
conform
prevederilor
Codului
muncii pe directorul întreprinderii.
Gheban Gheorghe. si pe directorul
tehnic Popescu Virgil, urmînd a se
dezbate cazul și in consiliul de
conducere al ministerului. Au mai
fost sancționate și alte cadre de
conducere din secțiile de producție
și din compartimentele funcționale,
vinovate de raportarea nereală a
producției. Totodată, s-a hotărît ca
activitatea directorului și directo
rului tehnic să fie pusă in discu
ția biroului Comitetului județean
de partid Dolj și să se prelucreze
abaterile respective în plenara co
mitetului județean de partid, cu
participarea secretarilor comitete
lor de partid și a directorilor în
treprinderilor industriale.
în scopul îmbunătățirii activită
ții și evitării în viitor a unor astfel
de abateri, au fost adoptate măsuri
care să conducă la finalizarea în
termen cît mai scurt a producției
raportate fictiv, la îmbunătățirea
activității de cooperare, pentru mai
buna utilizare a capacităților de
producție, la întărirea ordinii și
disciplinei în întreprindere.

Terenul agricol’-cit mai judicios folosit
Tovarășului Nicolae Ceaușescu
i-a fost adresată o scrisoare in
care se arăta că la C.A.P. Oprișor,
județul Mehedinți, din cauza dezin
teresului unor cadre de conducere
și altor specialiști, pămîntul nu
este în totalitate bine folosit, cul
turile nu sînt întreținute corespun
zător. se comit sustrageri din avu
tul obștesc. Se mai relata că pro
blemele respective ar mai fi fost
sesizate organelor județene, dar nu
s-au luat măsuri.

Din raportul de cercetare al se
cretarului cu probleme agrare al
C.C. al P.C.K., care, la indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu. a organizat și supravegheat cercetările,
aflăm că faptele din scrisoare au
fost examinate de activiști de
partid și lucrători ai organelor de
stat, fiind consultați la locul de
muncă un mare număr de coope
ratori.
S-a constatat, astfel, că într-adevăr. o suprafață de 8 hectare, nei-

rigată, pe care căpșunii s-au calami tat în primăvară din cauza se
cetei prelungite, nu a mai fost reinsămintată cu o altă cultură, fiind
lăsată pentru furaje. Faptul consti
tuie o abatere de la prevederile le
gii fondului funciar referitoare la
folosirea rațională, intensivă si efi
cientă a terenurilor agricole. Răs
punzători pentru nerespectarea acestor norme sînt președintele
C.A.P., inginerul șef. șeful de fer. mă. precum și inginerul șef al
Consiliului unic agroindustrial de
stat și cooperatist Recea, care nu
și-au îndeplinit corect atribuțiile.
Pentru cazurile de sustragere a
unor produse din cooperativă, fu
seseră întocmite dosare de cerce
tare care erau înaintate organelor
județene competente — faptele nefiind deci „mușamalizate". cum se
afirma pe nedrept in scrisoare.
în afara celor semnalate s-au
constatat și alte deficiențe in orga
nizarea și conducerea activității din
cooperativă. Astfel, la unele ferme,
producția de cartofi, floarea-soare
lui și porumb nu era strinsă și de
pozitată corespunzător
evidența
producției și a muncii nu era in
totdeauna corect întocmită, nu se
respectau normele de completare,
de circuit și de înregistrare a documentelor contabile ; nu se ținea

evidența normelor pe care trebuiau
să le efectueze direct în produc
ție personalul de conducere, teh
nic. economic și administrativ.
în toate aceste cazuri, împreună
cu organele locale și județene, s-a
intervenit operativ și s-au remediat
deficiențele constatate.
în același timp, secretariatul co
mitetului județean de partid a hotărît recuperarea de la cei vinovați
a prejudiciului adus unității, dato
rită faptului că cele 8 ha n-au
fost reinsămînțate. Pentriî lipsurile
unității au fost sancționate disci
plinar și pe linie de partid cadrele
de conducere care s-au făcut vino
vate de încălcarea normelor legale.
Totodată, au fost criticați primarul,
președintele consiliului agroindus
trial, directorul trustului horticultu
rii, directorul cu producția vege
tală de la direcția generală a agri
culturii, care au îndrumat și con
dus activitatea C.A.P. Oprișor. S-a
mai stabilit să se facă o revizie de
fond asupra activității C.A.P. Re
zultatele cercetării au fost prezen
tate și plenarei comitetului comu
nal de partid, care a luat o seamă
de măsuri pentru întărirea ordinii
și disciplinei muncii, pentru creș
terea răspunderii față de îndepli
nirea sarcinilor încredințate.

Pentru protejarea mediului ambiant

într-o frumoasă zonă a Capitalei
„Cetățenii care locuiesc în zona
„Parcul Tineretului" din București
s-ar simți ca intr-o stațiune de
odihnă datorită frumuseții locuri
lor, spațiilor verzi... dacă atmosfe
ra nu ar fi poluată de mirosurile
provenind de la abator și, într-o
măsură chiar mai mare, de la
ecarisaj" — se relata într-o scrisoa
re adresată conducerii partidului.
Autorul mai menționa unele aspec
te negative privind gospodărirea
acestei zone, solicitînd să se dispu
nă măsuri corespunzătoare
pen
tru ca cei peste 24 000 de locuitori
ai zonei să beneficieze de un me
diu ambiant mai plăcut.
La indicația tovarășului Nicolae
Ceaușescu. scrisoarea a fost repar
tizată spre soluționare viceprimministrului de resort al guvernului
și primului secretar al Comitetului
municipal București al P.C.R. In
urma analizării faptelor, in rapor
tul de cercetare se precizează că
s-a stabilit deplasarea întreprinderilor „Protan" și „Abator". de la

actualele amplasamente și mutarea
lor in zona Glina-Bobești. în pre
zent se lucrează la elaborarea do
cumentației, iar începerea execu
ției este programată în trimestrul
al II-lea a.c.
Referindu-se Ia alte probleme
privind gospodărirea zonei, se pre
cizează că s-au luat măsuri de re
parare, curățire și repunere în sta
re normală de funcționare a rețe
lei de canalizare în întreaga zonă
și că au fost terminate lucrările de
asfaltare, pe alei carosabile și pietonale, pe mai bine de 37 000 mp.
Pentru a se împiedica pe viitor
degradarea spațiilor verzi pe par
cursul bulevardului „Pionierilor",
ca urmare a parcării de autove
hicule proprietate personală, s-a
hotărît să se monteze' de-a lungul
acestor spații garduri decorative,
ceea ce va asigura protecția nece
sară și, totodată, va contribui la în
frumusețarea aspectului cartierului.

Neculai ROȘCA

Nivel ridicat instruirii gărzilor patriotice
în noul an de pregătire
La 1 februarie, gărzile patriotice
— formațiuni de luptă înarmate ale
oamenilor muncii de la orașe și sate,
element constitutiv important al
sistemului apărării naționale — au
început un nou an de instrucție și
educație. Prefațat în chip fericit de
două mari evenimente cu profundă
rezonantă națională și internaționa
lă. recent sărbătorite — împlinirea
a 125 de ani de la unirea Moldovei
cu Muntenia și omagierea fierbinte,
de
către
întreaga
națiune,
a
tovarășului Nicolae Ceaușescu la
aniversarea' a peste cinci decenii de
activitate revoluționară și a zilei
sale de naștere —, noul an de pre
gătire a gărzilor patriotice vizează,
în lumina documentelor de partid
și a Directivei comandantului su
prem. obiective si sarcini de majoră
însemnătate pentru dezvoltarea economico-socială și întărirea capacită
ții de apărare a tării.
„Gărzile patriotice și detașamen
tele militare ale tineretului — sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al partidului, pre
ședintele Republicii, comandantul
suprem al forțelor armate — îmbină
în mod minunat munca pașnică (le
construcție a socialismului, de dez
voltare economico-socială a tării cu
misiunea nobilă de apărare a cu
ceririlor revoluționare, dc apărare a
patriei, de asigurare a muncii și vie
ții poporului nostru. Ele sînt o for
mă prin care se asigură pregătirea
largă, de fapt' a întregului popor,
pentru a putea da o ripostă hotărîtă
oricui ar încerca să încalce frontie
rele patriei, să pună in pericol sau
să atenteze Ia cuceririle noastre re
voluționare, la independența patriei".
Oamenii muncii buzoieni. aseme
nea întregului nostru popor din ale
cărui rinduri milioane de bărbați și
femei — muncitori, țărani și intelec
tuali, fără deosebire de naționalitate
— sînt înrolați în gărzile patriotice
și în celelalte formațiuni populare
de.apărare, acționează cu forte spo
rite in acest an hotăritor pentru
realizarea în toate domeniile de ac
tivitate a prevederilor întregului cin
cinal al calității și eficienței, trans
pun in d neabătut in viață Progra
mul edificării societății socialiste
multilateral
dezvoltate, hotărîrile
Congresului al XII-lea, Conferinței
Naționale, plenarelor și consfătuiri
lor de lucru ale partidului, sub sem
nul întimpinării cu succese și împli
niri remarcabile a istoricelor eveni
mente ce phn peceți emblematice pe
frontispiciul anului 1984 : a 40-a ani
versare a victoriei revoluției de eli
berare socială și națională,, antifascistă și antiimperialistă și Congresul
al XIII-lea al Partidului Comunist
Român.
Acest penultim an al actualului
.
cincinal, care a fost din timp, minu
țios și multilateral pregătit. în ve
derea îndeplinirii exemplare a indi
catorilor ce privesc productivitatea
muncii, calitatea și competitivitatea
produselor, intr-un cuvînt o eficien
tă economică superioară, dar și mu
tații noi. de adîncime. pe planul dez
voltării conștiinței revolutionar-pa.triptice și pe acela al pregătirii
populației pentru muncă si apărare,
are în perimetrul geografic al jude-

Creații plastice sub semnul

patriei
în viața culturală a
tării, artiștii
plastici
hunedoreni sînt prezenți cu o zestre a lor.
care particularizează o
colectivitate de oreatori : graficieni, sculp
tori. pictori. Atitudinea
ce se manifestă în lu
crările lor în direcția
difuzării largi a unei
concepții noi despre
rostul artei în societa
te este tot atît de defi
nitorie. ca și modalita
tea estetică a expri
mării.
Roadele pe care le-au
expus cei 22 de ar
tiști In expoziția lor
de la București, în să
lile „Căminului Artei"
— organizată de Comi
tetul de cultură și edu
cație socialistă a jude
țului Hunedoara și Uni
unea artiștilor^ plastici
din Republica Socialistă
România — confirmă
opțiunii
eficacitatea
pentru noua orientare
artistică, preocupată de
înțelegerea si exprima
rea complexelor reali
tăți
contemporane in
care trăim si cu ale
căror ritmuri se acordă
ritmul unui întreg po
por. Eficacitatea acestei
opțiuni este nu numai
de ordine spirituală, ci
și ...practică" — senti
mentul estetic fiind re
ceptat în plinătatea sa.
o plinătate apropiată
de sentimentul vieții și
Însoțită de participarea
unei colectivități
mai
largi la opera culturală
a vremurilor noastre.
în desfășurarea istohunedorene

au apărut individualități
distincte, al căror des
tin in creație s-a împli
nit în strinsă legătură
cu așezările, locurile și
oamenii din județul Hu
nedoara — și mai ales
de pe Valea Jiului. Ast
fel, pictorul Ion Câtjoi
reconstituie
imaginea
naturii, a satului pără
sit, a amintirilor și do-

însemnări despre
expoziția
artiștilor
hunedoreni
organizată
la București
rințelor sale, cu mijloa
ce constructive, in care
lumina și culoarea, de
cupate în planuri nete
de. se asociază unui de
sen sever organizat (.,Fi
ner", „Pledoarie pentru
pace"). în timp ce pic
turile lui Gheorghe Po
gan („Răsadnița lumi
nii"),
Mircea
Bitcă
(„Hartă pentru memo
rie"),
Eugen
Beneău
(„Structură
industria
lă"), Ion Tengheru („Alegoria trecutului"), Adrian Samson („Frag
ment arheologic") se
plămădesc din elemente
cunoscute și nu din ele
mente nemijlocit per
cepute. sprijinite de o
ordonare intelectuală in
jurul unei teme sugera-

cinema
• Un petic de cer : SCALA (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 (65 49 45) — 9;
11.15; 16;
18,15;
20,15,
MODERN
(23 71 01) — 9: 11,15; 13,30: 15,45; 18: 20.
• 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 (31 7171) — 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.

te de realitate
sînt seduși de obiectivi
tatea unor „priveliști
poetice" și — indirect —
de codificarea cromatică
realizată de impresio
nism (Lucia Mărginean,
Tiron Budiu, Ion Pârvan) : iar Silvia Chim
compune cu rigoare de
corativă o natură stati
că, în care accentul cade
pe compoziție.
Aceeași diversitate a
temperamentelor se manifestă, poate și mai
limpede decit în pictură, in lucrările graficieniior. Mircea. Bitcă
elaborează cu migală
cîteva teme ce ating —
fără să treacă — gra
nița abstract-expresionistă, în lucrări ce par
proiecțiile unor viziuni
lăuntrice. Răminînd fi
delă lumii vizibile. Elena Bianu iși „țese"
imaginile
asemenea
unui păienjeniș de pla
se. în egală accentuare
a tuturor porțiunilor
cîmpului vizual („Flori
de mină"). Ambianta
industrială din orașul
Hunedoara l-a îndemnat
pe Fazakas Tibor să se
afirme în direcție geo
metrică, cu rin desen de
linii ca într-o epură de
arhitect („Desfășurare",
„Virtej"). O sinteză în
tre lumea realului și a
imaginarului, cu explo
rarea vibrațiilor medi
tative ale conștiinței, se
remarcă
în
lucrările
semnate de Maria Miertoiu („Flăcările creați
ei") și Micsandra Pașca
(„Oțel"). Cu o remar
cabilă aptitudine pentru

© Nu pot să-ți spun adio: CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11.15; 13.30; 15,45; 18; 20.
© îndrăgostit la propria dorință :
SALA MICĂ A PALATULUI — 17,15;
20. POPULAR (35 15 17) — 15,30; 17,30;
19,30.
© Ultimul cartuș : TIMPURI NOI
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17.45; 20.
© 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
RORA (35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18: 20.
@ Cancan frenetic : DRUMUL SARTI
(31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Fără panică, vă rog : TOMIS
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18: 20.
® Capturați-i la barieră : FLACĂRA
(20 33 40) — 15; 17; 19.
© Ulzana, căpetenia apașilor : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
© Salamandra : PATRIA (11 86 25) —

■rioada 1981—1985. unitățile înarmate
ale oamenilor muncii din orașele și
satele județului nostru, asemenea
celor, din întreaga tară, abordează cu
deplină responsabilitate obligațiile
majore ce le revin in noul an de in
strucție și educație. Comitetul jude
țean, toate organele de partid vor
imprima ferm un spirit dinamic, viu,
combativ, revoluționar, stilul și me
todele de muncă ale statelor majore
și comandanților din structura găr
zilor patriotice, concomitent cu ur
mărirea și asigurarea îndeplinirii in
tegrale a tuturor celorlalte măsuri
stabilite pe plan local privind orga
nizarea. conducerea si desfășurarea
cu maximă eficientă a procesului
instructiv-educativ cu subunitățile, a
convocărijor prin care se realizează
pregătirea cadrelor, a exercițiilor și
aplicațiilor tactice, a fiecărei activi
tăți și acțiuni planificate. Fiind hotărîtor pentru realizarea în cele mai
bune condiții a prevederilor întregu
lui cincinal, acest an este, de aseme
nea, decisiv și pentru îndeplinirea
exemplară a insuflețitoarelor obiec
tive și sarcini trasate gărzilor patrio
tice prin Directiva comandantului
Vasile CAROUCĂ,
nostru suprem pentru actuala pe
prim-secretar
rioadă cincinală. Ne propunem, așa
al Comitetului județean Buzău
dar. și vom face totul pentru ca
ol P.C.R., comandant al gărzilor
obiectivele prevăzute pentru perioa
patriotice județene
da 1981—1985 în Directiva comandan
tului nostru suprem să fie îndeplini
te. în linii esențiale, pînă la linele
acestui an.
cui bilanț al anului precedent inclu
Sîntem conștienti că accelerarea
de și calificativul foarte bine cu care
trecerii la o calitate nouă, superioaau fost apreciate gărzile patriotice
ră în domeniul gărzilor patriotice
din județ la controlul de fond efec
este determinată de nivelul, amploa
tuat de Statul major central al aces
rea și forța de persuasiune a muncii
tor formațiuni populare de apărare.
de educație politică, revolutionar-paCalificativul, acordat pe baza unor
triotică desfășurată în rindul luptă
multiple si foarte exigente criterii
torilor de organele, organizațiile de
de apreciere a activității desfășura
partid și de locțiitorii politici de sub
te și a rezultatelor concrete obținute
unități — in spiritul Hotărîrii Se
atît in sfera activității economice, cit
cretariatului C.C. al P.C.R. din de
și în procesul instructiv-educativ re
cembrie 1979 și al Instrucțiunilor
flectă înaltele virtuți politico-mora
aprobate de Secretariat pentru orga
le. sentimentul patriotismului revo
nizarea acestei activități —. de im
luționar, al responsabilității, con
plicarea directă. în mod permanent,
științei datoriei, ce definesc profilul
a fiecărei organizații de partid in
etic al combatanților gărzilor patrio
soluționarea concretă a multiplelor
tice, al omului nou. constructor si
probleme pe care le ridică practica
apărător conștient al prezentului și
procesului instructiv-educativ. de aviitorului țării.
firmarea și mai puternică a rolului
de frunte, al exemplului personal al
Partidul și statul nostru, personal
comuniștilor în formarea deprinde
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
rilor de buni și foarte buni luptă
tar general al partidului, președinte
tori, de corelarea judicioasă, realistă
le republicii, comandantul suprem al
a activității de producție cu progra
forțelor armate — genialul fondator
mul pregătirii de luptă, de exercita
al doctrinei militare naționale româ
rea unui control sistematic și exigent
nești contemporane — manifestă o
asupra modului cum se înfăptuiesc .
preocupare statornică față de pro
sarcinile stabilite.
blemele întăririi capacității de apă
rare a patriei. Potrivit concepției
Muncind cu abnegația, răspunde
doctrinare a partidului și statului
rea. spiritul comunist, revoluționar
nostru, apărarea patriei, a indepen
pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu.
denței sale, a libertății și ființei na
secretarul general al partidului, ni le
țiunii reprezintă o îndatorire sacră,
cere tuturora, vom asigura gărzilor
fundamentală a tuturor fiilor acestui
patriotice, în noul an de pregătire, o
pgmînt, cauză și operă a întregului
coeziune crescîndă, un nivel si mai
popor, latură intrinsecă a procesului
ridicat al capacității de luptă și de
revoluționar de edificare a societății
acțiune, o tot mai strinsă, activă și
socialiste
multilateral
dezvoltate.
fructuoasă conlucrare a lor cu unită
Este de la sine înțeles că. in condi
țile forțelor armate, cu detașamen
țiile unor desfășurări periculoase pe
tele de tineret și cu celelalte forma
planul . relațiilor internaționale —
țiuni de apărare, un înalt grad de
țara noastră, concomitent cu lupta ei
ordine si disciplină. Es’te o îndatori
neobosită și fermă pentru o pace
re civică de onoare, o înaltă obliga
reală Și securitate trainică — consi
ție patriotică a fiecărui combatant al
deră necesar să adopte măsuri hotăgărzilor patriotice — formațiuni care,
. rite, energice, care să garanteze. în
moștenesc eroice tradiții de muncă1
orice împrejurări, salvgardarea cu
și luptă — de a-și perfecționa con
ceririlor revoluționare, integrității
tinuu pregătirea militară și de spe-,
teritoriale, suveranității și indepen
cialitate. deprinderile de luptă, pen
denței naționale. Atrăgîndu-ne aten
tru a fi apărător priceput si dîrz al
ția că edificarea socialistă.* dezvolta
cuceririlor socialiste, al gliei stră
rea patriei noastre au loc în condiții
internaționale
complexe, cînd se
bune.
menține încă pericolul războiului, in
Prin eforturi pline de dăruire, im
clusiv al unui război mondial nimi
binind strîns activitatea de produr
citor, tovarășul Nicolae Ceaușescu
ție cu pregătirea de luptă — ca a'
formula teza cu privire la necesitatentici proprietari, producători, tx
tea dezvoltării. în aceste condiții. a
neflciari și apărători —. combatant,
capacității de apărare a patriei,
gărzilor patriotice de pe meleagurile
„Pornind de la concepția materialistbuzoiene iși vor spori contribuția la
arăta tovarășul Nicolae
dialectică
înfăptuirea mărețelor obiective so
potrivit căreia apăraCeaușescu
cial-economic© și a cerințelor Direc
rea țării constituie sarcina întregului
tivei comandantului suprem. la
popor, dezvoltăm in același timp
transformarea localităților. întreprin
forțele militare, forța înarmată a
derilor, unităților agricole și celor
țării, partea înarmată a poporului,
lalte organizații socialiste in puter
care are datoria de a fi gata în orice
nice cetăți de muncă și apărare.
moment să apere cuceririle socialis . Realizările lor superioare pe toate
te, revoluționare, munca pașnică a
târimurile de activitate vor fi cel mai
națiunii, liniștea ei, să asigure inde
fierbinte omagiu dedicat mărețelor
pendența României, respingînd orice
evenimente ale anului pe care le înagresiune".
timpinăm cu un puternic avint crea
în spiritul acestor orientări funda
tor și cu legitimă mîndrie patriotică :
mentale. al cerințelor Directivei co
a 40-a aniversare a revoluției de
mandantului suprem privind pregăti
eliberare socială și națională, anti
rea de luptă, politico-educativă și
fascistă și antiimperialistă și Con
pentru acțiune a gărzilor patriotice
gresul al XIII-lea al Partidului Co
și formațiunilor de tineret. în pemunist Român.

țului nostru un suport puternic, pre
mise trainice in realizările de pînă
acum. Cîteva cifre și date sînt edifi
catoare. în cursul anului 1983, colec
tivele de muncă din unitățile indus
triale buzoiene au realizat planul cu
depășiri de peste 285 milioane lei la
producția-marfă, de peste 238 milioa
ne lei la producția netă, in condi
țiile reducerii cheltuielilor materiale
cu aproximativ 186 milioane lei. Tot
un punct de onoare îl constituie și
faptul că au fost introduse in fabri
cație 62 de produse noi și 94 de teh
nologii moderne. Racordindu-și efor
turile la acest puls industrial dina
mic. oamenii muncii de pe ogoare —■
angajați cu toată hotărîrea in marea
bătălie a realizării noii revoluții
agrare — au obținut, in ciuda greu
tăților create de condițiile climatice
nefavorabile, recolte bune la prin
cipalele culturi (îndeosebi la porumb,
floarea-soarelui. soia, legume și stru
guri), precum și în zootehnie. în mod
cit se poate de semnificativ, rodni-

SALAJ:
SUTO EVA

In numele omenirii — pace I

xilogravură,
caută în fiecare lucrare
rodul inspirației și nu
al premeditării, dove
dind o forță prin care
artista poate da expre
sie evenimentelor im
portante ale vieții („Ma
ternitate") ori unei pre
ocupări adinei a ființei
sale („în numele ome
nirii : Pace !“). Picturile
și gravurile in lemn ale
lui Mâtyăs Jozsef vă
desc pasiunea artistului
fată de dinamica eloc
ventă a mișcării, pre
cum și măiestria sa în
contrastelor
mînuirea
cromatice
de
puternică sugestivitate, pe
lingă
alăturările
de

tip contrapunctic („Bu
chet pentru sărbătoarea
minerilor", „Odă bucu
riei",
„Cîntăreți
din
flaut"). Pentru Joșef
Tellmann, expresia vi
zează nu numai conți
nutul lucrărilor — pic
turi și xilogravuri — ci
și transmiterea unor
mesaje afective. Susți
nător
consecvent
al
principiilor de ordine,
Tellmann structurează
tabloul .pe
compoziția
controlată și ritm. Arta
lui Gheorghe Mureșan
se prezintă ca arta unui sculptor înnăscut,
căruia învățătura nu a
făcut decit. să-i confir
me talentul ieșit din

9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15, BUCU
REȘTI (15 61 54) — 8.45; 11; 13,15;
15,45 18; 20,15, FAVORIT (45 31 70) —
8; 12; 14; 16; 18; --------20, MELODIA
----------(12 06 88) —
9; 11,15
13.30; 15,45;
18; 20.
© Războiul stelelor : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 8,45: 11,30; 14,15; 17; 19,30.
© Strada
Hanovra :
FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45 ; 18;
20.15, FEROVIAR
51 40) — 9; 11,15;
......... (50
.............
13,30; 15,45; 18: 20,15, FLAMURA
(85 77 12) — 8,15; 12; 14; 16; 18; 20.
O Despărțire temporară : GRIVITA
(17 08 58) — 12,30: 16; 19,30.
© Capcană
neobișnuită :
DACIA
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© O afacere murdară : FERENTARI
(80 49 85) — 15,30; 17.30; 19.30, COTROCENI (49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
© Camionul de cursă lungă : PACEA
(69 30 85) — 15,30: 17,30; 19,30.
o Naufragiul : MIORIȚA (14 27 14) —
9: 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20. CULTU"
RAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
@ Lanțul amintirilor : ARTA (21 31 86)
— 9; 12; 15,30; 19.

GHEORGHE MUREȘAN

comun
(„Pygmalion",
„Studiu-cap compozițio
nal", „Portret", toate
cioplite în lemn). Ope
rele Iui Virgil Dan sînt
tot atîtea sinteze geometrizate ale unor al
cătuiri figurative, codi
ficate ingenios în pla
nuri și suprafețe („Pă
sări", „Sfinx"), Varie
tatea sculpturilor- lui
loan $eu evidențiază o
configurație repetitivă
de planuri, unghiuri și
curbe („Poeta". „Apo
teoza"). în timp ce
sculptura masivă a lui
Kovăcs Emo revine uneori
la
practicarea
mijloacelor ei specifice
și la vocația ei inițială

teatre
© Teatrul
Național (14 71 71,
sala
mică) : Titanic vals
19,30; (sala
Atelier) ; între patru ochi• (A) - 19.
©
Filarmonica
„George Enescu“'
(15 68 75, Ateneul Român) ;
Concert
simfonic. Dirijor : Mircea Cristescu.
Solist : Dan Grigore — 19.
© Opera Română (13 18 57) : Rapsodia
Română nr. 2, Bolero, Carmen — 18.
© Teatrul de operetă (14 80 11) : La
calul bălan — 19.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu,
14 75 46) :
Gustul parvenirii — 19; (sala Grădina
Icoanei, 12 44 16) : O zi de odihnă —
19.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Richard a)
Hl-lea — 17.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ne
cunoscuta și funcționarul
19,30.
© Teatrul de
' comedie (16 64 60) : Pețitoarea — 19.
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala

Portret (lemn)

(„Bust", „Portret"), oa
alteori să reducă ma
sa materiei la semn
(„Complementar").
Activitatea plastici cnilor hunedoreni — pe
lingă faptul că reacreditează realizarea unui
program pe care și l-au
propus cu voința de a
răspunde
solidar. în
creație,
complexității
problemelor vieții —
constituie și o expresie
pilduitoare a mutațiilor
ascendente survenite in
viața artistică a țării, in
epoca orinduirii socia
liste.

Raoul ȘORBAN

Magheru) : Mița tn sac —
19,30;
(sala Studio) : Copiii soarelui — 19.
© Teatrul Giulești (sala
Majestic,
14 72 34) :
Arta conversației — 19;
(sala Giulești, 18 04 85) : Pălăria flo
rentină — 18.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Revista revis
telor — 16; Doctore, sînt al dv. —
19,30; (sala Victoria, 50 58 65) : Bel
mondo al II-lea — 16: Frumosul din
pădurea zăpăcită — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română'
(13 13 00) : Pe ulița satului — 19.
© Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) :
Take, Ianke și Cadir — 19.30.
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70):
Arca bunei speranțe — 18,30.
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Și cu Daniela, zece — 10; Albă Ca
zăpada si cei 7 pitici — 17.
© Teatrul
„Țăndărică"
(15 23 77) :
Punguța cu doi bani — 10.
© Circul București (11 01 20) : Carna
valul stelelor — 19.30.
© Studioul de teatru al
I.A.T.C.
(15 72 59) : Joia dulce — 19.
© Estrada Armatei
(sala
C.C.A.
13 60 64) : Veselia are cuvîntu! — 19,30.

SILVANIA ’84“

v‘

în organizarea Comitetului jude
țean de cultură și educație so
cialistă, în unitățile economice, in
stituțiile și âșezâmintele culturale
de pe intreg cuprinsul județului
Sălaj se desfășoară, in perioada
1—29 februarie, o serie de acțiuni
politico-educative și cultural-artistice iri cadrul amplei manifestări
„Luna culturii și educației socialis
te Silvania ’84", aflată la cea de-a
XIII-a ediție.
Așa cum sint înscrise în calenda
rul editat din timp, acțiunile ce se
desfășoară in această perioadă vi
zează mobilizarea susținută a tutu
ror factorilor educativi la realiza
rea unei puternice activități cultu
rale pentru ridicarea continuă a ni
velului general de cunoaștere a
maselor, dezvoltarea spiritului de
răspundere al tuturor oamenilor
muncii față de îndeplinirea exem
plară a sarcinilor ce le revin in
planul activității economico-sociale
în acest an hotăritor al cincinalu
lui. Desfășurindu-se sub semnul
celor două mari evenimente ce vor
avea loc in acest an — sărbătorirea
a 40 de ani de la revoluția de eli
berare națională și socială, antifas
cistă și antiimperialistă și Congre
sul al XIII-lea al P.C.R. — simpo
zioanele, expunerile, mesele rotun
de, dezbaterile, consfătuirile, seri
le cultural-educative, expozițiile,
concursurile pe diverse teme,
intilnirile cu brigăzile știintifice etc., pun in centrul atenției lor prezentarea concepției
P.C.R., a secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pri-

15,00 Telex
15,05 Monografii profesionale. Unde se
pregătesc viitorii lucrători in agricultură
15.20 Film serial : Karino (color)
15.45 Studioul tineretului
16,30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Actualitatea in economie

vitoare la probleme fundamentale
ale vieții politice interne și inter
naționale, perfecționarea mecanis
mului economico-financiar in in
dustrie, creșterea rolului femeilor
in viața economică, politică și so
cială a țării, formarea și dezvolta
rea spiritului revoluționar al tine
tei generații în muncă și viață, or
ganizarea și retribuirea muncii in
unitățile agricole, aplicarea Progra
mului unic de creștere a producției
agricole în gospodăriile popu
lației etc.
O bună parte din manifestările
înscrise în calendarul „Silvania ’84“
au în vedere problemele actuale ale
educației patriotice, materialist
științifice a maselor, formarea și
dezvoltarea unui real gust artistic.
întîlnirile publicului sălăjean cu
scriitori, oameni de teatru, din
cinematografie, lucrători din presă,
alți oameni de cultură — care vor
avea loc în această perioadă — sînt
așteptate cu viu interes. Spectaco
lele de teatru și film, expozițiile
de artă plastică vor fi urmate de
dezbateri.
Atît prin modul de organizare —
care vorbește de o bogată expe
riență acumulată în edițiile prece
dente. — cît și prin problematica
și cota de participare, „Silvania ’84“
se anunță a fi, și în acest an, o
manifestare cultural-educativă pu
ternic ancorată în viața și activi
tatea tuturor locuitorilor județului
Sălaj.

Euqen TEGLAȘ
corespondentul

„Scînteii

20,35 Tezaur folcloric. Un poet al vio
rii — Efta Botoca
20,50 Lumea contemporană și confrun
tările de idei. Socialismul și con
diția umană
21,05 Film artistic : „Fantezie pe tema
dragostei" (color). Producție
a
studiourilor sovietice. In distribu
ție ; Iurl Ovcinnlkov, Irina Skobeleva, Andrei Vitman și ansam
blul vocal-instrumental „Fokus".
Regia : Aida Manasarova
22,20 Telejurnal (parțial color)
22,30 închiderea programului
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Excelenței Sale Domnului PAUL BTYA
Președintele Republicii Camerun
YAOUNDE
Cu prilejul' învestirii dumneavoastră ca președinte al Republicii Came
run, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de succes în înde
plinirea acestei înalte misiuni.
Exprim convingerea că raporturile de prietenie și cooperare dintre țările
noastre se vor dezvolta și aprofunda tot mai mult, spre binele popoarelor
român și camerunez, în Interesul păcii, independenței și libertății popoarelor,
al instaurării unei noi ordini economice internaționale și al înțelegerii în
întreaga lume.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu.
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit
o telegramă din partea generalului
Prem . Tinsulanonda. primul ministru
al Regatului Thailandei, prin care

H La Întreprinderea „23 August"
din Satu Mare a intrat în funcțiune
o instalație automată care asigură
aplicarea tehnologiei de emailare
color a produselor din planul de
fabricație pe acest an. Noua insta
lație, prin care se înlocuiește im
portul, asigură îmbunătățirea cali
tativă a pieselor emailate, creșterea
productivității muncii și a eficienței
economice.
B Pe strada Gării din municipiul
Baia Mare s-a dat în folosință un
nou dispensar pentru adulți. El va
asigura asistența de specialitate
locuitorilor din noile cartiere Traian,
Bogdan Vodă și Gării.
B La Întreprinderea de produse
ceramice Jimbolia s-a înscris în
fluxul tehnologic de producție o
nouă instalație de uscat țigle cu
ajutorul căldurii degajate de apa
geotermală captată dintr-un zăcămînt din apropierea unității. Anual
se realizează în acest fel importan
te economii de combustibil și ener
gie electrică.
E La Rîmnicu Vilcea a debutat
cea de-a 15-a ediție a complexului
de manifestări sub genericul „Informatehnica ’84". Pe parcursul aces
tui an vor fi organizate numeroase
simpozioane, sesiuni de comunicări,
dezbateri, colocvii, consfătuiri, schim
buri de experiență și alte acțiuni
care au drept scop stimularea spi
ritului de creație tehnică în rîndu< rile oamenilor muncii din toate do

i se adresează mulțumiri pentru fe
licitările transmise cu prilejul Zilei
naționale a Thailandei.
în telegramă este, de asemenea,
exprimată dorința de amplificare a
cooperării dintre cele două țări.

meniile economice și sociale ale
județului.
HI In acest an, instalația de re
cuperare a fierului vechi din zgură
de la Combinatul siderurgic Hune
doara va recupera peste 18 000 tone
de metal, față de numai 7 200 tone
în anul trecut. Creșterea producției
va fi realizată prin mai buna folosi
re a instalației și trecerea la lucru
în două schimburi.
■ Lucrătorii întreprinderii județe
ne de construcții-montaj Vaslui au
predat primele 180 de apartamen
te din planul pe acest an. In același timp, se află în diferite stadii
de execuție alte .650 de apartamen
te din cele peste 2 300 cîte sînt pre
văzute a se construi în județ în
acest an.
B In comuna Călățele, județul
Cluj, a fost pusă în funcțiune o in
stalație de fabricare a mozaicului
din marmură, cu o capacitate de
15 000 tone pe an, care va fi fo
losit la executarea construcțiilor de
locuințe și social-culturale.
B Preocupări sporite pentru în
noirea și modernizarea produselor
există și în cadrul întreprinderii de
tricotaje Caracal. In acest an, 40
din cele 60 de produse fabricate in
unitate sînt noi.
El Prin
contribuția
locuitorilor
orașului Videle au fost finalizate lu
crările la o nouă stație de captare
și aducțiune a apei potabile cu o
capacitate de 30 litri pe Secundă.

Plenara Consiliului
CENTROCOOP

Delegația de partid și guvernamentală
a Uniunii Sovietice a părăsit Capitala
Miercuri la amiază a părăsit Ca
pitala delegația de partid și guver
namentală a Uniunii Sovietice, con
dusă de tovarășul A. A. Gromîko,
membru ,al Biroului Politic al C.C.
al P.C.U.S., prim-vicepreședinte al
Consiliului de Miniștri și ministrul
afaceriloi- externe al Uniunii Sovie
tice, care, la invitația Comitetului
Central al
Partidului Comunist
Român și Guvernului Republicii So
cialiste România, a făcut o vizită in
țara noastră.
Din delegație au făcut parte to

varășii K. V. Rusakov, secretar al
C.C. al P.C.U.S., N. V. Talîzin, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al Uniu
nii Sovietice, E. M. Tiajelnikov,
membru al C.C. al P.C.U.S., amba
sadorul Uniunii Sovietice în Repu
blica Socialistă România.
La plecare, pe aeroportul Otopeni,
delegația a fost salutată de tovarășii
Gheorghe Oprea, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C, al
P.C.R., prim viceprim-ministru al
guvernului, Miu Dobrescu, membru

Adunări cu prilejul celei de-a 36-a aniversări
a semnării primului Tratat de prietenie, colaborare
si7 asistentă5 mutuală dintre România si7 Uniunea Sovietică
Cu prilejul împlinirii a 36 de ani
de'Ta semnarea orimului Tratat de
prietenie, colaborare și asistentă
mutuală dintre România si Uniunea
Sovietică, la București și Sibiu au
avut loc adunări la care au participat
reprezentanți ai organelor de partid
și de stat din București si Sibiu ai
Asociației de prietenie româno-sovietică. ai Institutului Român pen
tru Relațiile Culturale cu Străinăta
tea, oameni ai muncii.
Erau prezenți membri ai Ambasa
dei U.R.S.S. la București, precum și
delegația Asociației de prietenie
sovieto-română. aflată in vizită în
tara noastră.
în cadrul adunării de la București
au luat cuvîntul Gheorghe Andreescu.
directorul întreprinderii „Electro

magnetica", și B. S. Popov, prorector
al Academiei de științe sociale de pe
lingă C.C. al P.C.U.S., conducătorul
delegației sovietice. La adunarea de
la Sibiu au vorbit Mihai Găldean,
directorul întreprinderii „Indepen
dența". și B. S. Popov. Vorbitorii
au reliefat
importanta tratatu
lui pentru dezvoltarea, pe multi
ple planuri, a relațiilor de prietenie
și colaborare dintre cele două
partide, tari si popoare, evidentiindu-se rolul hotărîtor pe care l-au
avut si il au întilnirile și convor
birile la nivel înalt pentru amplifi
carea raporturilor româno-sovietice,
în interesul reciproc, al cauzei so
cialismului. păcii și înțelegerii între
popoare.
(Agerpres)

supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., loan
Totu, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
viceprim-ministru
al
guvernului,
Ștefan Andrei, membru supleant al
Comitetului Politic Executiv al C.C,
al P.C.R., ministrul afacerilor exter
ne, Traian Dudaș, membru al C.C.
al P.C.R., ambasadorul României în
Uniunea Sovietică.
Au fost prezenți membri ai Am
basadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul cu
prins intre 2 februarie, ora 20 — 5 fe
bruarie, ora 20. In țară : Vreme în ge
neral închisă. Vor cădea precipitații
sub formă de ploaie, lapoviță și nin
soare, mai frecvente în regiunile din
sudul țârii. Vîntul va sufla slab pînă
la moderat, cu intensificări temporare
predominind din sectorul sud-estic în
Banat și zona de munte, apoi și în Dobrogea și
Moldova.
Temperaturile
minime vor fi cuprinse intre minus 6
și plus 4 grade, izolat mai coborîte în
jumătatea de nord a țării, iar cele
maxime intre minus 3 și plus 7 grade.
Local se va produce ceață, mal ales
dimineața și seara. Izolat, condiții de
polei. In București : Vreme în general
închisă. Temporar vor cădea precipi
tații slabe îndeosebi
sub formă de
ploaie șl burniță. Vint slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor os
cila între minus 3 și plus un grad, iar
maximele între 1 și 4 grade. Se va
produce ceață mai ales seara șl dimi
neața. Condiții
de polei în a doua
parte a intervalului. (Liana Cazacioc,
meteorolog de serviciu).
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Lotul sportivilor români
pentru Jocurile Olimpice de iarnă
La o întîlnîre a conducerii Con
siliului Național pentru Educație
Fizică și Sport cu ziariștii sportivi
din Capitală a fost comunicat lotul
sportivilor români ce vor participa
la cea de-a XlV-a ediție a Jocu
rilor Olimpice de iarnă de la Sa
rajevo (8—19 februarie).
Sportivii români vor fi prezenți
la întrecerile de bob, sanie, biatlon,
patinaj viteză, schi fond și alpin.
Iată-i pe cei 20 de conourenti ce vor
lua startul la concursurile Olimpia
dei albe.: Dorin Degan, Gheorghe Lixandru, Costel Petrariu. Cornel Po
pescu. Ion Duminicel — bob ; Ga
briela Haja, Ion Apostol. Laurențiu
Bălănoiu. Iacob Ispas — sanie : Vla
dimir Todașcă. Gheorghe Berdar,
Francisc Forika, Imre Lestyen.
Mihai Radulescu — biatlon : Tiberiu

Kopacz, Dezideriu Jenei — patinaj
viteză ; Elena-Livia Reiit — schi
fond : Liliana Ichim. Zsolt Balasz,
Mihai Biră jr. — schi alpin.
Primii sportivi români care au
plecat spre Sarajevo au fost sănierii,
iar în zilele următoare vor face
deplasarea și ceilalți concurenți.

★
Lucrările celei de-a 87-a sesiuni a
Comitetului Internațional Olimpic
vor începe la 4 februarie, la Sara
jevo. Sesiunea C.I.O. va fi prece
dată de reuniuni ale comisiilor fi
nanciară și de presă.
Președintele C.I.O., J. A. Sama
ranch, aflat în aceste zile la Sara
jevo, a inspectat bazele olimpice
de pe muntele Igman, precum, și
instalațiile de la Jahorina.

FOTBAL
La Budapesta s-a disputat me
ciul de fotbal dintre selecționata
olimpică a României și echipa locală
Ujpesti Dozsa. Partida s-a încheiat
la egalitate : 1—1 (0—1). Gazdele au
deschis scorul prin Kisner (min. 43,
din lovitură de la 11 m). golul egali
zator fiind marcat de Irimescu
(min. 61).

ATLETISM
în prima zi a concursului de
atletism „Cupa Steaua", care se des
fășoară in sala Complexului sportiv
„23 August" din Capitală. Constan
tin Militaru (Steaua) a cîștigat pro
ba de săritură în înălțime cu 2.25 m.
Alte rezultate : masculin : 60 m
plat : Cornel Hăpăianu (C.S.U.I.E.F.S.) — 6”7/10 ; G0 m garduri :
Ion Oltean (Știința Constanta) —
7”7/10 : feminin : săritura în lungi
me : Liliana Nâstase (C.S.U. Galati)
— 6,19 m : aruncarea greutății : Si
mona Andruscă (C.S.U.-I.E.F.S.) —
17.18 m.

Miercuri a avut loc. în Capitală,
ședința plenară a Consiliului Uniunii
Centrale a Cooperativelor de Pro
ducție. Achiziții și Desfacere a
Mărfurilor — CENTROCOOP.
La lucrările plenarei au participat
tovarășul Ion Dineă, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., prim viceprim-ministru al
guvernului, membri ai conducerii
unor ministere și organe centrale.
Lucrările plenarei au fost deschise
de tovarășul Paul Niculescu. membru
al Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R:, președintele Consi
liului CENTROCOOP.
Participants au dezbătut sarcinile
ce revin organizațiilor și întreprin
derilor cooperatiste în lumina indi
cațiilor și orientărilor din cuvîntarea
tovarășului Nicolae Ceausescu rostită
la Consfătuirea de lucru de la Si
naia, dțn 17 ianuarie a.c.. și din Pro
gramul unic de creștere a produc

ției agricole Jin gospodăriile persona
le ale membrilor cooperativelor
agricole de /producție și in gospodă
riile producătorilor particulari, adop
tat de Comitetul Politic Executiv al
C.C. al P.C.R. în continuare, plenara
a analizat.' modul in care au fost în
deplinite (sarcinile' de plan pe anul
1983, precum și pe luna ianuarie
1984. An rost stabilite măsuri pentru
înfăptuîreta programelor elaborate pe
domenii de activitate, pe centrale,
uniuni jurrietene. întreprinderi și coo
perative, menite să asigure realizarea
planului; ne 1984 la toți indicatorii.
La încheierea lucrărilor. într-o at
mosferă entuziastă, participanții au
adoptat textul unei telegrame adre
sate C.C. al P.C.R., tovarășului
NICOLAE
CEAUSESCU, secretar
general al
Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, în care se spune,
printre altele :

„Subliniind însemnătatea excepțională a acțiunii cte creștere a produc
ției agricole în gospodăriile personale ale membrilor cooperativelor agricole
de producție si în gospodăriile producătorilor particularii initiate de dumnea
voastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru sporirea' contribuției gospodă
riilor populației la asigurarea consumului propriu, Iiț, formarea fondului dc
stat. Ia realizarea autoaprovizionării și ridicarea nivelului de trai al popu
lației, Consiliul CENTROCOOP a stabilit măsurile eare trebuie luate pen
tru îndeplinirea în totalitate a saroinilor deosebit de importante ce revin
organizațiilor si întreprinderilor noastre privind contractarea și preluarea de
la producătorii agricoli a unor animale si altor produse aeroalimentare.
Consiliul CENTROCOOP asigură conducerea partidului, pe dumneavoastră
personal, stimate tovarășe secretar general, că toții membrii cooperatori. în
tregul activ din cooperație vor acționa cu toată abnegația și hotărirea pentru
îndeplinirea sarcinilor care le revin din receZitele documente de partid
și de stat.
j
Analizînd realizările obținute în anul 1983,, consiliul raportează că or
ganizațiile și întreprinderile cooperatiste și-au {Îndeplinit planul la producția
industriei mici în procent de 104,2 Ia sută, cu o depășire de aproape 500
milioane lei, realizind, astfel, în totalitate și sarcina suplimentară. La
prestările de servicii pentru populație planul a fost îndeplinit în proporție
de 100,5 Ia sută, cu o depășire de 22 milioane lei, iar la livrările de mărfuri
pentru fondul pieței sarcinile au fost îndeplinite în. proporție de 103 la sută.
Toate aceste realizări s-au obținut în condițiile depășirii cu aproape 14 la
sută a beneficiului planificat și înregistrării.' unor creșteri substanțiale la
indicatorii de calitate. Dezbătînd in spirit critic si autocritic activitatea
desfășurată, plenara a scos, totodată, in evidientă că Ia unii indicatori de o
deosebită importantă, cum sînt contractările să achizițiile de produse agroalimentare. exportul, investițiile și desfacerea de mărfuri, nu s-au îndeplinit
in întregime sarcinile de plan atribuite.
Consiliul CENTROCOOP a hotărît să se ia măsuri exemplare pentru
îndeplinirea la toți indicatorii în cele mai bune condiții a prevederilor de
pian pe acest an. Vom acționa neabătut pentru cunoașterea si aplicarea
fermă a hotărîrilor dc partid, a legilor tărM. înlăturarea lipsurilor si neajun
surilor existente, a oricăror manifestări birocratice, întărirea ordinii si dis
ciplinei în toate sectoarele de activitate, dezvoltarea democrației coopera
tiste si asigurarea participării tot mai largi a masei cooperatorilor Ia activi
tatea de conducere.
Consiliul CENTROCOOP, exprimind aderziunea deplină a celor opt mi- ■
lioane de cooperatori, fără deosebire de naționalitate, a tuturor oamenilor
muncii din organizațiile, întreprinderile si unitățile noastre Ia politica internă
și externă a partidului si statului nostru, încredințează Comitetul Central al
Partidului, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, că
organele și organizațiile noastre cooperatiste vor acționa cu toată fermita
tea. pasiunea, priceperea si energia revoluționară pentru îndeplinirea. Ia
toti indicatorii si în cele mai bune condiții, a sarcinilor de pian pe anul
1984, intimpinind cu rezultate remarcabile evenimentele de importantă isto
rică ce vor avea loc în acest an — cea de-a 40-a aniversare a revoluției de
eliberare socială și națională, antifascistă si antiimperialistă și cel de-al
XlII-lea Congres al Partidului Comunist Român.
întrunit în ședință plenară. Consiliul Uniunii Centrale a Cooperativelor
de Producție. Achiziții și Desfacere a Mărfurilor folosește acest prilej pen
tru a vă adresa. încă o dată, din toată inima, mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, cu ocazia recentei aniversări a peste cinci decenii de activitate
revoluționară și a zilei dumneavoastră de naștere, cele mai calde felicitări,
urări de viață îndelungată, multă sănătate, putere de muncă și fericire,
pentru binele si progresul României socialiste, pentru fericirea poporului
român".
(Agerpres)

De ieri, 1 februarie, în întreaga țară a început

RECENSĂMÎNTUL ANIMALELOR DOMESTICE
CE TREBUIE
SĂ CUNOASCĂ FIECARE

CRESCĂTOR DE ANIMALE
Recensămîntul stabilește efectivul de
bovine, porcine, ovine, caprine, cabali
ne, iepuri de casă, animale pentru bla
nă din crescătorii, păsări și familii de
albine existent la 1 februarie în uni
tățile socialiste și alte unități deținătoa
re de animale, precum și în gospodări
ile populației.
Persoanele fizice, precum și unitățile
socialiste, de stat și cooperatiste, care
au în proprietate sau dețin animale din
categoria celor prevăzute a fi recenza
te sînt obligate să le declare.
în cazul în care persoana fizică în
calcă obligațiile prevăzute, animalele
nedeclarate se consideră că nu îi apar
țin și se preiau, fără plată, în proprie
tatea statului.
Declararea de către o unitate socia
listă, ^de stat sau cooperatistă, a unui
număr de animale mai mic decît cel
real atrage preluarea, fără plată, la
fondul de stat centralizat, a animalelor
nedeclarate. Persoana vinovată de în
călcarea obligației de declarare va su
porta contravaloarea pagubei aduse
unității.
Declararea unui număr mai mare de
animale decît cel deținut efectiv con
stituie infracțiune și se pedepsește po
trivit legii penale.
Deținătorii de animale sînt obligați
să permită și să înlesnească persona
lului ce efectuează recensămîntul și or
ganelor de control să verifice la fața lo
cului realitatea datelor declarate.
(Din Decretul Consiliului de Stat
privind recensămîntul animalelor domestice)

Cu deplină răspundere cetățenească, in interesul
economiei naționale, al fiecărui producător agricol
Recensămîntul animalelor domestice, care se desfășoară în perioada
1-8 februarie in toate comunele, orașele și municipiile țării, are o mare
însemnătate pentru fundamentarea măsurilor de creștere mai accentuată
a efectivelor de animale și a producției animaliere - unul din obiectivele
majore ale politicii agrare a partidului și statului nostru. Aceasta este
o acțiune de larg interes pentru toți deținătorii de animale : unitățile
agricole cooperatiste și de stat, gospodăriile personale ale membrilor
cooperatori și ale producătorilor particulari. Pentru cunoașterea exactă a
evoluției șeptelului este absolut necesar ca atît deținătorii de animale,
cit și comisiile de recensămint sâ respecte riguros prevederile legale refe
ritoare la declararea și înregistrarea precisă a animalelor deținute, adică
nici mai multe și nici mai puține decit există in realitate.
Ieri dimineața, în prima zi a recensămîntului, corespondenți ai ziarului
nostru au însoțit în diferite sate și comune comisiile de recenzare, pentru
a relata de la fața locului aspecte ale desfășurării acestei importante
acțiuni.
în toate localitățile județului
TELEORMAN s-a trecut ieri la
efectuarea recensămîntului anima
telor domestice din unitățile agri
cole socialiste și din gospodăriile
populației. Din datele primei zile,
comunicate comisiei județene, re
zultă că toți recenzorii, membrii
comisiilor teritoriale și-au desfășu
rat activitatea potrivit reglemen
tărilor legale.
Ne-am convins de aceasta ur
mărind modul în care a început
recensămîntul animalelor în co
muna Poroschia. La ferma coope
rativei agricole, unde sînt impor
tante efective de vaci de lapte și
oi, însoțim echipa alcătuită din
recenzorul Maria Badea, tehnician
veterinar, și Mihai Marinescu, se
cretarul consiliului
popular co
munal. Președintele cooperativei,
Ghenea Ganea, se află și el aici
pentru a sprijini activitatea de
recenzare. Operațiunea se desfă
șoară în cele mai bune condiții,
în formularele tip fiind înscrise
datele exacte cu privire la efectivele de animale.
Pe una din străzile comunei,
la casa unui vrednic crescător de
animate, Marin Grosu, îl intîlnim
pe
vicepreședintele
consiliului
popular comunal, Iulian Mareș.
„Am considerat -necesar să vizi
tăm citeva gospodării — ne spune
el — spre a ne convinge asupra
corectitudinii declarării și înregis
trării numărului de animate și
păsări. Am făcut pînă acum veri
ficări la 5—6 gospodării și am
constatat că datele consemnate de
echipele de recenzare corespund
realității. Dealtfel, în perioada
pregătirii recensămîntului au 'fost
larg popularizate în rîndurile să
tenilor prevederile Decretului Con
siliului de Stat, punîndu-se accent
pe obligativitatea de a declara co
rect animalele deținute și de a

inlesni numărarea lor la fața lo
cului".
După cum ne spune tovarășul
Dumitru Octavian, primarul loca-

deținătorilor acestora și a verifi
cărilor la fața locului. La rindul
lor, și-au început activitatea și
echipele locale de control, ca și
cele desemnate pentru sectoarele
din zona montană, unde iernează
un mare număr de oi. Cu bune
rezultate se desfășoară recensămirițul la stinele din zona alpină
Crinț-Șanta. unde se află mii de oi,
în binecunoscuta comună de oieri
Jina, precum șl în satele necooperativizate Boița și Tălmăcel. Cu
toții, deținătorii de animale din
județ înțeleg însemnătatea acestei
acțiuni și contribuie prin declara
rea corectă a efectivelor la cu
noașterea exactă a rezultatelor
muncii lor depuse pentru dezvol
tarea zootehniei. Din modul cum
decurge strînsa conlucrare dintre
echipele de recenzare și cetățenii
care dețin animale ne dăm seama

Scopul acestei acțiuni de interes național
este cunoașterea exactă a efectivelor de
animale, pentru stabilirea celor mai eficiente
măsuri de dezvoltare în continuare a zootehniei, de creștere mai accentuată a
producției în acest sector, în vederea
satisfacerii cerințelor economiei naționale
și a bunei aprovizionări a populației
lității și președinte al comisiei co
munale de recensămint, desfășu
rarea in cele mai bune condiții a
activității de înregistrare a efecti
velor ajută la fundamentarea pro
gramelor de dezvoltare a zooteh
niei în comună. în funcție
de
rezultatele înregistrărilor se vor
stabili noi măsuri de sprijinire a
crescătorilor pentru sporirea nu
mărului de animale, creșterea ba
zei furajere și ameliorarea rase
lor. (Stan Ștefan).
în județul SIBIU, al cărui sec
tor zootehnic cunoaște o puternică
dezvoltare, recensămîntul anima
lelor decurge bine, atît in unită
țile agricole, cit și în gospodăriile
populației. încă din primele ore
ale dimineții de ieri, 1 februarie,
cete 410 echipe de recenzare au
început Înregistrarea animatelor pe
baza declarațiilor verbale ale
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că mulți gospodari comunică cifrele
cu un sentiment de mulțumire
pentru realizările obținute de la
ultimul recensămint șl pînă la cel
actual. (Nicolae Brujanj.
In dimineața zilei de 1 februa
rie, in comuna Pleșoiu,
județul
OLT, și-au început activitatea cele
6 comisii de recenzare a anima
lelor. însoțim la fața locului, prin
citeva gospodării ale cooperatori
lor. comisia condusă de tehnicia
nul veterinar Ion Badea. lată-ne
acasă la cooperatorul Dumitru Ma
rinescu, a cărui gospodărie arată
că aici locuiește un om harnic și
priceput. Scopul acțiunii îi
este
bine cunoscut, fiind larg popularizat. prin diferite forme. de
către consiliul popular comunai. Se trece la numărarea animalelor și păsărilor, iar rezulta
tele sint consemnate in fișele de

recensămint : o vacă, o junincă, un
tăuraș la îngrășat, doi porci, un
cal și 20 de păsări. După încheie
rea înregistrării, el ne spune :
„Fiecare ne dăm seama de însem
nătatea recensămîntului. El este
atît in interesul țării, cit și al
nostru, al crescătorilor de animate.
Știu că pe baza lui pot fi luate
cete mai bune măsuri in sprijinul
nostru, ca să dezvoltăm și mai
puternic creșterea animatelor în
propriile gospodării și, astfel, să
vindem statului mai multe pro
duse. Dealtfel, am și încheiat
contracte pentru a livra statului
în acest an un tăuraș, un porc,
800 -litri de lapte, 250 ouă, la care
se adaugă 1 500 kg legume".
Comisia se oprește apoi în altă
gospodărie, cea a cooperatorului
Chirilă Viziru. Aici. înregistrează :
două vaci cu lapte ș'i doi viței,
doi porci, doi cai și 20 de păsări.
Și el cunoaște importanța recen
sămîntului, necesitatea de a crește
cit mai multe animate în gospo
dăria proprie.
Discutăm și cu primarul comu
nei, tovarășul Dumitru Oghișcă,
care ne spune : „Consiliul popu
lar a organizat temeinic recensă
mîntul. Sintem convinși că dez
voltarea și modernizarea zooteh
niei sînt posibile numai pe baza
cunoașterii exacte a efectivelor de
animate pe specii și categorii,
ne
structura
de
proprietate.
Dealtfel, din datele consiliului
popular
rezultă
că
in
gos
podăriile populației din comu
na noastră numărul animatelor a
crescut față de anul 1982. Există acum mai mult cu 240 bovine, 400
ovine și caprine, 500 de porci și
peste 4 500 de păsări. Multe gospo
dării au iepuri de casă și stupi de
albine. Cu toate că noi cunoaștem
evoluția efectivelor, vrem ca date
le recensămîntului să fie cit mai
corecte și, de aceea, efectuăm con
troale prin sondaj în urma comi
siilor. Procedind în acest fel vom
putea fundamenta mai bine măsu
rile de creștere a producției de
furaje, de sprijinire a cooperatori
lor in vederea sporirii efectivelor
si livrării de cantităti malmari.de
produse animaliere la fondul .de
stat și la fondul de autoaprovizionaire".
Seara, dnd comisiile și-au în
cheiat prima zi de activitate, la
consiliul popular au fost centrali
zate datele obținute, din care re
zultă că au fost recenzate anima
lele din 278 gospodării, din cele aproape 1 500 existente in comună.
(Iancu Voicu).

ORAȘE Ș[ ȘAȚEȚ

Participați activ, cu înaltă răspundere la desfășurarea în cele mai bune condiții
a recensămîntului animalelor domestice, acordați întregul sprijin organelor care efec
tuează recenzarea, prin declararea exactă a animalelor pe care le dețineți! Contribuiți
astfel la fundamentarea măsurilor pentru dezvoltarea mai puternică a zootehniei, pentru
realizarea programelor de autoaprovizionare și de sporire a producției agroalimentare!

CE RĂSPUNDERI REVIN
ORGANELOR CARE EFECTUEAZĂ

RECENSĂMÎNTUL
Comitetele și birourile executive ale
consiliilor populare răspund de întrea
ga activitate de recenzare a animalelor
din unitatea administrativ-teritorială în
care funcționează, sînt obligate să asi
gure aplicarea întocmai a măsurilor
stabilite în acest scop și să controleze
respectarea strictă a dispozițiilor legale
privind desfășurarea recensămîntului.
Organele care asigură efectuarea
recensămîntului sînt obligate să con
troleze, la fața locului, existența ani
malelor și exactitatea datelor declarate
de către proprietarii, respectiv, dețină
torii de animale și răspund nemijlocit
de înregistrarea întregului efectiv de
animale existent la data recensămîn
tului.
Personalul care efectuează recensă
mîntul este obligat să înregistreze ani
malele din gospodăriile populației pe
baza declarației proprietarului și a ve
rificării numărului de animale existent,
prin vizitarea fiecărei gospodării.
Comisiile pentru recensămîntul ani
malelor domestice iau măsuri pentru
înregistrarea corectă a animalelor afla
te în drum sau la iernat în alte locali
tăți decît în cele în care își au sediul
sau domiciliul deținătorii lor.
Controlul operațiilor de înregistrare
se efectuează, pe măsura încheierii acestor operații, de către echipe de ve
rificare, stabilite pentru fiecare unitate,
comună, oraș și municipiu de către co
misiile județene și a municipiului Bucu
rești pe baza normelor metodologice
aprobate de Comisia centrală.
(Din Decretul Consiliului de Stat
privind recensămîntul animalelo-r domestice)

SĂ TRIUMFE RAȚIUNEA,
SĂ PREVALEZE INTERESELE PĂCII!
NU armelor atomice!

ORIENTUL MIJLOCIU
© Contacte politico-diplomatice Ia Rabat © Continuă mișcarea
de protest a populației palestiniene din teritoriile
aflate sub ocupația israeliană ® Noi ciocniri în Liban
RABAT 1 (Agerpres). — La Ra
bat a avut loc o întrevedere între
regele Hassan al Il-lea al Marocu
lui și
Yasser Arafat, președintele
Comitetului Executiv al Organizați
ei pentru Eliberarea Palestinei.
După cum transmite agenția WAFA.
au fost examinate probleme legate
de situația din Orientul Mijlociu și
de rezultatele celei de-a IV-a reu
niuni la nivel înalt a Organizației
Conferinței Islamice (O.C.I.). desfă
șurată. recent, la Casablanca.
Tot la Rabat, președintele Comi
tetului Executiv al O.E.P. a confe
rit cu șeful statului guineez, Ahmed
Sekou Toure, precum și cu Tariq
Aziz, vicepremier și ministru de ex
terne al Irakului.

AMMAN 1 (Agerpres). — Populația
palestiniană din teritoriile ocupate
continuă să-și exprime protestul îm
potriva ocupației israeliene. trans
mite agenția WAFA.
Potrivit agenției, în cartierul vechi
al Ierusalimului au avut loc demon
strații impotriva unei recente tenta
tive a colonilor israelieni de a dis
truge moscheea Al-Aqsa. De aseme
nea. la Universitatea arabă Bir Zeit
a fost declarată o grevă de protest

phenian:

In piața San Giovanni din Roma s-a desfășurat o mare manifestație,
în cursul căreia participanții au cerut înlăturarea pericolului nuclear

SONDAJELE DE OPINIE RELEVA :

Majoritatea populației Italiei se pronunță
împotriva amplasării rachetelor
ROMA 1 (Agerpres). — Majorita
tea covîrșitoare a italienilor se pro
nunță împotriva amplasării pe te
ritoriul Italiei de rachete nucleare
americane, este concluzia unui son
daj de opinie desfășurat din iniția
tiva Comitetului național de luptă
pentru pace. Potrivit sondajului, 91
la sută dintre persoanele chestio
nate s-au declarat împotriva insta
lării de arme nucleare la Comiso,

în Sicilia. De asemenea — arată re
zultatele sondajului — majoritatea
covîrșitoare a celor chestionați au
cerut organizarea unui referendum
în problema amplasării de rachete
nucleare americane pe pămîntul
Italiei, pronunțîndu-se, totodată,
pentru eliminarea unor astfel de
arme de distrugere în masă de pe
continentul european.

La Washington,
reprezentantele
mișcărilor pentru pace ale femeilor
din Europa occidentală au avut o
discuție cu Paul Nitze, șeful deler
gației S.U.A. la negocierile de la
Geneva privind limitarea armamen
telor nucleare în Europa, și cu Ri
chard -Burt, secretar de stat adjunct
pentru problemele europene.
in același timp, în fața bazei
Greenham Common din Marea Bri
tanie continuă acțiunile de protest
ale femeilor pentru oprirea instală
rii armelor • morții, acțiuni care, se
bucură de un larg ecou în țară și
peste hotare. Asociația suedeză
pentru pace și justiție a propus ca
femeile care demonstrează de mai
mulți ani la Greenham Common să
fie desemnate candidate la premiul
Nobel pentru pace pe 1984. într-o
scrisoare adresată comitetului nor
vegian însărcinat cu distribuirea
premiilor Nobel, asociația sublinia
ză că „femeile de la Greenham
Common au arătat prin acțiunile
lor cît de amenințați se simt euro
penii de cursa înarmărilor atomice".

TEL AVIV 1 (Agerpres). — In
pofida protestelor opiniei publice, a
rezoluțiilor O.N.U., Israelul va con
tinua să edifice noi implantări în
teritoriile ocupate. Astfel, recent,
ministrul științei si tehnologiei al
Israelului. Yuval Neeman, a afirmat,
în cadrul unui comitet ministerial,
că. î.n ciuda situației economice și
a presiunilor bugetare, construirea
de noi implantări israețiene în teri
toriile arabe ocupate de pe Malul
de vest al Iordanului si Gaza nu va
înceta.
BEIRUT 1 (Agerpres). — Capitala
Libanului a cunoscut, miercuri, noi
situații tensionale, ca urmare a uci
derii — de către persoane neidenti
ficate — a doi militari din armata
guvernamentală într-un cartier din
sudul Beirutului — informează agențiile France Presse si M.E.N. Tot
odată, se menționează că au continuat
să se înregistreze dueluri de artilerie
intre armata libaneză și milițiile
șiite in acest sector al capitalei.
Schimburi de focuri de arme auto
mate între forțele armate libaneze și
milițiile druze au fost semnalate si
în zona montană, la est de Beirut.

Ziarul „Nodon Sinmun“ despre manevrele
„Team Spirit - 84“

PHENIAN 1 (Agerpres). — Intr-un
comentariu al ziarului „Nodon Sinmun“ referitor la manevrele milita
re americano—sud-coreene ..Team
Spirit — 84". care au început în
Coreea de Sud. se arată că această
acțiune contribuie la creșterea în
cordării. intr-un moment în care
opinia publică din Peninsula Coreea,
si din întreaga lume se pronunță în
mod unanim pentru menținerea și
consolidarea păcii în Coreea și pen
tru soluționarea pașnică a problemei
coreene, transmite agenția A.C.T.C.
Manevrele militare ..Team Spi
rit — 84“. reunind forțe ale S.U.A.

staționate în Coreea de Sud. la
principalele baze americane din zona
Pacificului si in Japonia, precum și
armata sud-coreeană. au creat o si
tuație care ar putea declanșa în
orice moment un conflict militar,
arată ziarul citat de agenția A.C.T.C.
Pentru diminuarea tensiunii în
Peninsula . Coreea și soluționarea
pașnică a problemei coreene, „linia
confruntării militare nu trebuie con
tinuată", se relevă in comentariu.
Dimpotrivă. „părțile responsabile
pentru rezolvarea problemei coreene
trebuie să se așeze la aceeași masă
pentru dialog și negociere".

AGENȚIILE DE PRESĂ
pe scurt

Femeile, în primele rînduri ale mișcării antinucleare
In ansamblul mișcării antinuclea
re din Europa occidentală, organi
zațiile de femei se dovedesc în
continuare deosebit de active, des
fășurând ample acțiuni de protest
împotriva escaladării înarmărilor
atomice, pentru transformarea con
tinentului într-o zonă a păcii și în
țelegerii. După cum transmite agen
ția „FRANCE PRESSE", în S.U.A. a
sosit o delegație de femei din cele
cinci țări vest-europene pe terito
riul cărora au început să fie in
stalate rachete nucleare americane
cu rază medie de acțiune (Marea
Britanie, R.F. Germania, Italia, Bel
gia și Olanda) pentru a exprima,
în cadrul unor întîlniri cu persona
lități politice de peste ocean, adînca
lor nemulțumire in legătură cu
această măsură. Luînd cuvîntul în
cadrul unei conferințe de presă la
Washington, cunoscuta actriță bri
tanică Julie Christie, membră a
delegației, a declarat că „majori
tatea populației europene resimte
un uriaș sentiment de neliniște in
fața
desfășurării
eurorachetelor,
care au pus Europa într-o poziție
vulnerabilă".

împotriva măsurilor represive ale
autorităților de ocupație.

TÎRGUL INTERNAȚIONAL DE TURISM - FlTUR-84 s-a deschis la
Madrid. Iau parte, cu standuri proprii, firme și agenții de turism din peste
68 de țări, între care și România, in ziua deschiderii tîrgului, standul
românesc a fost vizitat de vicepreședintele guvernului spaniol, Alfonso
Guerra, de ministrul spaniol al transporturilor, turismului și comunicațiilor,
Enrique Baron, de alte persoane oficiale.

Interviu al președintelui fracțiunii P.S.D. din Bundestag

HAGA 1 (Agerpres). — Ambasado
rul tării noastre in Olanda. Traian
Pop. a fost primit, miercuri. în au
dientă de cătire regina Beatrix, in
legătură cu încheierea misiunii sale
in această țară.
Cu acest prilej, suverana Olandei
și-a exprimat satisfacția pentru
cursul ascendent pe care relațiile
dintre cele două țări l-au înregis
trat în ultimii ani și dorința de a
intensifica și diversifica aceste ra
porturi pe multiple planuri, in anii
ce vin.

Restructurarea
raporturilor economice
internaționale
imperativ subliniat
de un studiu al U.N.C.T.A.D.
NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres).
— Un raport al U.N.C.T.A.D., dat
publicității la Geneva, examinează
modul in care s-a pus în aplicare
pînă acum . strategia internațională
pentru dezvoltare in deceniul curent,
adoptată de Adunarea Generală a
O.N.U. in 1980, conchizînd că o re
lansare susținută a economiilor ță
rilor industrializate nu va fi sufi
cientă pentru a reactiva procesul de
dezvoltare în țările sărace. Studiul,
citat de agenția France Presse, apre
ciază că sînt indispensabile modifi
cări ale structurilor de producție la
scară mdndială, precum și ale schim
burilor internaționale.
Strategia O.N.U. pentru deceniul
curent prevede ca obiectiv pentru
țările în curs de dezvoltare o rată
anuală de creștere a producției in
dustriale brute de 7 la sută, pe lo
cuitor sporul urmind să fie în aceste
state de 4,5 la sută. Dar, arată ra
portul. în perioada 1980—1983 la
primul indicator s-a realizat un spor
de numai 1,3 la sută, în timp ce la
cel de-al doilea a survenit un declin
de 1,3 la sută.

vederea dezvoltării cooperării mul
tilaterale între ele și pentru eliminarea dependenței economice a
acestor țări de regimul de la Pretoria.

i
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ACORD. La Londra a fost semnat
un acord între guvernul britanic și
firma japoneză constructoare de
automobile Nissan" privind con
struirea în Marea Britanie a unor
vehicule. Potrivit acordului, partea
britanică va efectua asamblarea
părților de automobile venite din
Japonia.

CONVORBIRI AMERICANO-IUGOSLAVE. La Washington au . în
ceput convorbirile dintre președin
tele. S.U.A., Ronald Reagan, și Mika
Șpiliak. președintele Prezidiului
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia, aflat într-o vizită oficială
in S.U.A. în cursul discuțiilor, cei
doi șefi de stat au abordat proble
me privind actualele relații bilate
rale și dezvoltarea lor viitoare, pre
cum și aspecte ale situației inter .
naționale.

REUNIUNE
C.E.E.
Miniștrii
pentru problemele pescuitului din
ță’rile C.E.E. au>.ajuns la un acord
la . Bruxelles privind cantitățile de
pește ce vor putea fi capturate de
pescarii din Statele membre
in
cursul acestui an. „Cei zece" au
acceptat, in acest sens, o propu
nere de compromis avansată de
reprezentantul Franței — țară care
deține in prezent președinția Consiliului Ministerial al C.E.E.

RIGORILE IERNII IN JAPONIA.
In zonele din centrul și vestul Ja
poniei s-au înregistrat, in ultimele
48 de ore, cele mai mari căderi de
zăpadă din acest secol. La Osaka,
unde; ca și la Tokio, ninsoarea este
un fenomen rar, grosimea stratului
de zăpadă a atins, marți, 18 centi
metri, iar în zona capitalei nipone
— 15 centimetri. Ninsorile abitn: dente au perturbat puternic trafi
cul feroviar și rutier și au deter
minat suspendarea unui mare nu
măr de curse aeriene.

POPULAȚIA CEHOSLOVACIEI
a fost, la sfirșitul anului 1983, de
15 438 000 de locuitori — a anunțat
Direcția federală de statistică a
R. S. Cehoslovace. în economia
națională
cehoslovacă
lucrează
7 480 000 de persoane, cu 0.6 la sută
mai mult comparativ cu anul pre
cedent.

CONFERINȚA DE COORDONA
RE PENTRU DEZVOLTARE A
ȚARILOR DIN SUDUL AFRICII
(S.A.D.C.C.) și-a început lucrările
la Lusaka. Reprezentanții celor
nouă state membre
Angola,
Botswana, Tanzania, Zambia. Zim
babwe, Malawi, Mozambic, Swazi
land și Lesotho — examinează ela
borarea unei strategii comune în

CICLONUL „DOMOINA", care a
lovit sudul Africii, a afectat la în
ceputul acestei săptămâni cea mai
mare parte a statului Swaziland. Se
estimează că cel puțin 20 persoane
și-au pierdut viata, iar mai multe
mii au rămas fără adăpost. Guver
nul Swazilandului a instituit starea
de urgență.

l

PENTRU UN TRATAT DE NERECURGERE IA FORȚĂ
»

Regina Olandei
l-a primit pe
ambasadorul român

în abordarea situației extrem de
complexe și contradictorii din eco
nomia mondială, România, președin
tele Nicolae Ceausescu relevă cu con
secventă faptul că un rol important
în agravarea actualei crize il au
politicile financiare. îndeosebi cele
de credit, care au dus la sporirea exa
gerată a nivelului dobînzilor banca
re. Justețea acestei aprecieri este pe
deplin confirmată de studiile și ana
lizele diferitelor institute internațio
nale de specialitate, tradiționale la
fiecare debut calendaristic, care ara
tă că, in ciuda semnelor de înviora
re a producției apărute în unele țări
dezvoltate climatul economic gene
ral a continuat să se deterioreze în
1983. îndeosebi ca urmare a înrăută
țirii situației țărilor în curs de dez
voltare. în același timp, ele atrag
atenția că. în absența unor măsuri
capabile să stopeze acțiunea facto
rilor care au dus la actualul impas,
lumea se va afunda și mai mult in
criza economică, cu urmări imprevi
zibile pe plan social-politic.
Este adevărat. în 1983. producția
mondială a înregistrat o ușoară re
lansare. dar, în spatele sporului me

diu de 1,7 la sută se ascunde o tristă
realitate : statele în curs de dezvol
tare, in perimetrul cărora trăiește mai
bine de două treimi din omenire, au
cunoscut, practic, o stagnare (0,2 la
sută). Persistenta recesiunii econo
mice în cele mai multe țări ale lu
mii a contribuit și în cursul anului
trecut la intensificarea măsurilor protecționiste, care au acționat în direc
ția restringerii schimburilor econo
mice dintre state : potrivit estimări
lor G.A.T.T., comerțul mondial a bă
tut pasul pe loc in 1983, după ce se
redusese cu 2 la sută în anul prece
dent. Evoluțiile negative din dome
niul comerțului, ca și cele din sfera
relațiilor monetar-valutare au pus la
grea încercare sistemul financiar in
ternațional, în special capacitatea sa
de a susține procesul dezvoltării eco
nomice in lume.
Desigur, la crearea actualei situa
ții de criză economică, comercială și
financiar-valutară- au contribuit mai
multi factori, dar așa cum relevă și
ultimele rapoarte ale F.M.I. și
B.I.R.D.. factorul preponderent l-a
constituit politica dobînzilor înalte
promovată îndeosebi în ultimii ani

de unele țări capitaliste dezvoltate, și
in primul rind de S.U.A. Deși în ul
tima vreme nivelul nominal al do
bînzilor s-a redus, nivelul lor real
(adică diferența dintre nivelul nomi
nal și rata inflației) a rămas neobiș
nuit de ridicat, ceea ce frinează pu
ternic progresul tuturor statelor.
O INFLUENTA „DEZASTRUOA
SĂ" ASUPRA ECONOMIILOR VESTEUROPENE. Dacă ne referim la ță
rile dezvoltate, dobinzile inalte din
S.U.A. antrenează o amplă mișcare
de capitaluri spre piața americană,
care oferă perspectiva unor cîștiguri
mai mari și mai rapide decît piețele
țărilor de origine. Totodată. încercă
rile statelor vest-europene de a stă
vili fuga capitalurilor prin sporirea
propriilor dobînzi nu fac decît să
amplifice perturbațiile economice și
sociale. Deoarece scumpirea generală
a creditului descurajează și mai
mult investițiile în economie, fapt
care accentuează declinul producției
și favorizează creșterea șomajului.
Pe de altă parte, datorită ratelor
înalte ale dobînzilor, au loc conver
tiri masive de alte valute în dolari,
ceea ce duce la întărirea monedei a

mericane, concomitent cu slăbirea
devizelor principalilor parteneri ai
S.U.A. Dacă in 1980 raportul dintre
dolar și francul francez, de exemplu,
era de 1 la 4, în prezent el a ajuns
de 1 la 8,70. Cit de puternic este
impactul acestor schimbări în ra
portul de valoare dintre monede re
zultă și din faptul că cu fiecare 10
cenți pe care francul ii pierde in
raport cu dolarul, la deficitul ba
lanței de plăti a Franței se adau
gă 2
miliarde de franci.
In
general, țările vest-europene, care
plătesc în dolari pînă la două
treimi din importuri, sînt deose
bit de afectate de, supraevalua
rea monedei americane, ca urmare a
dobînzilor înalte din S.U.A. Scumpi
rea importurilor țărilor în cauză nu
poate să nu se reflecte în creșterea
costurilor de producție, a prețurilor
de desfacere și, în cele din urmă, în
sporirea presiunilor inflaționiste, care
împiedică relansarea economică. Po
litica „banilor scumpi" promovată de
Statele Unite exercită asupra econo
miilor vest-europene o influență pe
care fostul cancelar al R.F.G., Helmut
Schmidt, n-a ezitat să o califice drept
„dezastruoasă".
Aceeași politică n-a rămas însă
fără anumite efecte negative chiar
asupra economiei americane. Scum
pirea dolarului este, chiar după opi
nia președintelui Comitetului consi
lierilor prezidențiali, Martin Feldstein,
„principala cauză a imensului nostru
deficit comercial" (36 miliarde de do
lari în 1982 și, probabil, 100 de. mi
liarde în 1983). Datorită deteriorării
balanței comerciale s-au pierdut, in
ultimii doi ani. cel puțin un milion
de locuri de muncă în economia americană. iar pînă la sfirșitul lui 1984
se apreciază că se vor mai pierde, din
aceeași cauză, încă** 1—2 milioane.
Totodată. înrăutățirea situației ba
lanței comerciale slăbește ritmul ac
tualei relansări din economia ameri

interviu acordat de liderul P.S.D.
ziarului „Koblenzer-Rhein".
Totodată. Vogel a propus ca Prin
tre măsurile menite să asigure un
echilibru aproximativ al forțelor
convenționale în Europa să fie in
clus si un acord între cele două
blocuri privind crearea unor zone in
care să fie interzisă staționarea de
mari unități de tancuri.

AMERICA LATINĂ
Pregătiri în vederea alegerilor generale din Nicaragua
MANAGUA 1 (Agerpres). — Pro
cesul electoral din Nicaragua, care
va culmina cu alegerile generale din
1985. a fost inițiat in mod oficial
prin informarea prezentată de către
comisia electorală privind intensi
ficarea lucrărilor sale in elaborarea
proiectului legii electorale, infor
mează agențiile Prensa Latina și
E.F.E.
O comisie specială a luat în dez
batere începînd de la 21 ianuarie
a.c. anteproiectul legii electorale

care ar urma să fie prezentat în
prima jumătate a lunii februarie
Consiliului de Stat, organism colegislativ alături de junta de guvernămînt. în care sint. reprezentate 9
partide politice, regrupind practic
forțele democratice din Nicaragua.
La 21 februarie, guvernul sandinist va anunța data și tipul de ale
geri care se vor desfășura în 1985
în vederea desemnării puterii exe
cutive și a membrilor unei adunări
naționale constituante.

Mișcarea Democratică Populară din Chile
cere formarea unui guvern de largă reprezentare
SANTIAGO DE CHILE 1 (Ager
pres). — Mișcarea
Democratică
Populară (M.D.P.) din Chile, grupînd comuniști, socialiști si inde
pendenți de stingă, a subliniat ne
cesitatea unirii tuturor forțelor de
opoziție din tară in lupta pentru
instaurarea unui guvern provizoriu,
de amplă reprezentare, menit să
deschidă calea revenirii la un regim
democratic — informează agenția
I.P.S. Liderii mișcării au relevat, la
o conferință de presă desfășurată in
capitala chiliana, că in cadrul pri

mei adunări naționale a M.D.P. de
la sfirșitul acestei săptămini va fi
elaborat si definitivat un program
politic cuprinzînd căile de acțiune
pentru instaurarea în Chile a unui
regim democratic.
Propunerile ce vor fi supuse exa
minării celor 300 de delegați din
întreaga tară au fost transmise și
altor grupări de opoziție chiliene,
intre care Alianța Democratică, ce
reunește democrat-creștini-, radicali,
republicani, social-democrati si frac
țiuni ale socialiștilor.

S.U.A.

Proiectul de buget prezentat Congresului
Nivel record al alocațiilor militare
WASHINGTON 1 (Agerpres). —
Președintele S.U.A., Ronald Reagan,
a prezentat, miercuri, in Congres
proiectul de buget pe anul finan
ciar 1985. care începe la 1 octombrie
a.c. — informează agențiile U.R.I. și
A.P. Proiectul de buget totalizează
925.5 miliarde dolari, prevăzîndu-se
un deficit de 180.4 miliarde dolari
(după cele 195,4 miliarde dolari în
1983 și 183.7 miliarde dolari — in
exercițiul bugetar actual). în timp
ce alocațiile pentru domeniile so
ciale sint menținute la același ni
vel sau cresc ușor fată de bugetul
actual, proiectul pentru noul exer
cițiu financiar prevede o creștere
masivă a cheltuielilor militare —
respectiv cu 14.5 la sută, ajungindu-se. potrivit agenției U.P.I.. la cel
mai înalt nivel înregistrat în acest
domeniu în S.U.A. in perioada post
belică. în total, alocațiile militare
prevăzute se ridică la 305 miliarde
dolari, din care 264.4 miliarde dolari’
g.r urma să fie cheltuiți in perioa
da-anului fiscal 1985. restul sumei

fiind atribuită unor programe în
desfășurare pe anii viitori. Sumele
alocate in scopuri militare vor re
prezenta 29 la sută din cheltuielile
bugetare ale S.U.A. Pe de altă
parte, se menționează că dobînzile
la datoria publică a guvernului vor
totaliza 164.7 miliarde dolari, fată de
149,5 miliarde dolari anul acesta.
în mesajul care insoțește proiectul
de buget, președintele american a
admis că persistența uriașelor de
ficite bugetare amenință procesul de
redresare a economiei americane,
generînd spectrul recrudescentei do
bînzilor bancare, reducerii investiții
lor. revenirii recesiunii și al creș
terii șomajului.
El a relevat însă că proiectul de
buget presupune o acțiune de po
litică fiscală avintată. viguroasă, care
să stimuleze programul de cheltu
ieli. împreună cu o politică mone
tară responsabilă si restrînsă — esențiale pentru relansarea economi
că. Proiectul de buget — relevă a■gentiile menționate — este unul de
așteptare si consolidare.

Reuniunea de la Niamey consacrată
combaterii secetei din zona Salielului

J

Acțiunile României socialiste pentru reducerea dobînzilor
-în consens cu cerințele redresării economiei mondiale
Politica financiară și rata dobînzilor mari, fără precedent în so
cietatea modernă, accentuează criza economică și social-politică, con
stituind o frînă în reluarea și restabilirea activității economice. Si
tuația gravă creată ca urmare a crizei economice, a politicii dobînzilor
înalte necesită măsuri ferme pentru sprijinirea țărilor în curs de dez
voltare și crearea condițiilor progresului lor economico-social, prin
realizarea unor înțelegeri corespunzătoare între țările bogate și
țările sărace.
•
NICOLAE CEAUȘESCU

BONN 1 (Agerpres). — Președin
tele fracțiunii social-democrate din
Bundestag. Hans-Jochen Vogel, s-a
pronunțat pentru încheierea unui
tratat de nerecurgere la forță în
tre N.A.T.O. și Tratatul de lă Varșo
via. care să includă și alte înțele
geri privind nefolosirea forței — in
formează agenția D.P.A., citind un

cană. amenințînd cu o nouă rece
siune.

POVARA
COPLEȘITOARE
PE
UMERII SĂRACILOR. Cel mai greu
lovite de dobînzile excesive sint insă
țările rămase in urmă pe plan eco
nomic. net debitoare datorită împru
muturilor pentru marile lor nevoi de
dezvoltare, pentru lichidarea grelei
moșteniri a trecutului colonial. Iar
acest lucru se reflectă, în primul
rind, în agravarea considerabilă a da
toriei lor externe, care se ridică în
prezent la 700 miliarde de dolari —
ceea ce înseamnă o dublare în numai
cinci ani (1979—1983). Potrivit statis
ticilor Băncii Mondiale, jumătate din
sporul datoriei externe a țărilor în
curs de dezvoltare după 1980 se datorește dobinzilor înalte. După calcu
lele U.N.C.T.A.D.. creșterea cu unu
la sută a nivelului mediu al dobîn
zilor provoacă țărilor în curs de dez
voltare un surplus de plăți însumînd
două miliarde de dolari. Or. dobinda medie anuală a pieței a crescut
în S.U.A. de la 5.05 la sută in 1976
la 16,38 la sută în 1981. Acesta este
însă procentul mediu, care maschea
ză faptul că în unele perioade do
binzile au depășit nivelul exorbitant
de 20 la sută.
în contrast cu aceste evoluții, de
la,o vreme se observă o intensificare
a ajutoarelor, creditelor nerambursa
bile și chiar a donațiilor... dar nu
pentru scopuri productive, ci in do
meniul livrărilor de echipament mi
litar. Cu alte cuvinte, țările bogate
se dovedesc deosebit de „generoase"
atunci cind este vorba de înarmarea
țărilor sărace — ceea ce le face și
mai dependente de statele creditoare
— și extrem de rapace atunci cînd
se pune problema sprijinirii eforturi
lor de dezvoltare, de consolidare a
independenței economice.
Datorită politicii -„banilor scumpi"
plățile țărilor în curs de dezvoltare

NIAMEY 1 (Agerpres). — La Nia
mey — capitala Republicii Niger —
s-a încheiat reuniunea la nivel inalt
a țărilor membre ale Comitetului
permanent interstatal de luptă împo
triva secetei din Sahel (C.I.L.S.S.)
— organism din care fac parte Repu
blica Capului Verde, Ciad, Gambia,
Mali, Mauritania, Niger, Senegal și
Volta Superioară. Au fost dezbătute
consecințele secetei devastatoare în
registrate de o lungă perioadă de
timp în țările respective și modali
tățile de ameliorare a situației crea
te de această calamitate.

în intervențiile lor, participanții
au evidențiat necesitatea elaborării
unei strategii comune, întemeiate pe
politici alimentare raționale și a vi
nei colaborări bi și multilaterale
pentru a putea fi realizate progrese
in direcția asigurării din resurse pro
prii a alimentelor necesare. în do
cumentul adoptat la. încheierea reu
niunii și. intitulat „Declarația de la
Niamey" se prevede astfel crearea
unui fond „in măsură să pună la dis
poziția țărilor din regiune resurse
sigure și previzibile" pentru a face
fată cerințelor alimentare presantei

sub formă de dobînzi au sporit de aproape două ori și jumătate (de la
25,3 miliarde de dolari in 1979 la 60
de miliarde în 1982), iar. în ansamblul
sarcinii de stingere a datoriei, ele au
ajuns să aibă o pondere aproape ega
lă (47 la sută) cu cea a cotei de
rambursare a creditului propriu-zis.
în prezent, dobînzile absorb peste o
cincime din veniturile din exporturi
ale țărilor „lumii a treia" și depășesc
o dată și jumătate totalul ajutorului
oficial pentru dezvoltare !
Dobinzile excesive au sporit nenu
mărat dificultățile economice și fi
nanciare ale țărilor în curs de dezvol
tare. Dacă la sfirșitul decadei trecu
te transferul net de resurse (prin care
se înțelege acea parte din totalul cre
ditelor externe care rămîne la dis
poziția țărilor debitoare după plata
ratelor scadente la datorie) era de 40
la sută. în 1983 proporția se redu
sese la circa 14 la sută. Creditul in
ternational a încetat astfel să mai
fie un stimulent al creșterii econo
mice. noua sa funcție fiind aceea de
a spori și mai mult profiturile ma
relui capital. Multe țări sărace au
ajuns in situația să apeleze la noi
credite pentru a plăti doar dobînzile
la împrumuturile anterioare.
Politica „banilor scumpi" afectează
nu numai direct, ci și indirect sta
tele „lumii a treia" : scăderea pro
ducției în țările dezvoltate, datorită
dobînzilor înalte, a dus la reduce
rea cererii de produse din statele
în curs de dezvoltare și, implicit,
la diminuarea veniturilor lor din ex
porturi. Rezultatele ? Pentru al trei
lea an consecutiv, țările „lumii a
treia". în ansamblu, au cunoscut o
scădere absolută a veniturilor pe lo
cuitor — venit care și așa este foar
te redus. în unele țări el aflîndu-se
chiar la limitele subzistenței.
Blocarea creșterii economice în ță
rile în curs de dezvoltare a devenit
însă o problemă fundamentală, cu
caracter global, de a cărei soluționa
re depinde âtît oprirea înrăutățirii
situației țărilor în cauză, cit și stabi;
litat.ea economiei mondiale. Căci’,
dacă, așa cum se întimplă în pre
zent, țările sărace nu mai pot să-și
achite datoriile externe din cauza
nivelului prea ridicat al dobînzilor
și a diminuării veniturilor din ex
porturi, ele își reduc importurile,
fapt ce nu poate rămine fără urmări
și asupra țărilor bogate.
în acest
sens, ziarul „Washington Post" arăta
că exporturile S.U.A. în opt state
dintre cele mai îndatorate din Ame
rica Latină, care s-au,‘'ridicat la 14,4
miliarde de dolari în primul semes
tru al anului 1982, abia au depășit 9
miliarde în primele șase luni ale
lui 1983. în consecință, aproape
250 000 de americani au rămas fără
locuri de muncă.

PROPUNERILE ROMÂNIEI — ÎN
CONSENS CU CERINȚELE PRO
GRESULUI GENERAL. Toate aces
tea reliefează deosebit de pregnant
justețea poziției României,
a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu cu pri-j
vire la căile și modalitățile de depă
șire a actualei crize economice mon
diale. Așa cum a subliniat în repe
tate rînduri președintele țării noas
tre, în prezent se impune mai mult
ca oricînd adoptarea unor măsuri
ferme pentru sprijinirea țărilor in
curs de dezvoltare și crearea condi
țiilor pentru progresul lor economic
și social, prin realizarea unor înțe
legeri corespunzătoare între țările
bogate, și cele sărace.
Asemenea înțelegeri trebuie să aibă
în vedere, în primul rind, reducerea
și înlăturarea poverii datoriei exter
ne a țărilor in curs de dezvoltare și
convenirea de modalități practice
pentru micșorarea și stabilizarea do
bînzilor la niveluri rezonabile, pre
cum și lărgirea accesului țărilor in
curs de dezvoltare la creditele in
ternaționale. în acest sens. România
evidențiază imperativul abordării
într-un spirit nou a problemei cre
ditelor pentru țările in curs de dez
voltare, considerînd că trebuie să se
aibă în vedere anularea completă a
datoriei țărilor sărace, o reducere
generală a acestora pentru statele
mai puțin avansate și acordarea
unui sprijin real țărilor sărace in
dezvoltarea lor economico-socială.
Reluarea procesului creșterii eco
nomice in țările rămase în urmă, fără
de care nu este posibilă — așa cum
arată actuala criză — o redresare
durabilă și generală, reclamă intre
altele asigurarea unui flux masiv de
resurse financiare, dinspre țările
dezvoltate spre statele in curs de
dezvoltare, care este posibilă. în pri
mul rind, prin reducerea uriașelor
cheltuieli militare. De aceea, țara
noastră se pronunță ferm și consec
vent pentru oprirea cursei înarmări
lor și trecerea la măsuri efective de
dezarmare, în primul rind de dezar
mare nucleară, pentru reducerea
cheltuielilor militare și folosirea
fondurilor astfel obținute in scopul
dezvoltării economico-sociale.
.. Desigur, în transpunerea în viață
a' unor asemenea măsuri sînt inte
resate toate statele, inclusiv cele
avansate, deoarece, așa cum au dovedit-o evoluțiile din ultima vreme,
însăși dezvoltarea lor este condițio
nată \de o soluție realistă, îndrăznea
ță a .problemelor subdezvoltării, de
făurirea unei noi ordini economice
internaționale, chemată să asigure
dezvoltarea mai rapidă a țărilor ră
mase în urmă, progresul tuturor
popoarelor lumii.

Gh. CERCELESCU
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