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CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
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CETĂȚENI DE LA ORAȘE Șl SATE!
în anul celei de-a 40-a aniversări a zilei
de 23 August 1944, în anul Congresului
al XlII-lea al partidului, să asigurăm - prin
munca fiecăruia, prin inițiative gospodă
resti si înaltă atitudine civică realizarea
exemplară, în condiții de calitate superioară
a tuturor obiectivelor social-economice!
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Pretutindeni, puternici mobilizare a forțelor pentru

PREGĂTIREA CAMPANIEI
AGRICOLE DE PRIMĂVARĂ
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Blstrița-Nosoud se înscrie ca un
oraș înfloritor, in plină dezvol
tare, in cartea împlinirilor noas
tre socialiste
Foto : S. Cristian

In pagina a ll-a : ® CHEMĂRILE LA ÎNTRECERE adresate de Consiliul popular al județului
Bistrița-Năsăud, Consiliul popular al municipiului Alba lulia, Consiliul popular al comu
nei Scornicești, județul Olt, și Consiliul popular al comunei Mcieciu, județul Brașov

ÎN PRIMĂ URGENTĂ

© Terminarea reparațiilor la tractoare și mașini agricole
® Asigurarea semințelor de bună calitate © Fertilizarea
terenurilor pe toate suprafețele prevăzute
La Consfătuirea de lucru pe pro
blemele agriculturii de la C.C. al
P.C.R. din luna decembrie anul tre
cut, tovarășul Nicolae
Ceaușescu,
secretarul general al partidului, sub
linia că oamenii muncii din agricul
tură dispun de toate condițiile și au
acumulat experiența necesară pen
tru îmbunătățirea întregii activități
din acest domeniu, astfel încît anul
1984 să fie un an al recoltelor re
cord. înfăptuirea acestui obiectiv
de mare însemnătate pentru pro
gresul economiei naționale și creș
terea bunăstării întregului popor
străbate ca un fir roșu și chemarea
la întrecere pe anul 1984 adresată
de Comitetul județean Timiș al
P.C.R. tuturor comitetelor județene
de partid, mobilizează în aceste zile
energia tuturor lucrătorilor de pe
ogoare, angajați cu toate forțele la
pregătirea in cît mai bune condiții a
lucrărilor agricole de primăvară.
Desigur, în cadrul pregătirilor ce
se fac acum pentru campania agri
colă de primăvară, fiecare acțiune
și lucrare își are importanța sa
bine definită. Repararea tractoare
lor și mașinilor agricole poate fi con
siderată ca o acțiune prioritară, intrucît de buna funcționare a trac
toarelor și a celorlalte utilaje agricole
depinde desfășurarea în ritm susținut
a insămințărilor și încadrarea lucră
rilor în intervalele optime de timp
prevăzute. în ce privește utilajele
ce vor fi folosite în prima perioa< dă a lucrărilor de primăvară, din
datele furnizate de Ministerul Agri
culturii rezultă că, pină la 5 februa
rie, tractoarele au fost reparata in
proporție de 94 la sută din prevederi. grapele cu discuri — 99,8 la sută.
mașinile de împrăștiat amendamen
te— 99,2 la sută, mașinile de admi
nistrat îngrășăminte organice — 99
la sută, mașinile fitosanitare — 98
la sută, iar semănătorile pentru
plante prășitoare — 98 la sută,
Rezultă că, spre deosebire de
celelalte utilaje Ia care reparațiile sînt în fază finală, stadiul
reparării tractoarelor este încă
necorespunzător. Există diferențe
mari între județe, care nu pot fi ex
plicate decît prin modul diferit de

situație necorespunzătoare : din 1 078
organizare a activității. Astfel. în
tone de orzoaică au fost expediate
timp ce județele Argeș. Harghita și
numai 500 tone, din 1 200 tone de
Olt au încheiat repararea tractoare
ovăz — 609 tone, iar la porumb din
lor, iar alte 21 de județe au realizări
28 400 tone, ce trebuiau schimbate
de peste 95 la sută, intr-un șir de
intre diferite județe, au fost expe
județe reparațiile se desfășoară ane
diate numai 15 700 tone. Direcțiile
voios ; bunăoară, în județul Brăila
agricole din județele Brașov, Cluj
reparațiile s-au efectuat numai la 84
și Neamț — pentru orzoaică. Iași.
la sută din tractoarele planificate, în
Satu Mare și Timiș — pentru orz și
județele Tulcea — 85 la sută. Dolj
Arad. Ialomița și Olt — pentru po
— 87 la sută. Caraș-Severin — 88 la
rumb. au obligația să ia măsuri
sută și Satu Mare — 86 la sută.
pentru ca întreaga cantitate de săEvoluția condițiilor climatice face
mînță
pe care o au de expediat în
posibil ca lucrările în cîmp să încea
alte județe să ajungă la destinație
pă încă la sfirșitul acestei luni. Ain timp util spre a putea fi preluată
ceasta impune ca în județele rămase
de unitățile agricole.
în urmă să se ia măsurile necesare —
De fapt acesta este și fondul celei
organizarea activității în 2 și chiar 3
de-a doua probleme : ridicarea se
schimburi și sporirea numărului de
mințelor de la bazele „Agrosem" de
mecanici — astfel încît repararea
către unitățile agricole, acțiune care
tractoarelor să se încheie cel tirziu
trebuie să se încheie obligatoriu
pe 15 februarie. întîrzierile semna
pină la data de 15 februarie, pentru
late se datorează și modului defec
ca semănatul să poată începe la motuos în care decurge aprovizionarea
mentul oportun. cu toate forțele.
cu unele piese de schimb de strictă
necesitate. Ne referim la întreprin
Tot atit de important este ca in
derea de mecanică fină Sinaia, în
aceste zile. să fie mult intensificată
treprinderea ,.Tractoi-ul“-Brașov. în
acțiunea de fertilizare a terenurilor
treprinderea de autoturisme Pitești,
cu îngrășăminte organice, spre a se
încheia pe toate suprafețele prevă
întreprinderea de supape si bolțuri
zute.
inainte de începerea semănatu
Topoloveni și întreprinderea de pis
lui. Respectarea dozelor stabilite la
toane Slatina, care au restante mari
hectar, precum și a terenurilor sta
la unele. piese de schimb, din care
bilite a se fertiliza impune să fie fo
cauză nu pot fi terminate reparațiile
losite toate resursele de îngrășămin
la un' număr de tractoare. Rezultă
te organice existente în fermele zoo
tehnice sau in complexele de creș
că, acum și nu mai tirziu, este ne
tere a animalelor. Așa trebuie să se
voie și de sprijinul unităților indus
procedeze mai ales -in Județele „Țul-..
triale pentru încheierea la timp a re
cea. Mehedinți, Satu Mare. Călărași,
parațiilor.
Galați. Cluj. Suceava, unde- realizăDin informațiile primite la Ministerul Agriculturii reiese că la aceassînt ; încă mici", faț^' de programele stabilite.
tă dată, pentru toate culturile de
Rezultă de aici că. in funcție de si
primăvară, sămînța este pregătită în
tuația concretă din fiecare județ și
totalitate și. lucru îmbucurător, s-au
unitate, organele și organizațiile de
asigurat cantități chiar mai mari departid, organele agricole județene,
cît cele necesare. în aceste zile, două
consiliile populare și conducerile
probleme trebuie să concentreze aunităților agricole au datoria de
tenția organelor agricole județene și
mare răspundere de a mobiliza pu
a conducerilor unităților agricole.
temic toate forțele de ia sate penPrima se referă la necesitatea ur
tru incheierea în cel mai scurt timp
gentării transferului de sămîntă in
a tuturor pregătirilor pentru insătre județe. $i aceasta deoarece la
mînțările de primăvară.
data de'2 februarie se înregistra o

Foto-text : E. Dichiseanu

Suplimentar
produse utile
economiei
Prin creșterea continuă a in
dicelui de utilizare a mașinilor
și utilajelor și aplicarea pe scară
largă a lucrului in acord global,
colectivele de oameni ai muncii
din industria județului Mureș
au realizat, în perioada care a
trecut din acest an. peste sar
cinile de plan, numeroase pro
duse utile economiei naționale.
Astfel, au fost livrate produse
ale industriei electronice și elec
trotehnice în valoare de 2,8 mi
lioane lei, 302 tone carbid. 3 624
tone îngrășăminte chimice. 69
km conductori electrici izolați.
O atenție deosebită a fost acor
dată producerii materialelor de
construcții, șantierele primind in
plus 523 tone prefabricate din
beton armat, 345 000 cărămizi și
blocuri ceramice. 56 000 metri
pătrațl geamuri trase și 815 me
tri cubi cherestea. între unități. le care și-au înscris numele pe
panoul de onoare al fruntașilor
se numără combinatul „Azcmureș" și întreprinderea „Electromureș" din Tirgu Mureș. între
prinderea de produse ceramice
Sighișoara și Combinatul chimic
Tirnăveni. (Gheorghe Giurgiu,
corespondentul „Scinteii").

COPSA

MICA :

Noi capacități
de producție
în funcțiune
La întreprinderea metalurgică
de metale neferoase din Cooșa
Mică, județul Sibiu, au fost puse
în funcțiune noi capacități de
producție prin care se asigură
creșterea, in acest an, a pro
ducției de zinc și plumb cu 30
la sută. ’-Noile capacități, dispunind de un ina-lt grad de meca
nizare și automatizare, sînt rea
lizate. in cea mai maro parte,
cu utilaje și aparatură româ
nească. la care a-u contribuit
peste 30 de Întreprinderi din ra
mura construcțiilor de mașini și
electrotehnice. Alături de con
structori. montori. instalatori,
automatiști, o contribuție sub
stanțială la finalizarea lucrări
lor a adus-o și beneficiarul.
Pină acum, la noile capacități
au șl fost produse 60 tone zinc
si peste 40 tone plumb. (Agerpres)

PENTRU SPORIREA EFICIENȚEI ÎNTREGII ACTIVITĂȚI ECONOMICE

sarcinilor încredințate
în contextul multiplelor sarcini,
orientări și teze fundamentale for
mulate cu prilejul Consfătuirii de la
Mangalia pe problemele muncii or
ganizatorice și politico-educative de
către tovarășul N icolae , Ceaușescu,
cea" referitoare la necesitatea ca «fie
care activist și fiecare membru de
partid să raporteze periodic, dar în
mod permanent. în fața organizațiilor
de partid sau a organului de partid
despre activitatea pe care o desfă
șoară" are o semnificație politică și o
importantă practică cu totul deosebite.
Pe de o parte, ea il determină pe
comunist să-și facă un examen de
conștiință in fața partidului, să-și
analizeze in mod critic și autocritic
modul în care iși indeplinește îndatoririle și. de la rigoarea acestui exa
men, să-și valorifice cit mai deplin
disponibilitățile pe care, le are. Pe de
altă parte, ea permite organelor și
organizațiilor de partid să exercite un
control permanent asupra activității
desfășurate de comuniști, să asigure
— pe baza cunoașterii temeinice a
preocupărilor acestora și necesităților
fiecărui loc de muncă — repartizarea
și folosirea cu maximum de eficien
ță a tuturor forțelor de care dispun.
. Pornind de la acest imperativ, de
la răspunderea pe care organele și
organizațiile de partid o au pentru
înfăptuirea obiectivelor Congresului
al XII-lea al partidului, precum și
pentru cele stabilite de Plenara C.C.
al P.C.R. din noiembrie 1983, de fo
rumurile democrației noastre socia
liste, reunite la sfirșitul anului tre
cut, pentru aprobarea planului de
dezvoltare economico-socială a țării
pe anul 1984 și a altor programe de
o importantă deosebită pentru pro
gresul neîntrerupt al patriei noastre,
pentru ridicarea continuă a nivelului
de trai al poporului, ne-am propus
să: generalizăm practica existentă în
stilul nostru de muncă potrivit căreia

DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII

PREMIERE INDUSTRIALE
Ia Dorohoi
Colectivul tinerei întreprin
deri de mașinl-unclte grele pen
tru deformare plastică din Do
rohoi iși indeplinește cu succes
sarcinile de producție. „Fabri
căm, pentru prima oară în țară,
utilaje grele pentru prelucrarea
tablelor de grosimi de pină la
25 mm, prese de 400 tone-forță,
ciocane pentru matrițare de 630
și 1 250 kilograme-forță, foarfeci-ghilotine și alte mașini-unelte. ne relatează inginerul-șef
Paul Dăringă. Sintem un colec
tiv de muncitori a cărui medie
de vîrstă nu depășește 25 de
ani, dar care este intens mobi
lizat pentru a obține rezultate
tot mai bune în producție. Bu
năoară, anul trecut am depășit
planul la producția-marfă vîndută și încasată cu 6 la sută, la
producția netă cu 11,3 la sută,
Ia beneficii cu 13,7 Ia sută, iar
la productivitatea muncii cu 4,2
la sută. Desigur, în condițiile
realizării integrale a producției
fizice planificate. De asemenea,
economiile energetice s-au ridi
cat la 94 MWh și 57 tone com
bustibil convențional".
In fotografie : In noua hală
de montaj mașini-unelte grele
muncitorii Neculai Viziteu, Dinu
Pușcașu, Gheorghe Hunea, con
duși de maistrul loan Vrăjitoru,
efectuează ultimele probe ale
presei de 400 tone-forță, utilai
intrat în producția de serie
pentru prima oară in industria
noastră,

MUREȘ:

• reportaje • înseninări •

esigur,
pină
acum
cițiva ani numele de
Tirgu Frumos contra
ria pe cei care treceau prin
această așezare. Lipseau
înoă atributele urbanului si
dispăruse si acea inconfundabilă personalitate rurală
ce dă frumusețe satului ro
mânesc. Tirgu Frumos nu
era încă nici oraș, nici sat.
ci doar un tirg ; î-să deloc
frumos. Coborind in isto
rie sau în legende, denu
mirea aceasta nu-ti mal
apare fără acoperire. La
acestea mă gindeam în
Muzeul de istorie al liceu
lui din Tirgu Frumos, un
muzeu ce este la înălțimea
unora cu prestigiu si vechi
me. ascultindu-1 cum vor
bea liniștit, dar cu arză
toare pasiune lăuntrică, ne
profesorul de desen Mihai
Constantin, un împătimit
de arheologie, de istorie in
general. Acest om. care de
la venirea lui la Tirgu
Frumos, după absolvirea
institutului, in 1964, a cul
tivat dragostea pentru for
mă și culoare, dar și pentru
cunoașterea trecutului, a
dus acum cincisprezece ani
bazele unui cerc de istorie
si arheologie al elevilor,
descoperind. în acest răs
timp. cincizeci de așezări
ținind de cultura Cris. de
Cucuteni (A și B), demonstrînd o continuitate
de locuire pe aceste păminturi de peste 7000 de
ani.

D

Priveam superbul vas cu
păsări, un unicat in cera
mica de Cucuteni B, des
coperit la Buzhea — in
apropiere de Tirgu Fru
mos — de profesor și elevii
săi. Mă uitam, admiram
bogăția exponatelor din
muzeu, ascultam explica

tic. spre lunca Prutului,
venind din Transilvania,
pe la Oituz, și din Bucovi
na si Maramureș, pe Valea
Moldovei.
Tirgu Frumos, așezare
atestată documentar la 5
octombrie 1443, dar existind. cum o dovedesc și

Impărti rea administrativteritorială, Tirgu Frumos
a căpătat statut de oraș,
în anii ce-au trecut, mai
ales în ultimii zece, s-a lu
crat temeinic la transfor
marea tîrgului in oraș.
Tirgu Frumos a început la
dimensiunile sale, să cape-

TÎRGU FRUMOS: Un OTOȘ COTC

azi își merită numele
--------------------

tiile învăpăiate de simțirea
ardentă a profesorului Mi
hai Constantin si descope
ream suportul pentru de
numirea Tirgului Frumos.
..una din cele mai vechi
așezări orășenești de la
noi", cum o caracterizează
Nicolae Iorga. Tirgu Fru
mos a fost mereu un plâcut si încintător loc de
ponas la răscrucea de drumuri de Ia „poarta naturală“ ce o formează porțiunea mai ioasă a dealurilor
de pe stingă Șiretului și
Cîmpia Moldovei. Pe aici,
dealtfel, se întilneau ve
chile drumuri pastorale, pe
aici treceau în transhu
mantă turmele spre ierna

Reportaj de Grigore ILISEI ----------------------cercetările conduse de pro
fesorul Mihai Constantin,
cu mult inainte. a fost
temporar si reședința dom
nească a lui Ștefan cel
Mare. Dar ca si în viața
altor așezări s-a ivit înain
te de vreme amurgul. Geo
graful Victor Tufescu si
tuează această decădere pe
la 1870, cînd vechile sleahuri și șosele, ce se strîngeau concentric la Tirgu
Frumos, și-au pierdut deo
dată însemnătatea in fața
noului, miiloc de comuni
cație — căile ferate.
A trecut aproape un seool pină cînd așezarea să
se ridice din amorțeala în
care intrase. în 1968, la

te atributele unui oraș fru
mos.
rimarul Ștefan Călin
îmi pune la îndemină lucrarea sa de li
cență. consacrată dezvoltă
rii orașului in ultimii cinsprezece ani. Cifrele, co
mentate amplu, pun in evi
dentă ascensiunea din ulti
mii ani a așezării. In 1968
populația localității era de
4 500 de locuitori, azi numă
ră aproape 10 000. Produc
ția industrială a crescut, de
10 ori. Dacă în 1968 indus
tria era reprezentată doar
de cîteva unităti de indus
trie locală, mori, ateliere de
tlmplărie. ființează azi o
fabrică de încălțăminte, o

P

secție de stofe tricotate și
confecții a întreprinderii
de tricotaje și perdele din
Pașcani, o secție de reșapare a cauciucurilor, un abator de păsări. Agricultu
ra. îndeletnicire tradițio
nală. și-a modernizat și
dezvoltat activitatea at.it in
cadrul I.A.S.-ului. a celor
7 ferme ale I.A.S. Avicola
și a celor trei cooperative
agricole de producție. în
același an 1968. cind Tirgu
Frumos a devenit oraș, existau trei blocuri cu 24
■apartamente. in prezent,
zestrea urbanistică a ora
șului este de 1 500 de apar
tamente in blocuri arătoa
se. cu magazine la parter,
Numai în acest an sînt prevăzute a se da in folosință
200 de apartamente.
— Au fost ani de muncă
intensă și rodnică — co
mentează primarul datele
de mai sus. Industriile pe
care le avem aici n-au nici
un fel de tradiție. Am por
nit-o de la zero, cum se
spune. Oamenii s-au cali
ficat la locul de muncă. Ia
alte fabrici din tară și. cu
ajutorpl citorva Specialiști
cu experiență, au oorn it
pe un drum cu totul nou.
Cu greutăți, aș zice inerente la început, dar si cu
satisfacția că în anul 1983
am reușit să atingem indi
cii de calitate, să îndepli
nim la nrincinalclc nnlt.ăti
(Continuare în pag. a III-a)

partid

la instruirile aparatului, ale ac
tivului de partid din industrie,, agri
cultură și alte sectoare, secretarii
comitetelor municipal, orășenești
și comunale, secretarii adjuncți cu
problemele muncii organizatorice și
de propagandă, alte cadre de partid
să raporteze periodic despre felul

Ion RADU
prim-secretar al Comitetului județean
Dolj al P.C.R.
In care muncesc, despre modul în
care iși îndeplinesc sarcinile de
partid incredințate in domeniile pe
care le conduc ori de care răspund.
Același lucru l-am cerut-și-I vom
cere in continuare cu insistență și
membrilor biroului și comitetului
județean, activiștilor de partid din
cadrul secțiilor care, cu ocazia intîlnirilor operative săptăminale, ra
portează despre indeplinirea sarci
nilor stabilite anterior, despre pro
blemele deosebite aflate în atenția
organelor de . partid sau unităților
de care răspund, ca și despre modul

Pămîntul
Acum este iarnă, și
în satul meu mărunt
din cîmpia arădeană,
Călugăreni, pămintul
respiră liniștit sub ză
pezi. Dar oamenii nu
se odihnesc ; ei sînt
harnicii gospodari ai
ogoarelor, iar lucrarea
pămintului, chiar dacă
pămîntul iarna se odihnește, este o mun
că „cu foc continuu".
Ei îngrijesc animale
le și păsările ce le au
in folosință, din sec
torul cooperatist sau
particular, pregătesc
paturi
germinative
pentru semințe, trans
portă îngrășămintele și
le împrăștie pe cimp,
pun temelia recoltei anului 1984, an în
care, așa cum a cerut
secretarul general al
partidului. tovarășul
Nicolae Ceaușescu, la
recenta consfătuire de
lucru de la Sinaia, este
necesar ca „agricultu
ra noastră să marche
ze o îmbunătățire sim
țitoare, să obținem o
recoltă record, pentru
a asigura buna aprovi
zionare a țării, necesi
tățile industriei și eco
nomiei naționale, pen
tru a spori contribuția
agriculturii la dezvol
tarea generală a țării!"
Știu că pentru tînărul tehnician agronom
Mihai Halaț, președin
tele C.A.P. Zădăreni,
de care aparțin și Călugărenii, agenda de
lucru a acestor zile de
iarnă este la fel de în
cărcată ca a oricărei
campanii agrare. Și
acum trebuie 6ă fie
prezent în zece locuri
deodată : să vegheze la
repararea mașinilor și
uneltelor agricole, să
se
îngrijească
de
procurarea la timp a
semințelor și îngrășă
mintelor, să 6e abată
pe la sectoarele zootehnio și avicol spre
a-și da seama de pro
ducția lor zilnică și

în care acționează concret pentru
soluționarea lor.
E adevărat, această cerință a fost
privită la început cu o anumită re
zervă de către unii tovarăși, ei înccrcînd să acrediteze ideea că in
acest mod Se ajurige-la diminuarea
inițiativei personale, că in acest mod
s-ar exercita o „tutelă măruntă"
asupra muncii activiștilor. Am com
bătut cu fermitate asemenea atitu
dini și, in spiritul „ exigențelor
formulate de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, am cerut fiecărui activist
de partid, de la primul secretar pină
la secretarii organizațiilor de bază,
să-și desfășoare activitatea pe baza
unor programe săptăminale de lucru,
defalcate pe zile și acțiuni, izvorîte
din hotăririle C.C. al P.C.R. si pro
gramele comitetului județean, al celor
proprii, din cele mai stringente pro
bleme cu care se confruntă organele
Si organizațiile de partid în perioada
respectivă, pentru a asigura astfel
participarea cu toate forțele la inde
plinirea sarcinilor ce ne revin, la
asigurarea unei calități noi, superioa
re si in activitatea organizatorică și
politifco-educativă.

(Continuare în pag. a IlI-a)

ca o ființă vie
dacă animalele ?i păsările primesc hrana
conform rețetelor pre
scrise.
Și in acest 6ezon,
nopțile tinărului pre
ședinte Mihai Halaț
(tînăr, deși se află în
fruntea C.A.P.-ului din
Zădăreni de mai biige
de 13 ani) sint scurta
te la capetele fiecărei
zile ; sint nopți cu
somn puțin și adine,
străbătute de grija
pentru ca lucrurile să

7NSE/V1NARI
de Dim. RACHICI

meargă din ce în ce
mai bine in comunita
tea de oameni pe care
o conduce și de ale că
rei destine răspunde.
Nu este lucru ușor ca
la anumite culturi,
cum ar fi orzul și or
zoaica sau cinepa 6ă
fii de mai mulți ani
consecutiv fruntaș pe
județ, să obții și la
griu și porumb pro
ducții tot mai mari la
hectar, de la an la an.
Lui Mihai Halaț insă
îi este necaz că nu
poate fi fruntaș, cu
C.A.P.-ul pe care îl
conduce, la toate sec
toarele. Dar e încreză
tor că va veni șl vre
mea aceea. Căci are
oameni destoinici și
harnici, care il știu
de-al lor, pentru că
dintre ei a crescut și
s-a ridicat, care înde
plinesc întocmai fieca
re însărcinare primită.
Pămîntul... în satul
meu. ca pretutindeni
în această țară, pămîn
tul este așezat la rang
de cinste și prețuit. El
este lucrat cu sudoarea
sfintă a frunții si a
brațelor și reprezintă o
importantă avuție na-

țională, dacă nu chiar
cea mai importantă.
Pămintul il avem de
la părinți, care, la rîndul lor, l-au primit in
dar, intru muncă și apărare și neștirbire, de
la străbuni, iar aceștia
de la străbunii străbu
nilor lor. al căror
șir se pierde adine
în adincurile istoriei.
Avem, la rîndu-nej da
toria sacră de a-1
transmite urmașilor,
întregii viitorimi, | cu
rat și neimpuținatj îm
bogățit cu caratele
dragostei și muncii
noastre ! Sau, îrhprumutind mijloacele ver
sului, despre pămint
pentru a-1 înveșnici in
cuvint : „De-ai mei
străbuni vorbește-acest
pămint, / De visul lor
ce-n trunchi cu seva
sule. ! $l-acest pă
mint eu il binecuvint
— / Un alt pămint mai
demn pe lume nu
e ! / / El niciodată n-a
murit prin veacuri, /
Chiar de l-au frint co
pite și obuze, / Fiind
că-a purtat /lori proaspete-n
cerdacuri, /
Credințe-n piept și
zimbete pe buze. / I El
niciodată n-a fost cui
va rob / Și-ngenunchiat nicicind nu o să
fie ! — / Căci demni
tatea, strinsă bob cu
bob, / Stă libertății lui
drept temelie. / / Curg
apele, curg doinele
bătrine / Pe-acest cu
prins, și-or curge tot
mereu — I Întindere
de dragoste și piine, /
Pămintul țării, dulce :
crezul meu !".
Pămîntul care ne
hrănește și ne îmbra
că, din care cresc flo
rile recunoștinței pen
tru cei ce îl muncesc
și il apără și îl înnobi
lează cu sudoare și
dragoste.
Ferice de țara In
care el este iubit ca o
ființă vie, apropiată
de suflet I
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Pentru înfăptuirea neabătută a obiectivelor de dezvoltare armonioasă și de înflorire a tuturor localităților țării

INSUFLEȚITOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
CHEMAREA LA ÎNTRECERE CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de Consiliul popular
al județului Bistrița-Năsăud
tuturor consiliilor populare județene
și al municipiului București
Integrindu-se armonios in eforturile în
tregii națiuni de a înfăptui neabătut politica
partidului și statului, oamenii muncii din
județul Bistrița-Năsăud, sub conducerea
organelor și organizațiilor de partid, mobi
lizați de consiliile populare, utilizind mai
bine potențialul productiv existent, au
reușit să asigure, în continuare, ritmuri
înalte în dezvoltarea economico-socială a
județului.
în 1983, volumul producției industriale a
județului a fost superior anului 1982 cu 11,7
la sută la producția-marfă, 15,6 la sută la
producția netă și cu 12,6 la sută la export.
în agricultură, pe baza creșterilor de pro
ducție înregistrate în unitățile agricole so
cialiste, cantitățile de produse livrate la
fondul de stat, precum și pentru industria
lizare, au fost mai mari, față de anul 1982.
cu 83 la sută la griu, 34 la sută la orz și
orzoaica, 23,8 la sută la cartofi, 33 la sută
la sfecla de zahăr, 36 la sută la legume, 4 4
Ia sută la carne, 2 la sută la lapte de vacă.
S-a acționat totodată pentru sporirea con
tribuției gospodăriilor personale ale mem
brilor cooperatori și a celor ale producăto
rilor particulari la constituirea fondului de
stat, acestea livrînd, în cursul anului 1983,
15,4 mii capete bovine, din care 7,1 mii pen
tru sacrificare, 15,7 mii porcine, 31 mii ovi
ne adulte și miei, 166 mii hl lapte de vacă,
12,6 mii hl lapte de oaie, precum și alte
produse agricole.
In industria mică au fost depășite preve
derile de plan pe anul 1983 cu 24 milioane
lei la producția-marfă industrială, cu 32,6
milioane lei la prestările de servicii către
populație, cu 18,8 milioane lei la livrările
de mărfuri către fondul pieței și cu 5,7 mi
lioane lei la export.
Cu hotărirea fermă de a consolida și am
plifica rezultatele obținute, Consiliul popu
lar al județului Bistrița-Năsăud adresează
consiliilor populare județene și al munici
piului București chomarea la întrecerea so
cialistă pentru îndeplinirea și depășirea
obiectivelor ce ne revin din planul național
unic de dezvoltare economico-socială pe
anul 1984, angajîndu-se să realizeze:
I. IN DOMENIUL DEZVOLTĂRII
AGRICULTURII Șl ÎNFĂPTUIRII
PREVEDERILOR PROGRAMULUI
DE AUTOCONDUCERE
Șl AUTOAPROVIZIONARE
TERITORIALĂ
Vor fi întreprinse măsuri politico-organizatorice și tehnico-economice care să'
asigure crearea tuturor premiselor necesare
obținerii în 1984 a unor producții-record atît în sectorul vegetal, cit și în zootehnie.
O atenție prioritară vom acorda îndepli
nirii sarcinilor, ce rne revin din Programul
unic privind creșterea producției agricola in
gospodăriile personale ale membrilor coo
peratori și In gospodăriile producătorilor
particulari. Vom întreprinde acțiuni stărui
toare pentru ca toți cetățenii care dețin
suprafețe agricole să folosească eficient
fiecare metru pătrat de teren, să crească
animale în numărul și structura stabilite.
Efectivele de animale planificate in sec
torul socialist se vor realiza integral, la
toate speciile, iar în gospodăriile populației
vor fi depășite cu cel puțin 4 la sută la vad
și juninci, 6 la sută la porcine, 5 la sută
la ovine și 15 la sută la păsări.
Gospodăriile populației vor livra la fondul
de autoaprovizionare și fondul de stat can
tități mai mari decît nivelurile stabilite
cu 2 la sută la carne de bovine, 2,1 la sută
la carne de porcine. 2,3 la sută la carne
de ovine. 5 la sută la ouă, 2,2 la sută la
lapte de vacă, 8 la sută la legume. 3 Ia
sută la sfeclă de zahăr.
Cu participarea populației se vor executa
lucrări de combatere a eroziunii solului pe
o suprafață de 3 500 ha, de înlăturare a ex
cesului de umiditate pe 700 ha, decolmatarea și curățirea canalelor pe 40 km și re
darea în circuitul agricol a 500 ha teren.
Pentru înfăptuirea programului de autoeonducere și autoaprovizionare teritorială,
ne vom intensifica preocupările pe linia
dezvoltării gospodărlilor-anexă, la care efectivele vor ajunge în anul 1984 la cel pu
țin 400 capete bovine, 7 mii ovine, 6 mii
porcine, 25 mii păsări și 2 mii iepuri de
casă.

II. IN DOMENIUL INDUSTRIEI MIC!
Șl AL PRESTĂRILOR DE SERVICII
Vom asigura depășirea planului pe anul
1984 în unitățile consiliilor populare cu 26
milioane lei la producția-marfă industrială,
8 milioane lei la producția netă, 15 mi
lioane lei la prestările de servicii către
populație, astfel incit pe ansamblul indus
triei mici a județului să realizăm încă din
anul 1984 o producție de peste 4 000 lei/locuitor.
Realizarea suplimentară față de plan a
unei producții de 2 milioane bucăți cără
mizi. peste 100 mii mc agregate sortate de
carieră și balastieră, 5 mii mc agregate
ușoare din tufuri vulcanice, terasit, mozaic
și alte materiale de construcții în valoare
de 3 milioane lei, precum și unelte agrico
le simple, împletituri din răchită și alun,
articole de artizanat, bunuri de uz casnic
și gospodăresc si alte produse.
Vom livra peste sarcinile de plan pro
duse în valoare de ccl puțin 6,5 milioane
lei la fondul pieței și 3 milioane la export.

III. ÎN DOMENIUL INVESTIRILOR
Șl AL ACTIVITĂȚII DE CONSTRUCȚII
Printr-o mai temeinică pregătire a in
vestițiilor vom realiza suplimentar față de
plan un număr de 200 apartamente și vom
da in folosință, înainte de termen cu
30—50 zile, cel puțin 500 de apartamente și
cu 1—2 luni 5 capacități de producție pen
tru industria mică si obiective edilitar-gospodărești, pe baza luării în antrepriză a
tuturor lucrărilor. Sarcina de creștere a
productivității muncii in construcții va fi
depășită cu cel puțin 2 la sută.
Prin reducerea consumurilor și gospodă
rirea mai bună a materialelor de construc
ții, vom economisi cel puțin 500 tone ci
ment. 100 tone metal și 150 mc lemn, iar
cheltuielile la 1 000 lei producție de construcții-montaj vor fi diminuate cu 6 lei
fată de nivelul planificat.
La lucrările de întreținere a drumurilor
locale sarcinile de plan vor fi depășite cu
20 km în cadrul bazei materiale aprobate,
prin extinderea folosirii resurselor locale.

IV.IN DOMENIUL GOSPODĂRIEI
COMUNALE SI LOCATIVE,
precum și al Transportului
local
Prin dezvoltarea, diversificarea si ridica
rea nivelului calitativ al întregii activități
de gospodărie comunală si locativă vom
realiza peste plan un volum de producțieprestații de cel puțin 15 milioane lei, vom
reduce cu 5 la sută pierderile de apă din
instalația de distribuție.
Fată de nivelul planificat vom reduce cu
cel puțin 5 la sută consumul de energie
electrică în activitățile productive.
Prin intensificarea acțiunii de recuperare
a materialelor refolosibile și redarea aces
tora in circuitul productiv, vom preda pes
te prevederile de plan 450 tone metal, 220
tone hîrtie, 160 tone deșeuri de sticlă și 50
tone materiale textile.
Pe baza măsurilor ce vor fi luate pen
tru raționalizarea și optimizarea transpor
tului auto de mărfuri și călători, vom asi
gura creșterea cu 5 la sută a indicelui de
utilizare a unei tone capacitate față de ni
velul planificat, depășirea veniturilor brute
cu ceî puțin 4,5 milioane lei.
V. VENITURI PROPRII
ALE BUGETULUI LOCAL
Prin intensificarea acțiunilor de dezvol
tare a industriei mici și a prestărilor de
servicii către populație vom depăși bene
ficiile planificate cu 2,5 la sută iar venitu
rile proprii cu cel puțin 5 la sută.
Vom urmări cu mai multă exigență uti
lizarea potrivit destinațiilor a creditelor
bugetare, diminuarea continuă a cheltuie
lilor, constituirea surselor pentru finanța
rea tuturor acțiunilor stabilite.

VI. IN DOMENIUL GOSPODĂRIRII,
ÎNFRUMUSEȚĂRII
Șl SISTEMATIZĂRII LOCALITĂȚILOR
Vom executa peste plan, prin utilizarea
materialelor de construcții locale, lucrări de
interes obștesc în valoare de peste 1,5 mili
oane lei.
Cu participarea largă a tuturor locuitori
lor județului, vom asigura executarea prin
muncă patriotică a unui volum de lucrări
de aproape 700 mii lei.
Vor fi reanalizate și actualizate prevede
rile schițelor și detaliilor de sistematizare
ale tuturor comunelor, urmărindu-se restrîngerea suprafețelor cuprinse în peri
metrele construibile cu cel puțin 500 ha.
VII. IN DOMENIUL
ÎNVĂȚĂMÎNTULUI
Șl AL OCROTIRII SĂNĂTĂȚII
Se va pune un accent deosebit pe creș
terea calității activității desfășurate în
aceste domenii. In cadrul atelierelor șco
lare vom realiza peste plan o producție
industrială de 2 milioane lei, iar prin con
tribuția in bani șl muncă se vor da in fo
losință 14 săli de clasă și o sală de gim
nastică.
In activitatea de ocrotire a sănătății se
va intensifica educația sanitară și se va
asigura darea în folosință, cu o lună înain
te de termen, a spitalului cu 430 paturi și
policlinicii din orașul Năsăud.
VIII. ÎN DOMENIUL
EDUCAȚIEI POLITICE
Șl AL CULTURII SOCIALISTE
In cadrul celei de-a V-a ediții a Festi
valului național „Cintarea României" vom
milita pentru integrarea mai deplină a, ac
tivităților politico-ideologice și culturaleducative în ampla întrecere a muncii, hăr
niciei și talentului.
Adresind chemarea la întrecerea socia
listă, Consiliul popular al județului Bistri
ța-Năsăud asigură conducerea partidului și
statului, personal pe secretarul general al
partidului, președintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, că oamenii mun
cii de pe aceste meleaguri, in frunte cu
comuniștii, vor face totul pentru înde
plinirea exemplară și depășirea preve
derilor planului de dezvoltare econo
mico-socială în profil teritorial, a an
gajamentelor asumate in prezenta che
mare, pentru a intimpina cu rezultate de
seamă a 40-a aniveisare a revoluției de
eliberare socială și națională, antifascistă
și antiimperialistă și Congresul al XIII-Iea
al partidului, aducîndu-și astfel contribuția
la edificiul măreț al societății socialiste
multilateral dezvoltate și a comunismului
pe pămîntul României.

CONSILIUL POPULAR AL JUDEȚULUI
BISTRIȚA-NĂSĂUD

adresată de Consiliul popular
al municipiului Alba lulia
tuturor consiliilor populare
municipale și orășenești
Oamenii muncii, toți locuitorii munici
piului Alba lulia au acționat în anul 1983
cu răspundere pentru realizarea exemplară
a sarcinilor de plan, aducîndu-și contribu
ția la efortul întregului nostru popor pen
tru înălțarea patriei pe noi trepte de civili
zație și progres. La bogatul bilanț al succe
selor obținute, municipiul Alba lulia se în
scrie cu o productie-marfă industrială pes
te plan de 151 milioane Iei, darea in folo
sință peste prevederi a 259 apartamente și
depășirea planului prestărilor de servicii
către populație cu 23 milioane lei. Totodată
s-a acționat pentru realizarea programului
de autoaprovizionare, gospodăriile popu
lației livrînd 135 tone carne, 860 hl lapte,
115 tone cartofi și alte produse.
Răspunzînd cu înflăcărare îndemnurilor
secretarului general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, de a întîmpina marile
evenimente din viața patriei și a partidului
— cea de-a 40-a aniversare a revoluției de
eliberare socială și națională, antifascistă
și antiimperialistă și cel de-al XIII-Iea
Congres al partidului — cu noi și impor
tante succese în toate domeniile de activi
tate, Consiliul popular al municipiului Alba
lulia adresează tuturor consiliilor populare
municipale și orășenești din țară chemarea
la întrecere socialistă pentru îndeplinirea
și depășirea sarcinilor de plan pe anul 1984,
angajindu-se să realizeze :

I. IN DOMENIUL INVESTIȚIILOR
Șl CONSTRUCȚIILOR
DE LOCUINȚE
Darea în folosință cu 30 zile Înainte de
termen a 200 apartamente, cu instalațiile
solare aferente, și cu 90 de zile a unei gră
dinițe cu 200 locuri. Prin mai buna orga
nizare a activității pe șantiere, executarea
tuturor lucrărilor in antrepriză vom reduce
cu 2 lei cheltuielile planificate la 1 000 lei
producție de construcții montaj șl vom eco
nomisi 300 tone ciment, 100 tone metal, 50
metri cubi material lemnos sl 15 mii kWh
energie electrică.

II. IN DOMENIUL INDUSTRIEI MICI
Șl PRESTĂRILOR DE SERVICII
Prin extinderea utilizării resurselor re
folosibile, diversificarea produselor și ser
viciilor vom realiza, peste plan, o produc
tie-marfă industrială si prestări de servicii
neindustriale in valoare de 15 milioane lei,
din care 6 milioane lei prestări servicii că
tre populație. Planul la export va fi depă
șit cu 10 la sută.

III. IN DOMENIUL
AUTOCONDUCERII
ȘI AUTOAPROVIZIONĂRII
POPULAȚIEI CU PRODUSE
ț
AGROALIMENTARE
Vom urmări punerea integrală în valoare
a tuturor suprafețelor de teren pentru creș
terea mai substanțială a producției vege
tale și animale, depășindu-se sarcinile de
plan. Efectivele de animale în gospodăriile
populației, la finele anului, vor fi de
660 bovine, 6 000 ovine, 4 000 porcine, 6 000
iepuri de casă, peste 48 000 păsări.
Pe baza creșterii producției in industria
mică, volumul desfacerilor de mărfuri prin
comerțul socialist va fi depășit cu 3,2 la
sută. Vor fi date în folosință unități co
merciale cu o suprafață de 2 500 metri
pătrați.
IV. VENITURILE PROPRII
ALE BUGETULUI LOCAL
Prin dezvoltarea unor noi activități de
industrie mică, extinderea serviciilor către
populație, atragerea unor noi surse de ve
nituri, reducerea cheltuielilor și sporirea
rentabilității activităților, veniturile proprii
ale bugetului vor fi depășite cu 4 la sută.

Vom cheltui cu maximum de eficiență fie
care leu, economisind astfel 3 la sută din
cheltuielile prevăzutei.

V. PARTICIPAREA CETĂȚENILOR
LA AUTOGOSPODĂR1REA
LOCALITĂȚII
Prin munca patriotică a cetățenilor se
vor executa lucrări de interes obstesc în
valoare de peste 175 milioane lei. Vom
cultiva în zonele verzi din cartiere plante
medicinale și aromate și se vor planta ar
bori și arbuști pe 2,5 hectare terenuri im
proprii culturilor agricole, se vor repara
și întreține 85 000 metri pătrați străzi și
trotuare. Totodată, se va efectua taluzarea
malurilor riurilor Mureș și Ampoi. în raza
municipiului.
VI. IN DOMENIUL
GOSPODĂRIEI COMUNALE
Șl LOCATIVE
Volumul producției si prestărilor de
servicii va spori, fată de plan, cu cel puțin
6 milioane lei. Prin folosirea materialelor
recuperate vom realiza suplimentar lucrări
de - reparații la 14 imobile proprietate de
stat.
Prin optimizarea traseelor șl folosirea
rațională a miiloacelor de transport, se va
asigura depășirea cu cel puțin 2 la sută a
coeficientului de utilizare a parcului auto.

VII. IN DOMENIUL
REDUCERII CONSUMULUI
DE COMBUSTIBIL
Șl ENERGIE ELECTRICĂ,
RECUPERĂRII MATERIILOR PRIME
Șl MATERIALELOR
Vom acționa pentru gospodărirea chib
zuită a energiei electrice si combustibililor,
eliminarea oricărei forme de risipă, eco
nomisind 175 mii kWh energie electrică și
6 milioane metri cubi gaze naturale.
Planul de recuperare a materialelor refo
losibile vă fi depășit cu cel puțin 15 la sută.
VIII. IN DOMENIUL
EDUCAȚIEI POLITICE
Șl AL CULTURII SOCIALISTE
Munca politico-educativă va avea ca
obiectiv prioritar ridicarea permanentă a
conștiinței socialiste a oamenilor muncii. în
vederea mobilizării acestora la îndeplinirea
sarcinilor economico-sociale ale munici
piului si îndeplinirea angajamentelor asu
mate în prezenta chemare la întrecere. In
permanentă se va acționa pentru cunoaște
rea profundă, de către toti oamenii muncii,
a hotăririlpr partidului si legilor statului
nostru, pentru formarea omului nou. con
structor activ al socialismului si comunis
mului. cu un înalt grad de pregătire poli
tică si profesională, intimplnind cga de-a.
40-a aniversare a revoluției de eliberare
socială și națională si Congresul al XIIIlea al partidului cu noi si tot mai mari
succese în toate domeniile de activitate.
In cadrul Festivalului național ..Cintarea
României" vor fi antrenate 520 formații si
cercuri artistice, cu un număr de peste
10 mii interprets îmbunătățind continuu
repertoriile. în consens cu cerințele educa
ției socialiste a maselor.
Adresind această entuziastă chemare la
întrecere către toate consiliile populare
municipale si orășenești. Consiliul popular
al municipiului Alba lulia se angajează in
fața conducerii partidului și statului, a
secretarului general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, că nu va precupeți nici un
efort pentru realizarea exemplară a obiec
tivelor de dezvoltare economică și socială
a acestei localități cu profunde rezonanțe
în istoria patriei.

CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI
ALBA IULIA

CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de Consiliul popular
al comunei Scornicești, județul Olt,
tuturor consiliilor populare
din comunele cooperativizate
în anul 1983 au fost depășite producțiile
planificate la porumb, în condiții de neirigare, cu peste 18 600 tone, iar la griu cu
aproape 4 600 tone. livrîndu-se suplimen
tar la fondul de stat întreaga cantitate ob
ținută peste plan. De asemenea, la fondul
de stat s-a livrat, peste prevederile con
tractuale, mai mult cu 4,5 mii hl lapte de
vacă.
Volumul producției-marfă industriale, al
prestărilor de servicii neindustriale în in
dustria mică a fost depășit cu 45 milioa
ne lei. iar veniturile la bugetul local cu
peste 6,5 milioane lei, asigurindu-se, în
continuare, autofinanțarea comunei.
In numele celor peste 11 000 locuitori.
Consiliul popular al comunei Scornicești
adresează tuturor consiliilor populare ale
comunelor cooperativizate din întreaga țară
chemarea la întrecerea socialistă pentru
îndeplinirea și depășirea planului de dez
voltare economico-socială în profil terito
rial pe anul 1984, angajindu-se să reali
zeze următoarele obiective :
I. IN AGRICULTURĂ
Sl IN DOMENIUL
AUTOCONDUCERII
Șl AUTOAPROVIZIONĂRII
Vom depăși producțiile medii la hectar,
asigurînd livrarea peste prevederile planuI lui la fondul de stat a 350 tone griu, 5 mii

tone porumb, 300 tone legume, 200 tone
floarea-soarelui, 2 mii hl. lapte de vacă,
500 tone carne și alte produse agroalimentare.
în sectorul zootehnic, Vom spori produc
ția de furaje, realizind, peste plan, 1000
tone fin și 3 000 tone plante furajere și tot
odată vom spori cu 200 ha suprafețele cu
culturi duble furajere.
Prin folosirea judicioasă a suprafețelor
din curți și a loturilor din folosință ale
me'mbrllor cooperatori se vor produce peste
plan mai mult de 100 tone de griu și
secară. 120 tone porumb, 100 tone fasole și
alte produse. De asemenea, pină la finele
anului, vom crește peste prevederile de
plan 200 bovine, din care 100 vaoi și ju
ninci. 500 porci, 700 ovine, 40 mii păsări,
7 000 iepuri de casă, peste 300 familii de
albine.
Gospodăriile populației vor livra, în
cursul anului 1984 : 6 800 hl lapte de vacă
și de oaie, cu 1 000 hl peste prevederile
planului, 270 tone carne, cu 25 tone peste
prevederi, 650 000 ouă, cu 50 000 mai mult
decît sarcina de plan, 15 tone lină, cu 2 tone
peste plan, 242 tone struguri, cu 30 tone
peste plan, 700 tone fructe, cu 30 tone peste
plan, 6 tone miere de albine, cu 1,6 tone
peste plan, precum și 30 tone de legume
peste plan. Fiecare gospodărie va crește cel
puțin 1 bovină. 1—2 porci, 5 oi și capre și
cel puțin 80 de păsări.
Vom recolta și preda 300 kg plante me

dicinale uscate, obținute din spațiile verzi
și flora spontană, cu peste 100 kg față de
prevederi, și vom extinde creșterea viermi
lor de mătase, livrind la fondul de stat
300 kg gogoși, cu 100 kg mai mult decit
sarcina planificată.
Acționînd în spiritul Programului unic,
consiliul popular comunal va sprijini gos
podăriile membrilor cooperatori cu semin
țe, material săditor, inventar agricol, cu
mijloace mecanizate, substanțe pentru
combaterea bolilor și dăunătorilor și asis
tență tehnică, pentru obținerea unor pro
ducții superioare.
II. IN DOMENIUL
INDUSTRIEI MICI
Șl AL PRESTĂRILOR
DE SERVICII
Pentru mai buna valorificare a resurse
lor materiale existente in comună vom în
ființa, in cursul acestui an, o formație da
lucru pentru construcții și prestări in con
strucții, o unitate pentru împletituri de ră
chită și vom extinde activitățile de indus
trie mică și prestări de servicii existente,
punind accentul pe valorificarea în mai
mare măsură a materialelor recuperabile
și refolosibile.
Pe această cale vom depăși sarcina pla
nificată la producția-marfă industrială și
prestări de servicii neindustriale cu 22 mi
lioane lei.
Prin diversificarea gamei de produse pen
tru export și ridicarea nivelului calitativ al
acestora, vom livra partenerilor externi
produse de artizanat, obiecte de lemn, tex
tile, împletituri, cu 3,5 Ia sută peste pre
vederile planului. Vom depăși, de aseme
nea, planul la livrările de mărfuri către
fondul pieței cu peste un milion lei.

III. IN DOMENIUL
CONSTRUCȚIILOR, SISTEMATIZĂRII
Șl ACTIVITĂȚII
EDILITAR-GOSPODĂREȘTI
In cursul anului 1984 vom urmări reali
zarea obiectivelor prevăzute in schița și
detaliile de sistematizare aprobate, organizind ample acțiuni de bună gospodărire și
înfrumusețare a comunei.
Pe lingă cele 118 apartamente ce urmea
ză să le construim, vom executa cu partici
parea largă a cetățenilor repararea a 30 mii
ml străzi și trotuare, a 300 poduri și po
dețe, amenajarea a 30 mii ml șanțuri, în
treținerea a 40 mii mp de străzi, alei și
trotuare, plantarea a 30 mii pomi,’ arbori

și arbuști fructiferi, precum și alte acțiuni
și lucrări a căror valoare totală se cifrează
la peste 15 milioane lei. De asemenea, vom'
împăduri 5 ha de teren in fondul silvic co
munal și vom amenaja o pepinieră in su
prafață de 0,5 ha pentru creșterea puieților
de dud.

IV. VENITURILE PROPRII
LA BUGETUL LOCAL
Acționînd în spiritul principiilor noului
mecanism economico-financiar, vom atrage
noi surse de venituri la bugetul local și vom
gospodări judicios mijloacele materiale și
bănești, realizind astfel depășirea venitu
rilor proprii cu peste 5 milioane lei.

V. ACTIVITATEA
CULTURAL-EDUCATIVĂ
DE MASĂ
In spiritul orientărilor și sarcinilor reie
șite din documentele Conferinței Naționale
a partidului, Plenarei C.C. al P.C.R. din
1—2 iunie 1982, ca și din cuvîntarea secre
tarului general al partidului la Consfătuirea
de la Mangalia, în activitatea politico-ideologică și cultural-educativă Se va pune ac
centul pe mobilizarea oamenilor muncii la
realizarea sarcinilor de plan în profil teri
torial.
Vom urmări creșterea nivelului de pre
gătire politică, profesională și de cultură
generală al oamenilor muncii din localitatea
noastră, înarmarea acestora cu concepția
științifică, materialist-dialectică și istorică
despre lume și viață, formarea unei atitu
dini civice înaintate și a respectului față
de valorile morale ale societății noastre,
educarea lor in spiritul dragostei față de
patrie, partid și popor, al înaltelor idealuri
ale socialismului.
In cadrul Festivalului național „Cintarea
României" vom pune un accent deosebit pe
afirmarea și promovarea unor genuri ar
tistice cu un pronunțat caracter militant și
mobilizator.
Strins uniți în jurul partidului, al secre
tarului său general, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, oamenii muncii din comuna
Scornicești, în frunte cu comuniștii sint
hotăriți să nu precupețească nici un efort
pentru înfăptuirea exemplară a angajamen
telor asumate in întrecerea socialistă, să întimpine cu rezultate deosebite marile eve
nimente din viâța patriei și partidului —
cea de-a 40-a aniversare a revoluției de
eliberare socială și națională, antifascistă
și antiimperialistă și cel de-al XIII-Iea
Congres al Partidului Comunist Român.

CONSILIUL POPULAR AL COMUNEI
SCORNICEȘTI, JUDEȚUL OLT

CHEMAREA LA ÎNTRECERE
. adresată de Consiliul popular
al comunei Moieciu din județul Brașov
către toate consiliile populare comunale
din zonele necooperativizate
Oamenii muncii din comuna Moieciu. ju
dețul Brasov, au realizat importante de
pășiri ale prevederilor planului pe anul
1983 la efectivele de animale, din care la
porcine cu 1 186 capete, la ovine cu 440 ca
pete. la bovine cu 50 capete, obținîndu-se
o producție suplimentară de 38 tone carne
și 120 kg lină. De asemenea, depășiri au
fost înregistrate si la producția vegetală,
îndeosebi la fin și la fructe, cu 900 tone și
respectiv 140 tone. Pe baza creșterii pro
ducției. gospodăriile populației au livrat la
fondul de stat 412 capete bovine. 3 124 ca
pete ovine. 7 137 hl lapte. 13,3 tone lină,
60 tone fructe si alte produse.
Puternic mobilizați de tezele si indicații
le formulate de tovarășul Nicolae Ceausescu,
secretarul general al partidului, președin
tele Republicii, la consfătuirea pe proble
me de agricultură de Ia C.C. al P.C.R. din
decembrie 1983 și la consfătuirea de la Si
naia din 17 ianuarie a.c.. oamenii muncii
din comuna Moieciu. județul Brasov, adre
sează consiliilor populare ale comunelor
din zonele necooperativizate chemarea la
întrecerea socialistă pentru realizarea ur
mătoarelor obiective :
I. CREȘTEREA PRODUCȚIEI
AGRICOLE
IN GOSPODĂRIILE
PRODUCĂTORILOR PARTICULARI
Fiecare gospodărie urmează să crească
un număr de cel puțin : 3 bovine. 14 ovine.
2 porci. 15 păsări și să livreze la fondul
de stat peste 1 000 litri lapte pe cap de
vacă.
Prin îmbunătățirea asistentei sanitar-veterinare, dezvoltarea bazei furajere în anul
1984 se va realiza pe ansamblul comunei o
creștere a efectivelor, peste prevederile
de plan, cu 500 bovine, 1 500 porcine și
6 000 pășări și vom livra Ia fondul de stat,
peste prevederi, 1 500 hl lapte de vacă,
300 hl lapte de oaie, 20 tone carne și 2,5
tone de lînă.
Se vor amenaja 3 maternități de scroafe
de la care se vor obține cel puțin 200 de
purcei, iar prin creșterea indicelui de na
talitate la bovine, se vor obține suplimen
tat 50 de vitei.
Va spori producția de masă verde pe cele
î 600 ha pășuni si se va reda în circuitul
agricol o suprafață de 30 ha teren nepro
ductiv. orin executarea unor lucrări de îm
bunătățiri funciare.
Se va extinde suprafața de fînete natu
rale cu 21 ha si se va fertiliza întreaga su
prafață pentru a obține, peste plan. 500 kg
masă verde la hectar.
Pentru creșterea producției de legume
și îndeosebi a rădăcinoaselor. va fi mărită
suprafața destinată acestei culturi cu 5 ha,
de pe care se va realiza o producție supli
mentară de 60 tone si se va extinde supra
fața cultivată cu legume în solarii, care va
depăși 10 000 mp.
In vederea sporirii, in anii următori, a

producției de fructe, se va amenaja o li
vadă pomicolă pe o suprafață de 4 ha si se
vor extinde plantările de puieti în medie
cu 3—4 bucăți pe gospodărie, astfel ca la
sfîrșitul anului 1984 să se ajungă la un nu
măr de cel puțin 10 pomi pe fiecare gos
podărie.

II. IN DOMENIUL INDUSTRIEI MICI
Șl AL PRESTĂRILOR DE SERVICII
CĂTRE POPULAȚIE
In anul 1984 se vor realiza o producțiemarfă și prestări servicii neindustriale de
5,4 milioane lei, cu 32 la suta mai mare
decit în 1983.
III. IN DOMENIUL
CONSTRUCȚIILOR, SISTEMATIZĂRII
Șl ACTIVITĂȚII
ED1LITAR-GOSPODÂREȘTI
Se vor reda agriculturii cel puțin 5 ha
teren, iar prin munca patriotică a cetățeni
lor se vor realiza lucrări în valoare de 3
milioane Iei, concretizate prin reparații de
drumuri și străzi, plantări de arbori și ar
buști, reparații de podețe și altele.

IV. VENITURILE PROPRII
LA BUGETUL LOCAL

Prin atragerea de noi surse de venituri
și gospodărirea mai judicioasă a mijloace
lor materiale și financiare se va asigura
autofinanțarea comunei.
V. ACTIVITATEA
CULTURAL-EDUCATIVĂ DE MASA
In toate acțiunile ce se vor întreprinde,
se va pune accentul pe ridicarea continuă
a nivelului ,de conștiință și de cunoaștere
al cetățenilor, pe ridicarea gradului de
participare a acestora la realizarea sarci
nilor din planul de dezvoltare economicosocială în profil teritorial.
In cadrul Festivalului național „Cintarea
României", prin cele 21 formații artistice
ale comunei vom pune un accent deosebit
pe afirmarea și promovarea unor mani
festări artistice specifice zonei și vom or
ganiza peste 300 acțiuni cultural-educati
ve.
Consiliul popular al comunei Moieciu,
sub conducerea organizației de partid, este
ferm hotărit ca prin mobilizarea tuturor
locuitorilor să asigure îndeplinirea exem
plară a sarcinilor economico-sociale ce îi
revin în acest an hotărîtor al actualului
cincinal și a angajamentelor asumate în
întrecerea socialistă, întîmpinînd cu re
zultate deosebite cea de-a 40-a aniversare
a revoluției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă și cel
de-al XIII-Iea Congres al Partidului Co
munist Român.
t
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TOVARĂȘUL ALVARO CUNHAL,

în întreaga țară continuă

secretar general al Partidului Comunist Portughez,

a părăsit Capitala

RECENSĂMlNTUL ANIMALELOR DOMESTICE
& deplină răspundere cetățenească
MEHEDINȚI. Comuna Izverna —
Mehedinți a ocupat anul trecut pri
mul loc ps județ în ce privește li
vrările de animale și produse ani
maliere la fondul de stat. Dumi
nică, pe una din străzile satului
Izverna, am însoțit comisia care
face recensămintul animalelor. Pri
marul comunei, Gheorghe Bolbotină, ține să ne spună : „Locuitorii
comunei noastre' au înțeles că recensămîntul animalelor este o ac
țiune în folosul lor și al țării, de
oarece măsurile pe care statul le
întreprinde pe baza rezultatelor acestei înregistrări îi ajută să spo
rească efectivele, să dezvolte baza
furajeră. De aceea, dînd dovadă de
răspundere cetățenească, ei spriji
nă comisia să facă, o înregistrare
corectă. Ocupîndu-ne îndeaproape
de dezvoltarea zootehniei, am reu
șit să sporim numărul de animale
crescute în gospodăriile populației.
Ca urmare, in 1983 au fost livrate
la fondul de stat 230 capete por
cine, 316 capete taurine, 1 191 ca
pete ovine, peste 500 hectolitri de
lapte, la care se adaugă peste 6 500
tone cartofi, fasole, fructe și alte
produse".
Comisia de recensămînt ajunge
la locuința cetățeanului Petre Pamfil, un gospodar de frunte al co
munei. Curtea e plină de animale
și păsări. Comisia de recenzori face
numărătoarea, înregistrează pe spe
cii și categorii efectivele. „Anul
trecut a fost un an bun pentru noi,
crescătorii de animale — ne spune
gospodarul. Din contractarea și li
vrarea produselor eu am realizat
un venit de peste 30 000 lei. Am li
vrat un porc de 120 kg, un tăuraș
de peste 470 kg, șapte miei, 50 kg
brinză, 12 piei, 35 kg lină, 45 kg
fasole, peste 500 kg cartofi și alte
produse. Pentru acest an am con
tractat din nou un porc, un tău
raș, 14 miei și 35 de păsări, precum
și alte produse".
•
Membrii comisiei de recensămînt
intră apoi în gospodăria cetățea
nului Chirilă Bunceanu, care-i aju
tă să numere toate animalele și
păsările pe care le deține. După
ce se încheie înregistrarea, el so
licită pe loc încheierea unor con
tracte. „Vreau ca în 1984 să valo
rific întreg surplusul pe care-1 voi
obține din munca în gospodărie :
un porc, un tăuraș, 22 de miei, 200
kg brînză, 60 kg lină și alte pro
duse".
Este o zî în care, odată cu ur
mărirea modului în care decurge
recensămintul, avem posibilitatea
să cunoaștem multe gospodării,
mulți oameni care răspund prin
fapte, pe deplin cointeresați, la
realizarea sarcinilor ce revin co
munei. La plecarea din Izverna,
primarul ne precizează că din cele
1 070 gospodării au mai rămas de
recenzat doar 186. Din înregistră
rile făcute reiese că efectivul de

ovine a ajuns la 4 859 capete, cel
de taurine — la 1 021, din care 507
vaci și 51 juninci, cel de porcine
la 1 112 capete, iar cel al păsărilor
— la peste 24 000. La toate speciile
de animale — după cum arată da
tele, efectivele sint mult mai mari
în comparație cu 1983. „Există con
diții să fie depășite prevederile în
ce privește livrările la fondul de
stat — afirmă primarul. De fapt,
acțiunea de contractare se află in
plină desfășurare. Mulți cetățeni
vin direct la primărie și solicită
încheierea unor contracte pentru li
vrarea de animale și de produse
animaliere".
O zi la Izverna ne-a convins că
locuitorii acestei așezări au ambi
ția ca și în acest an să se situeze
pe un loc de frunte în județ in rea
lizarea prevederilor Programului
unic de creștere a producțiilor în
gospodăriile populației și, de aceea,

RELATĂRI
DIN JUDEȚE
acordă comisiilor de recensămînt
tot sprijinul pentru înregistrarea
corectă a efectivelor. (Virgiliu Tă
tarul.

CONSTANȚA. Dintotdeauna. lo
cuitorii comunei Aliman din jude
țul Constanta au fost buni crescă
tori de animale.
— în acest an. insă, constatăm
din capul locului o creștere însem
nată a numărului de animale în
gospodăriile personale ale țăranilor
cooperatori, ca urmare directă' a
sprijinului acordat de stat prin asistență zooveterinară, prin preturi
avantajoase la contractări, ca și a
acțiunilor de îmbunătățire a pa
jiștilor inițiate de consiliul popu
lar — ne spune Mircea Tempe, imul
din membrii comisiei de recensă
mînt al animalelor.
Un prim argument ni-1 oferă'
gospodăria Iui Ion Seimeneanu,
unde comisia înregistrează 140 de
ovine, 2 porci, 6 purcei, un cal și
un mînz, 39 de păsări.
—t. Măsurile luate de curind prin
Programul unic de creștere a pro
ducției în gospodăriile populației
au întărit hotărîrea familiei mele
de a livra in acest an cantități mai
mari de produse agroalimentare la
fondul de stat — ne spune el.
Credem că din acest punct de ve
dere am început anul cu bine. După
cum îngrijim animalele, sîntem
convinși că vom putea livra sta
tului mai multe ovine, porcine și
păsări.
La casa cu numărul 261, țăranul
cooperator Petre Mareș făcuse din

timp inventarul animalelor și-i in
vită do membrii comisiei să înre
gistreze 3 porci, 15 ovine. 40 de
găini. 5 curci. 10 gîște. 12 rațe. 30
familii de albine. La numărătoare,
datele se confirmă întocmai.
— Vă invităm să fiți de fată și
la' toamnă, pentru că atunci am să
număr și banii pe care-i voi în
casa pentru produsele ce le voi li
vra statului pe bază de contract,
adaugă gospodarul la despărțire.
(George Mihăescu).

ARAD. Locuitorii comunei Felnac
din județul Arad au conlucrat
strins cu comisiile de recensămînt,
deoarece, așa cum spunea primarul
comunei, tovarășul Augustin Bochiș, cu toții se bucură de rezulta
tele muncii lor. Datorită faptului
că numărul animalelor a crescut de
la an la an, in 1933 ei au contrac
tat și livrat la fondul de stat aproa
pe 350 porci, 357 oi, 585 hectolitri
de lapte de vacă, 130 hl lapte de
oaie ș.a. Pină la această dată au
fost contractate pentru anul in curs
450 hl lapte, 120 porci, 40 000 ouă,
50 ovine, 10 bovine ș.a.
Pînă duminică seara, comisiile de
recensămînt au înregistrat anima
lele și păsările în 1396 gospodării,
din cele 1622 existente în comună.
„Toți locuitorii comunei noastre
sint convinși că recensămintul ani
malelor domestice va oferi o ima
gine exactă a efectivelor existente
și a posibilităților de creștere a
producțiilor in gospodăriile indivi
duale" — ne-a asigurat primarul.
Comisia a poposit și la casa coo
peratorului Sava Ignat, care anul
trecut a contractat peste 800 litri
lapte, un porc, o junincă și 4 170 kg
roșii, pentru care a încasat 30 000
lei. Ea a consemnat că familia aces
tuia crește o vacă, o vițea, 24 de
găini, două oi, doi purcei. „Toate
acestea cer muncă și strădanie, dar
nici un lucru nu-i prea greu pentru
cine vrea să facă ceva ca lumea.
Eu am și livrat pentru 1984 un tău
raș. Voi mai contracta un porc,
lapte și, desigur, roșii. Ce să vă
spun, muncesc și eu, și soția, dar
se și vede — trăim bine". Comisia
de recensămînt s-a oprit apoi în
gospodăria lui Ilie Mitrov. El invită
pe membrii comisiei să-i vadă
toate animalele pe care le crește
și, totodată, le spune că pentru anul 1984 a și contractat un tăuraș,
două oi, 1 600 litri lapte. Și ca el
au procedat și Ștefan Teretean. Lucian Stein, Sava Nemțov, Adrian Iosif și alții, care
au și contractat pentru acest an un
njare număr de animale. Recensămîntul animalelor constituie pentru
locuitorii comunei Felnac un în
demn de a-și spori contribuția la
îndeplinirea prevederilor progra
mului de creștere a producțiilor
agricole în gospodăriile populației.
(Tristan Mihuța).

UN ORAȘ CARE AZI ÎȘI MERITĂ NUMELE
(Urmare din pag. I)

toți indicatorii economici.
Sub aceste auspicii am în
ceput acest an. pe care îl
vrem al performantei, si
în industrie si în agricul
tură. Ținem să ne îndepli
nim. cum am reușit și în
1983. angajamentul pe care
ni l-am luat în fata secre
tarului general al partidu
lui. tovarășul Nicolae
Ceaușescu. cu prilejul vi
zitei sale de lucru din sep
tembrie 1982 la Tîrgu Fru
mos.
Pentru secția de stofe,
tricotaie și confecții, în
ceputul a fost anevoios, ca
în orice lucru nou. 1983 a

reprezentat însă o modifi
care de Optică, o raportare
la exigențe calitativ supe
rioare.
— în 1983 — spune tînăra ingineră Angela Bujoreanu. șefa secției, care
aici și-a făcut intrarea în
breaslă — am devenit o
secție a întreprinderii de
tricotaje și perdele din
Pașcani. A început o veri
tabilă competiție. Trebuia
să atingem nivelul activi
tății fabricii. Asta ne-a
ambiționat. Am fost si sintem ajutați de unitatea din
Pașcani ; de pildă, printr-o
soluție simplă, dar eficien
tă de utilizare a capetelor
pe spatele tricotului. Acum

cinema
© Bocet vesel: SCALA (1103 72) —
9.39; 11.30- 13,30; 15.45; 18; 20. GRIVIȚA (17 08 58) — 8,30; 12.30; 14.15;
16; 18; 20, FLAMURA (85 77 12) — 14;
>-16: 18; 20,
© Fructe
de
pădure :
STUDIO
(59 53 15) — 10; 12,30; 15; 17: 19.
© Un petic de
cer:
FEROVIAR
(59 51 40) — 9; 11- 13,15; 15.30; 17,45;
19..33. GLORIA (47 46 75) — 8.30; 10.15;
14,15; 16,15; 18,15; 20,15, MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
@ Miezul fierbinte al pîinii: COTROCENI (49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.

nu se pierde nici un capăt
de materie primă, iar ca
litatea produsului e aceeași. Tot de la Pașcani
ne-au venit citiva munci
tori cu ajutorul cărora am
pus în funcțiune instalația
de vopsit sub presiune, ce
nu funcționase niciodată,
deși costase destui bani.
Dar problema problemelor
a fost aceea a depozitării
centralizate a firului. îl ți
neam mai prin tot orașul...
Asta ducea la goluri de
producție și primeiduia în
deplinirea planului. Acum
avem ritmicitate în aprovi
zionare și deci si în reali
zarea planului. Așa am iz
butit anul trecut să reali

© Nea Mărln miliardar : BUZEȘTI
(59 43 58) — 15 39: 17.30; 19.30.
© Dragostea și revoluția : POPULAR
(35 15 17) — 15,30; 17,30: 19.30.
© Despărțire temoorară: POPULAR
(35 15 17) — 11, MUNCA (21 50 97) —
16: 19.
© De dragul tău. Anca: PROGRESUL
(n3 94 10) — 16; 18; 20.
© Povestea călătoriilor — 9; 14,15,
Desene animate — 11,15; 12.45; 18.30,
Cascadorul Hooper
— 16,30; 19,45:
DOTNA (16 35 38).
© Aventuri la Marea Neagră: DACIA
(59 35 94) — 9; 12; 16- 19.
© Omul care ne trebuie — 17,15;
19,15, Atenție Ia gafe — 13,30; 15,15:
FLACĂRA (20 33 40).
© Ultimul tren : VICTORIA (16 28 79)
— 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20.

zăm și să depășim toți in
dicatorii economici. Anul
acesta l-am început la fel
de bine. Luptăm pentru ca
litate superioară atit pen
tru piața ‘ internă, cit și
pentru export, care are
pondere în producția noas
tră.
O fabrică tinără. mai ales
prin oamenii săi. animați
de dorința, de ambiția de
a face un lucru temeinic,
de a lăsa prin munca lor
semne durabile.
Da. prin hărnicia locui
torilor săi. Tîrgu Frumos
devine ne zi ce trece un
oraș frumos, bucurindu-se
de atributele civilizației so
cialiste.

© Ultimul cartuș*
TIMPURI NOI
(15 6110) — 9, 11; 13,15: 15.30; 17,45;
20.
© Hercule cucerește Atlantida: SALA
MICĂ A PALATULUI — 17.15; 20.
© Nu not să-ți spun .,adio“: CEN
TRAL (14 12 24)
— 9: 11.15; 13.30;
15.45: 18: 20, PACEA (60 30 83) — 15.30;
17.39: 19.39.
<5; Gară
pentru
doi:
FAVORIT
(45 31 70) — 9: 11.45- 14 15: 17; 19.45.
CAPITOL (16 29 X7\ — 9; 11.45; 14,30;
17,15: 19,45.
© Fără panică, vă rog: GTULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.
© Cancan
frenetic:
VIITORUL
(11 48 03) — 15,30- 17.30; 19.30.
© Vraciul: COSMOS (27 54 95) — 9;
11.30; 14; 16,30; 19.

Duminică dimineața a părăsit Ca
pitala tovarășul Alvaro Cunhal, se
cretar general al Partidului Comu
nist Portughez, care, Ia invitația
C.C. al P.C.R., a făcut o vizită de
prietenie in țara noastră.
Secretarul general al Partidului
Comunist Portughez a fost însoțit de
Albano Nunes, membru al C.C. al
P.C.P., șeful secției externe a parti
dului.

Cronica
Ambasadorul Republicii Populare
Mongole la București. Namsrain
Luvsanravdan. a oferit, luni, un
cocteil cu prilejul încheierii misiu
nii sale in țara noastră.
Au participat tovarășii Ludovic
Fazekas. membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. vicenrim-ministru al guvernului, pre-

La plecare, pe aeroportul Otopeni,
oaspeții au fost salutați de tovarășii
Emil Bobu, membru al Comitetului
Politic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R., Miu Dobrescu, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai
Nicolae, adjunct de șef de secție la
C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

zilei
ședințele părții române în Comisia
interguvernamentală ronrțâno-mongolă de colaborare economică si tehnico-stiințifică. alte persoane ofi
ciale.
Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în tara noastră.
(Agerpres)

Vacanță studențească
După sesiunea de iarnă a exame
nelor studențești, tinerii ce se pre
gătesc în instituțiile de învătămînt
superior vor beneficia de o săotămină de odihnă. Astfel. între 9 si
15 februarie, ei vor întreprinde
excursii si drumeții, organizate de
Biroul de turism pentru tineret, vor
poposi în tabere amenajate în fru
moase loca’ităti montane sau bal
neoclimaterice. De asemenea, vor
avea posibilitate să se odihnească
în punctele de «recreare organizate

tV
Telex
Civica
Viața școlii
Karino- (color). Episodul 10
Agrozootehnia pe înțelesul tuturor
(parțial color)
16,30 închiderea programului
15,00
15,05
15,20
15,40
16,10

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu
prins între 7 februarie, ora 20 — 10
februarie, ora 20 In țară : Vremea se
va răci treptat, îndeosebi în regiunile
din nordul țării. Cerul va fi mai mult
noros. Vor cădea precipitații locale,
mai ales sub formă de lapoviță și nin
soare, în Banat, Crișana, Maramureș,
Transilvania și Moldova. în celelalte
regiuni, precipitații slabe, mai ales sub
formă de burniță și ploaie. Vîntul va
sufla moderat, cu intensificări tempo-

în cămine studențești din unele cen
tre universitare : Brașov. Sibiu. Oradea. Petroșani, Suceava etc. Sub
egida organizațiilor U.T.C. si consi
liilor A.S.C.. la cluburi și case de
cultură se vor desfășura activități
cu caracter patriotic, spectacole ar
tistice. montaje literar-muzicale. pri
lej de a ilustra marile transformări
petrecute în tara noastră in anii con
strucției socialiste.
(Agerpres)
20,00 Telejurnal (parțial color) © Ac
tualitatea în economie
20.20 Forum politico-ideologic. Echita
tea, egalitatea, frăția — principii
fundamentale ale alianței muncitorești-țărănești
20,35 Teatru TV : „Antoniu și Cleopa
tra" de William Shakespeare (co
lor). Premieră pe țară. Producție
a televiziunii
engleze — B.B.C.
21,55 Videotecă internațională (color)
22.20 Telejurnal (parțial color)
22,30 închiderea programului

rare, predominînd din sectorul nordvestic.
Temperaturile minime vor fi
cuprinse între minus 8 și plus 2 grade,
izolat mai coborîte în depresiuni, iar
cele maxime între minus 3 și plus 7
grade. Pe alocuri, ceață slabă. în
București : Vremea va fi în general
caldă, la început, apoi se va răci ușor.
Cerul va fi mai mult noros. Vor cădea
precipitații slabe, mai ales sub formă
de burniță și ploaie, cu tendință de
transformare în lapoviță și ninsoare.
Vînt moderat. Temperaturile minime
vor oscila între minus 2 și plus 2 gra
de, iar maximele între plus 2 și plus
5 grade. (Margareta Struțu, meteorolog
de serviciu).

COTIDIAN___ I
H La mina Horâști, județul Gorj,
au intrat in funcțiune două noi ca
pacități productive. Abatajul fron
tal 85 a fost încredințat brigăzii de
mineri conduse de Ivan lulică, Erou
al Muncii Socialiste. Printr-o exem
plară mobilizare, această brigadă
asigură zilnic un spor de producție
de peste 1 000 tone cărbune ener
getic.
E Prin munca patriotică și con
tribuția populației, în acest an vor
fi realizate în satele și orașele din
județul Argeș 283 baze sDortive și
locuri de joacă pentru copii, 36
săli de clasă, creșe și grădinițe.
Totodată, se va asigura repararea
și întreținerea unor'străzi și trotuare
totalizînd un milion metri pătrați.
B In cartierul „Aeroport" din
Galați, unde majoritatea locuitorilor
sînt siderurgiști, a fost recepționat
un nou cinematograf. Este cel
de-al 8-lea cinematograf al orașu
lui și are o capacitate de 500 de
locuri.
0 Cooperația
meșteșugărească
din județul Alba a realizat noi pro
duse care interesează o gamă largă
de cumpărători. Dintre acestea am
reținut : cutie de scule auto, trusă
de scule pentru mecanică fină, op
tică și bijuterii, mașină de tăiat
tăițel, hidrogenerator cu spumă
pentru stingerea incendiilor. In curs
de asimilare se află rampa auto
demontabilă.
0 La Rîmnicu Vîlcea a intrat în
funcțiune o modernă fabrică de piine, cu capacitatea de 30 tone în
24 ore. Mecanizarea tuturor opera
țiilor - de la transportul făinii pînă
la scoaterea pîinii din cuptoare —
asigură o creștere substanțială a
productivității muncii.
0 Venind în sprijinul crescători
lor de animale, consiliile populare
comunale și unitățile agricole din
județul Ialomița au Inițiat măsuri
de creștere a potențialului produc
tiv al izlazurilor. Astfel, s-au efec
tuat lucrări de ameliorare pe 5 000
ha din cele 11 000 ha existente in
județ, iar 11 700 ha de izlaz au
fost împrejmuite șl parcelate. Pe în
treaga suprafață de izlaz s-au a

Creșterea exigenței în îndeplinirea sarcinilor
(Urmare din pag. I)
După Consfătuirea de la Mangalia
am explicat și-cerem stăruitor acti
viștilor, tuturor membrilor de partid
ca' rapoartele pe care le prezintă în
fața organului sau organizației de
partid să nu fie simple puncte de
rutină, ori o „însușire" a unor prin
cipii generale ale muncii și vieții
comuniștilor, înscrise pe ordinea de
zi a adunărilor generale sau plena
relor, a ședințelor de birou, ci o ana
liză profundă, în spirit critic și auto
critic, a modalităților concrete, spe
cifice domeniului de activitate res
pectiv, prin care membrii organelor
de partid, comuniștii iși aduc con
tribuția la îndeplinirea sarcinilor
încredințate, la soluționarea diver
selor probleme aflate în atenția lor
personală sau a colectivelor din care
fac parte.
Propria experiență ne-a demon
strat faptul că acolo unde organele
și organizațiile de partid dovedesc
preocuparea cuvenită pentru repar
tizarea de sarcini concrete membri
lor de partid) pentru urmărirea sis
tematică a modului in care acestea
sint aduse la îndeplinire, acolo se
obțin rezultate superioare atit in ac
tivitatea economică, cit și în cea politico-educativă. Astfel, in organiza
țiile de partid de la întreprinderile
„Electrocentrale",
„Electroputere",
de reparații auto și de confecții Craiova, precum și în cele
din orașele Filiași și Segarcea,
din comunele Bechet, Predești, Apele
Vii și Dăbuleni. peste 80 la sută din
totalul comuniștilor au primit anul
trecut sarcini concrete, nominalizate,
și au raportat, totodată. în fața or
ganelor și organizațiilor de partid
despre îndeplinirea lor.
Nu putem spune, din păcate, că
acest mod revoluționar de a privi
munca și activitatea comuniștilor a
fost înțeles și aplicat în egală mă
sură peste tot. Mai avem organe si
organizații de partid, cum sint cele
din comunele Negoi, Poiana Mare,
Măceșu de Jos. Pielești și chiar din
municipiul Craiova. unde numărul
comuniștilor care au prezentat in
cursul anului trecut rapoarte despre
propria activitate este cu mult sub
cerințe și posibilități. în comuna
Lipovu, bunăoară, din cei 217 comu
niști în evidentă au primit sarcini
concrete doar 94 și au raportat de
Îndeplinirea lor numai 79, iar din cei
peste 46 400 comuniști cit reprezintă
efectivul organizației municipale de
partid Craiova au primit sarcini con
crete 35 670. Nu vrem, desigur, să
fetișizăm cifrele; dar ele ne ajută să
tragem anumite concluzii. Se poate
oare face abstracție de faptul că un
număr mare de comuniști din muni
cipiul Craiova nu au avut sarcini
Concrete, că o parte însemnată din
aceștia n-au raportat asupra înde
plinirii lor. atita timp cit pe terito
riul municipiului iși desfășoară acti
vitatea unități importante, cum ar fi
întreprinderea de utilaj greu, între
prinderea de industrializare a cărnii
ș.a.. care în anul trecut nu și-au în
deplinit in mod exemplar sarcinile
de producție, înregistrînd restanțe la

© Salamandra: PATRIA (11 86 25) —
9; 11.15: 13.30: 15.45: 18; 20.15. BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11- 13,15; 15.45;
18; 20. EXCELSIOR (65 49 45) — 8; 10;
12; 16; 18.15; 20.15. MODERN (23 71 01)
— 9: 11.15: 13.39; 15.45- 18: 20.15.
© Afacerea Pigot: FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11,15:
13.30; 15.45: 18:
20.15.
•rrnnS (2149 46)
— 9: 11,15; 13,30;
’*.45; 18: 20.15.
© Războiul stelelor: LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 8,45: 13,30; 14.15: 17: 19.30,
MELODIA (12 06 88) — 9: 12: 16- 19.
© Strada Hanovra: AURORA (35 04 66)
—• 9: 11,15; 13.30; 15,45: 18; 20, ARTA
(213186) — 9; 11; 13.1’5: 15.30- 17,30;
19.30, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.15.
Drumul spre victorie: DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 19.

producția fizică,, la export și la in
vestiții ?
Pornind de la aceste realități, de
Ia cerințele perfecționării, continue a
activității în toate domeniile, de la
necesitatea întronării pretutindeni a
ordinii și disciplinei, o atenție deo
sebită vom acorda modului în care
iși fac datoria. în care acționează
pentru îndeplinirea sarcinilor ce le
revin cadrele de conducere, care,
așa cum sublinia tovarășul Nicolae
Ceaușescu cu prilejul cuvîntărilor
rostite la Consfătuirea de la Manga
lia, pfecum și la forumurile democra
ției noastre socialiste din decembrie
anul trecut, trebuie să dovedească
prin fapte că sint și buni specialiști
și buni revoluționari, că acestea sint
singurele criterii de apreciere a ca
lității și eficienței muncii pe care
o desfășoară. Iată, activitatea între
prinderii de transformatoare și mo
toare medii din Filiași intrase, la un
moment dat. in ceea ce numim o „si
tuație critică". Planul nu se realiza,
persistau actele de indisciplină, pe
adresa comitetului județean de
partid soseau sesizări despre activi
tatea necorespunzâtoare a unor cadre
de conducere. Adevărata cauză a acestei situații a fost reliefată cu pri
lejul informării prezentate de organul
de partid de aici în fața comitetului
județean. Practic, conducerea între
prinderii amintite, deși se confrunta
cu o serie de probleme legate de
îndeplinirea planului, de gospodărirea
unității, iși desfășura activitatea după
„programul" dintre două trenuri, iar
organizația de partid a acceptat cu
multă ușurință explicațiile si justifi
cările acesteia. Fapt ce ne-a determi
nat. după efectuarea unui control de
partid amănunțit, să luăm măsuri
pentru schimbarea conducerii unității,
inclusiv a secretarului comitetului de
partid. Exemplul amintit nu este sin
gular. Trebuie să spunem că mai avem, din păcate, cadre cu munci de
răspundere și chiar activiști care., nu
au un contact permanent cu viață, nu
cunosc realitățile din teren și atunci
cind sînt puși să informeze des
pre propria activitate apelează la...
amintiri și la principii generale,
juste dealtfel, dar pe care ei înșiși
nu le aplică în practică. Un
asemenea mod de a gîndi și raporta
despre propria activitate nu are ni
mic comun cu spiritul revoluționar
mereu viu. activ, pe care-1 cere se
cretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tuturor co
muniștilor. Cum altfel am putea ca
lifica atitudinea unor tovarăși cu
munci de răspundere din comuna
Maglavit, de la cooperativa agricolă
de producție care, în timpul campa
niei agricole din toamna trecută au
raportat că au strins în totalitate re
colta de fasole cind, la un control,
s-a constatat că o bună parte din
producție se afla risipită pe cîmp,
decît ca escamotare a adevărului, ca
inducere în eroare a organelor supe
rioare și lipsă de răspundere în înde
plinirea îndatoririlor ce le reveneau ?
Evident, cei vinovați au fost aspru
sancționați. Comitetul județean de
partid a tras insă toate învățăminte
le din acest caz, care a fost dezbătut

© O afacere murdară: IJRA (317171)
— 15.30; 17,30; 19,30, VOLGA (79 71 26)
— 9: 11.15- 13.30: 15 45; 18; 20.15.
© Naufragiul: UNrON (13 19 04)
—
9.30; 11.30: 13.30- 15.45: 18: 20. FLOR’lf'TA (33 29 71) — 8,30; 10,15; 14;
16: 18: 20.
© Lanțul amintirilor:
FERENTARI
(80 49 85) — 10.30; 15,30; 18,30.

teatre
©
—
©
O

Opera Română (13 18 57): Liliacul
18.
Teatrul
de
operetă
(14 80 11):
noapte Ia Veneția — 19.

cu activul de partid, cu întregul apa
rat.
Insistăm asupra modului responsa
bil, exigent in care comitetul jude
țean de partid este hotărit să acțio
neze pentru creșterea răspunderii ac
tiviștilor, a tuturor comuniștilor în
vederea îndeplinirii sarcinilor încre
dințate, intrucît in fața organelor și
organizațiilor de partid din județul
Dolj stau in anul 1984 obiective mo
bilizatoare, deosebit de importante.
Astfel, producția marfă industrială
va spori cu 37,6 la sută față de
anul 1983, în special pe seama creș
terii productivității muncii, precum
și prin alocarea unor însemnate fon
duri de investiții menite să asigure
punerea in funcțiune a noi capacități
productive, dezvoltarea și moderniza
rea celor existente, extinderea meca
nizării și automatizării, perfecționa
rea tehnologiilor de fabricație etc.
Sarcini de mare răspundere avem de
îndeplinit si în domeniul exportului,
volumul acestuia urmind să crească
în 1984, față de anul anterior, cu 6,6
la sută pe devize convertibile și cu
31.4 la sută pe relația clearing țări
socialiste. Obiective deosebit de mari
ne revin in acest an și în domeniul
agriculturii. In județul Dolj va trebui
să se obțină în anul 1984 1,7 milioane
tone cereale, 130.8 mii tone floareasoarelui și răpită, 662.5 mii tone
sfeclă de zahăr, 406,8 mii tone legume
de cîmp, 264,6 mii tone de struguri
și fructe, peste 1.6 milioane hl lapte,
însemnate cantități de carne și ouă.
alte produse agroalimentare.
Sînt sarcini care, pe fundalul mari
lor evenimente politice din acest an
— împlinirea a 40 de ani de la înfăp
tuirea revoluției de eliberare socială
și națională, antifascistă și antiimperialistă și desfășurarea celui de-al
XIII-lea Congres al partidului — mo
bilizează puternic energia creatoare
a tuturor comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii dolieni, Sint sarcini
pentru a căror îndeplinire comu
niștii. toți oamenii muncii din jude
țul nostru — răspunzînd chemărilor
la întrecere adresate de organiza
țiile județene de partid Bacău și
Timiș — se angajează, in spiritul
orientărilor
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu. secretarul general al
partidului, ca, printr-o muncă exem
plară. să asigure îndeplinirea și
depășirea planului de dezvoltare
economico-șocială a tării, să obțină
rezultate superioare in industrie și
producții record în agricultură, să
asigure o înaltă eficientă a muncii
în toate domeniile de activitate. Toc
mai de aceea vom acționa ferm, pe
baza programelor adoptate, pentru
dezvoltarea economico-socială a ju
dețului, ca fiecare membru al orga
nelor de partid, fiecare activist și fie
care comunist să-și sporească răs
punderea atit pentru propria activi
tate, cit și a organizației din care
face parte, astfel incit în toate sec
toarele de activitate spiritul revolu
ționar al comuniștilor să se transmi
tă Ia toți oamenii muncii, iar unita
tea lui de măsură s-o constituie fap
tele — adevărata probă comunistă a
îndeplinirii exemplare a hotăririlor și
sarcinilor stabilite de partid.

© Teatrul National
(14 71 71.
sala
m’că): Salonul — 19; (sala Atelier):
Fata din Andros — 19.30.
® Teatrul „Lucm Sturdza Bulandra"
(sala
Schitu Măgureanu,
14 75 46V.
Mobilă și durere — 19; (sala Grâdina Icoane’. 12 44 16): Tartuffe — 19.
© Teatrul Mic (14 70 81»: Ivona, prin
cipesa Burgundiei — 18.
® Teatrul
Foarte
Mic
(14 09 05):
Politica — 19.30.
© Teatrul
de
comedie
(16 64 60):
Arma secretă a lui Arhimede — 19.
© Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru): Mița în sac — 19,30; (sala
Studio); Zig-zag — 19.
© Teatrul
Giulești (sala
Majestic,
14 72 34) : Amadeus — 19.30.
© Teatrul satiric-muzical .,C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78): Revista revis

plicat îngrășăminte chimice și na
turale.
O Noile produse Intrate in fabri
cație in cursul anului trecut la în
treprinderea de conductori electric
emailați din Zalău s-au bucurat de
o „deosebită apreciere la Tirgul in
ternațional din București, avlnd acum o mare căutare pe piața ex
ternă. Primele loturi de produse de
acest fel au și fost livrate parte
nerilor externi. Numai in luna ia
nuarie, întreprinderea și-a depășit
cu 1,8 milioane lei sarcinile la ex
port.
S3 In zona centrală a municipiu
lui Miercurea-Ciuc s-a
deschis
o Casă a cărții, bine aprovi
zionată cu cărți social-poiitice.
beletristice, tehnice, de sport și tu
rism, editate in limbile română și
maghiară. Dispunînd de condiții ex
celente de desfacere și de un per
sonal de înaltă calificare, noua
unitate este foarte solicitată de pu
blicul cititor.
S In atelierele specializate ale
cooperației de producție, achiziții
și desfacere a mărfurilor Maramureș
se realizează o gamă largă de bu
nuri de consum prin valorificarea
materialelor recuperate. Astfel, din
resturi textile, de lemn și metal se
confecționează articole de îmbră
căminte, maroch'inărie și bunuri de
uz gospodăresc.
B In cadrul Ocolului silvic din
Turnu Măgurele a fost organizat un
atelier de împletituri din răchită,
întreaga producție, realizată prin
valorificarea resurselor materiale lo
cale, este destinată exportului.
El La Girlenl, in -județul Bacău,
a fost organizată o mare fermă
pentru producerea puilor de carne,
alcătuită din 13 hale de produc ic
și o stație modernă de incubație.
Anual vor fi produse aici circa 6
milioane pui de o zi, care vor fi
livrați populației, pentru a fi cres
cuți în gospodăriile personale.
B La Cernavodă a fost dată în
folosință o nouă uzină de apă po
tabilă cu o capacitate de 220 litri
pe secundă, de peste două ori mal
mult decît vechea uzină.

ȘTIRI SPORTIVE
FOTBAL : Programul

optimilor de finală
ale „Cupei României*
Luni, la amiază, a avut loc t-ftigerea la sorți a optimilor de fina
lă ale „Cupei României" la fotbal,
care urmează 6ă se desfășoare la
23 februarie, ne terenuri neutre.
Iată programul întîlnlrilor : Petro
lul Ploiești — Dunărea C.S.U. Ga
lați ; Sportul studențesc București —
Chimia Rm. Vîlcea ; Jiul Petro
șani — Corvinul Hunedoara : învingătoarea partidei F.C. Bihor Ora
dea — Universitatea Craiova cu Ra
pid București ; F.C. Olt — cîștigătoarea meciului Dinamo București —
Petrolul Moinești ; F.C. Argeș Pi
tești — U.T. Arad ; Viitorul Gheor, gheni — A.S.A. Tg. Mureș : Steaua
București — S.C. Bacău.
Conform regulamentului, dacă
după 90 de minute scorul este egal,
meciurile se prelungesc cu două-re
prize a cite 15 minute, iar dacă egaiitatea persistă se vor executa lo
vituri de la 11 m de departajare.
A fost stabilită, de asemenea, data
de desfășurare a sferturilor de fi
nală. fază a competiției programată
la 21 martie.
După cum se știe, restantele din
..16“-imi — Dinamo București — Pe
trolul Moinești și F.C. Bihor — Uni
versitatea Craiova — se vor disputa
la 12 și. respectiv. 15 februarie.

Liceenii printre maeștrii
baschetului
Programul duminical de baschet
de la sala Floreasca a început la ora
8,30, dar in tribune se și aflau peste
o mie de spectatori, în marea lor
majoritate elevi, sosiți, din vreme
pentru a-și încuraja cole'gii din echi
pele liceelor „Matei Basarab" (prof,
antrenor Ana Popescu) și Industrial
nr. 7 (prof, antrenor Al. Grigorescu)
intr-un meci fiare preceda jocurile
selecționatelor feminine și masculi
ne ale României,
Trebuie să spunem că a fost par
tida cea mai frumoasă a programu
lui, un joc iute și plăcut prin cali
tățile tehnice ale liceenilor, fapt do
vedit și de scorul final 110—88 pen
tru cei de la „Matei Basarab", un
scor de meci-spectacol.
A fost bine că acești foarte tineri
jucători s-au prezentat, in cadrul
unui program select, in fata mare
lui public. Avem cunoștință despre
faptul că federația de baschet va in
tercala regulat In programele divi
zionare de la sala Floreasca meciuri
intre echipele liceelor bucureștene.
Sperăm că șl alte federații vor
găsi mijloace potrivite de a încuraja
competițiile sportivilor școlari, mai
ales în fața publicului larg.

V. M.
telor — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65):
Frumosul din pădurea zăpăcită —
19,39.
© Ansamblul
..Rapsodia
Română"
(13 13 00):
Bun venit la
Rapsodia
— 10.
© Teatrul ..Ion Vasilescu" (12 27 45):
Bunica se mărită — 19.30.
© Teatrul ..Ion Creangă'4
(50 26 55):
...Și cu Daniela, zece — 9.
0 Teatrul
..Țăndăr'că"
(15 23 77):
Aventurile lui Plum-Plum
—
10;
(s^la
Teatrului
..Ion
Vasilescu44
(15 23 77) : Dana șl leul — 10.
© C'rcul București (110120): Carna
valul stele’or — 19.30.
© Studioul de
teatru al
I.A.T.C.
(15 72 59): Joia dulce — 19.
© Estrada Armifei
(sala
C.C.A..
13 60 64): Veselia are cuvlntul — 19,30.
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CARACAS (Agerpres). — Cu oca
zia prezenței sale la Caracas, unde a
participat la ceremonia de instalare
în funcție a noului președinte al Venezuelei, Jaime Lusinchi, tovarășul
Petru Enache, vicepreședinte al
Consiliului de Stat, a avut o întîlnire cu Carlos Andres Perez, lider
al partidului de guvernămînt Ac
țiunea Democratică, fost președinte
al Republicii.
Carlos Andres Perez a transmis
tovarășului Nicolae Ceaușescu un
salut cordial, cele mai bune urări de
sănătate și fericire și a exprimat ad
mirația sa pentru politica externă
desfășurată de România, sub condu
cerea șefului statului român.
Referindu-se la convorbirile avute
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, con
vorbiri care au constituit un moment
important in evoluția relațiilor din
tre Venezuela și România, Carlos
Andres Perez și-a reafirmat dorința
de a contribui la intensificarea rela
țiilor venezueleano-române pe toate
planurile, Ia stringerea raporturilor
dintre partidul Acțiunea Democrati
că și Partidul Comunist Român.
Exprimînd mulțumiri pentru apre
cierile făcute la adresa președintelui
României, a țării noastre, tovarășul
Petru Enache a subliniat că partea
română va acționa, în continuare,
pentru dezvoltarea relațiilor dintre

prezentate la Conferința internațională
pentru denuclearizarea Europei
ATENA 6 (Agerpres). — Luni
___ ___
au
Început la Atena lucrările Conferin
ței internaționale pentru denuclearizarea Europei, la care participă oa
meni politici, personalități ale vieții
științifice și culturale, reprezentanți
ai mișcărilor pentru pace, ai culte
lor, din 28 de țări de pe continent,
din S.U.A. și Canada.
Luînd cuvîntul in ședința inaugu
rală, primul ministru al Greciei,
Andreas Papandreu. a relevat că
situația deosebit de gravă care s-a
creat in Europa, ca urmare a începerii amplasării rachetelor americane cu rază medie de acțiune,
întreruperii negocierilor sovietoamericane de la Geneva
____ _ și contramăsurilor anunțate de Uniunea So
vietică, impune acțiuni hotărite din
partea guvernelor, a factorilor de
răspundere pentru a se depăși mo
mentul de o deosebită încordare
existent pe continent. Referindu-se
la imperativul infăptuirii dezarmă
rii, in primul rînd a dezarmării nu
cleare, al reluării cursului destinde
rii, întăririi încrederii și securității
în Europa, premierul elen a relevat,
în context, importanța deosebită pe
care o are transformarea Balcanilor
într-o zonă a păcii, cooperării și bu
nei vecinătăți, lipsită de arme nu
cleare, de baze militare și de trupe
străine, subliniind că țara sa depune
eforturi susținute pentru însănăto
șirea climatului politic in Europa.

Poziția României, considerentele
și acțiunile, intensa activitate ale
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, privind întărirea încrederii și
securității pe continent, înfăptuirea
dezarmării, și in primul rînd a dezar
mării nucleare, au fost înfățișate pe
larg de_ reprezentantul țării noastre.
Ion Mărgineanu. ambasador. Vorbi
torul a arătat că, în concepția Româ
niei, în ansamblul eforturilor de edi
ficare a securității și de dezarmare,
a cooperării în Europa, un loc im
portant il au dezvoltarea cooperării
și creșterea înțelegerii în Balcani,
instaurarea unui climat de prietenie
și bună vecinătate in relațiile dintre
popoarele din această regiune, trans
formarea Balcanilor într-o zonă lip
sită de arme nucleare, de baze
militare străine. Așa cum a subli
niat recent președintele Nicolae
Ceaușescu, România va continua să
depună eforturi in această direcție,
bazindu-se pe relațiile ei bune pe
care le are cu toate statele din zonă.
Reprezentantul român a relevat, tot
odată, că, pornind de la însemnăta
tea pe care o are, pentru întărirea
securității și realizarea dezarmării,
crearea de zone denuclearizate,
România s-a pronunțat și acționează
pentru stabilirea de zone denucleari
zate în Balcani, în nordul Europei și
in alte părți ale continentului.

r
Voința fermă a popoarelor:
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Să triumfe rațiunea, să prevaleze j

interesele păcii!
CANADA. Să înceteze cursa înarmărilor I

(i
|

OTTAWA. — Conferința națională
antirăzboinică din Canada, desfă
șurată în localitatea Winnipeg, s-a
pronunțat pentru unitatea de ac
țiune și mobilizarea tuturor forțe
lor progresiste in lupta pentru pace
și dezarmare, împotriva escaladă
rii cursei înarmărilor și pentru preintîmpinarea pericolului unei catas
trofe termonucleare. Delegații au
examinat măsurile concrete pentru
organizarea in acest an in Cana
da a „Caravanei în apărarea păcii"
- una din principalele acțiuni in
favoarea păcii șl dezarmării - și

STOCKHOLM..
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TOKIO — într-o declarație co

ț

rarea organizațiilor de femei în le-

★

Tovarășul Petru Enache a avut, de
asemenea, convorbiri cu Hector
Hurtado, ministrul dezvoltării, și
Arturo Hernandez Grisanti, ministrul
energiei, petrolului și minelor din
Venezuela. Cu acest prilej a fost ex
primată dorința celor două părți de
a amplifica relațiile economice din
tre țările noastre prin diversificarea
schimburilor comerciale, prin iniție
rea unor acțiuni de colaborare in do
meniul industriei petroliere, miniere
și in alte domenii de interes reci
proc.
La convorbiri a participat Marin
Argint, ambasadorul României la
Caracas.

forțelor democratice
adresat de participanții la prima Adunare națională
a Mișcării Democratice Populare
SANTIAGO DE CHILE 6 (Agerșoare la 27 martie, formă a luptei
Îres). — La Santiago de Chile au
maselor largi populare chiliene in
nat sfîrșit lucrările primei Adunări
favoarea instaurării în tară a unui
naționale a Mișcării Democratice
regim civil.
Populare (M.D.P.) — alianță de opo
t.n cuvîntul de încheiere a adună
ziție chiliană, reunind comuniști, so
rii. Manuel Almeyda, președintele
cialiști și independenți de stingă —
M.D.P.. a subliniat necesitatea reali- .
zării unui „acord democratic națio
informează agențiile Prensa Latina
și E.F.E. Documentul adoptat de cei
nal" al forțelor de opoziție, mențiopeste 5 000 participanți lansează un
nind între punctele programatice ela
apel tuturor forțelor de opoziție din
borarea unei noi constituții si trece
țară la unitate de acțiune in vederea
rea Ia punerea în aplicare a unui
formării unui guvern provizoriu și
plan economic de urgență in vederea
alegerii unei adunări constituante
ieșirii țării din criză.
menite să pună bazele revenirii la
La incheierea reuniunii, poliția a
democrație în Chile. Totodată, docu
intervenit împotriva participantilor.
mentul exprimă sprijinul M.D.P.
făcind uz de gaze lacrimogene și tu
pentru organizarea zilei de protest
nuri cu apă. Peste 20 de persoane au
national, programată să se desfăfost arestate.

au chemat la sprijinirea activă a
strîngerii de semnături pe o peti
ție în care se cere parlamentului să
interzică experimentarea in Canada
a rachetelor nucleare americane și
să declare teritoriul național zonă
liberă de arme nucleare.
Conferința s-a pronunțat, totodotă, pentru înghețarea înarmărilor
nucleare in întreaga lume, ca un
prim pas spre trecerea la măsuri
efecțlve de dezarmare, și, in pri- i
mul rînd pentru eliberarea de ra-<
chetele nucleare a continentului eu- f
ropean.
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e scurt
PROBLEMA NAMIBIEI — teri
toriu ne care regimul rasist de la
Pretoria continuă să il ocupe in
mod ilegal — trebuie să fie soluțio
nată pe baza rezoluției 435 a Consi
liului de Securitate — se subliniază
în comunicatul comun dat publici
tății la incheierea convorbirilor de
la Lusaka dintre David Kenneth
Kaunda, președintele Zambiei, și
Jose Eduardo dos Santos, președin
tele R. P. Angola, care a efectuat
o vizită in capitala zambiană. Examinind situația din Africa aus
trală. cei doi șefi de stat au evi
dențiat necesitatea unirii eforturi
lor tuturor statelor africane in lupta
pentru lichidarea politicii rasiste și
de apartheid, pentru deplina deco
lonizare a continentului.

cesitatea imperioasă de a se inten
sifica eforturile menite să ducă la
slăbirea încordării internaționale,
fiind, totodată, evidențiată, impor
tanța creării unei zone denuclearizate in nordul continentului euro
pean. Documentul cere, de aseme
nea, interzicerea elaborării și pro
ducției de arme nucleare.

JAPONIA. Organizațiile democratice de femei
cer reducerea cheltuielilor militare

mună înaintată Cancelariei primu
ț lui
ministru al Japoniei, organiza
ț țiile democratice de femei și-au ex
neliniștea profundă față de
ț primat
politica de extindere a colaborării
ț militare nipono-americane și spori
rea cheltuielilor militare ale Japo
ț niei.
Documentul exprimă îngrijo

România și Venezuela, dintre Parti
dul Comunist Român și partidul Ac
țiunea Democratică.
★
Vicepreședintele Consiliului de
Stat al României a avut o intîlnire
cu Relnaldo Leandro Mora, pre
ședintele Congresului și Senatului
Republicii Venezuela. In cursul con
vorbirii avute cu acest prilej au fost
subliniate bunele raporturi dintre
parlamentele celor două țări, contri
buția însemnată pe care o pot aduce
și in viitor parlamentarii români și
venezueleni la dezvoltarea relațiilor
dintre România și Venezuela, la asi
gurarea păcii și securității in lume.

CHILE: Apel la unitatea de acțiune a tuturor

SUEDIA. Pentru interzicerea armelor nucleare

—■ Folosirea gr’ mei
ti
---- nucleare
---------- trebuie
considerată
drept cea mai gravă crimă împo
triva umanității, au arătat partici
J panta la Conferința Asociației sue
< deze pentru Națiunile Unite, ale
ț cărei lucrări s-au desfășurat la
Stockholm. în declarația adoptată
ț de participanți este subliniată neA

ț
ț

MINISTRUL ECONOMIEI AL
ARGENTINEI, Bernardo Grinspun.
a declarat că o soluție globală
centru reglementarea datoriilor
țărilor în curs de dezvoltare —
care in prezent au ajuns la 700
miliarde dolari — poate fi găsi
tă prin diminuarea ratei dobînzilor. extinderea perioadei de ram
bursare si deschiderea piețelor ță
rilor dezvoltate pentru produsele
statelor in curs de dezvoltare, in
formează agenția Associated Press.

gătură cu intențiile S.U.A. de a
trece, din luna iunie, la dotarea cu
rachete nucleare de tip „Toma
hawk" a navelor militare ameri
cane staționate in porturile japo
neze. Totodată, se cere autorități
lor nipone să respecte neabătut
cele trei principii nenucleare în
scrise în constituția țării : de a nu
achiziționa, a nu dispune și a nu
produce armament nuclear.
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o o fi
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Convorbiri româno-venezuelene
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Tovarășul Rene Urbany a fost reales președinte
al partidului
LUXEMBURG 8 (Agerpres). — La
Esches-sur-Alzette s-au încheiat lu
crările celui de-al XXIV-lea Congres
al Partidului Comunist Luxembur
ghez. Congresul a adoptat raportul
Comitetului Central al partidului, re
zoluția politică cu privire la pro
blemele interne si programul de ac
țiuni viitoare, la lupta pentru pace
și dezarmare, precum si liniile direc
toare în problemele internaționale și
ale mișcării comuniste și muncito
rești. A fost ales noul Comitet Cen
tral.

In funcția de președinte al parti
dului a fost reales Renă Urbany.
Din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, au fost trans
mise tovarășului Rene Urbany felicitări călduroase și cele mai bune
urări cu ocazia realegerii sale in
ăl parti
înalta funcție de președinte
.
dului. Felicitările au fost transmise
de tovarășul Mihai Gere, membru
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., reprezentantul
partidului nostru la Congresul P.C.
Luxemburghez.

CARACAS (Agerpres). — Un co
municat comun afirmînd voința ță
rilor Americii Latine de a apăra
„pacea, securitatea și democrația" pe
continent „fără tutelă, amestec sau
amenințări din afară" a fost semnat
la Caracas de președinții Argentinei,
Boliviei, Columbiei, Republicii Costa
Rica, Republicii Panama, Republicii
Dominicane, de coordonatorul Juntei
Guvernului de Reconstrucție Națională din Nicaragua, precum și de
spaniol,
președintele
guvernului
aflați in capitala venezueleană cu
prilejul ceremoniei de învestitură a
noului președinte al Venezuelei —
informează agențiile E.F.E. și I.P.S.

Documentul lansează un apel la în
tărirea solidarității și la extinderea
cooperării intre țările latino-americane în vederea garantării dezvoltă
rii lor intr-un climat de pace și secu
ritate, fără ingerințe sau presiuni
din exterior, pe baza respectării
principiilor de drept internațional
inscrise in Carta Organizației Na
țiunilor Unite.
Totodată, in declarație este ex
primat sprijinul față de eforturile și
inițiativele „Grupului de la Contadora" privind reglementarea pe cale
pașnică a conflictelor din America
Centrală, pentru instaurarea păcii,
securității și stabilității în regiune.

In sprijinul unei noi ordini economice
și politice internaționale

incident, N.A.S.A. a anunțat o nouă
revizuire a programului de zbor al
navetei spațiale „Challenger". Ast
fel, a fost reprogramată lansarea
unui satelit, similar și au fost amâ
nate cu citeva zile unele din punc
tele din programul astronauților.

PE URMELE MAFIEI. Alte opt
mandate de arestare au fost lan
sate de politia italiană in cadrul
unei anchete cu privire la activi
tățile grupurilor mafiote în zona
orașului Milano. Ancheta, inițiată
anul trecut, a dus la condamna
rea pină acum a 170 de persoane.

SATELITUL „WESTAR-6", plasat
vineri in spațiu de echipajul nave
tei „Challenger", a fost depistat
duminică după ce se pierduse orice
legătură cu el. Satelitul de teleco
municații evoluează insă pe o orbită
care nu-i va permite să-și îndepli
nească obiectivul pentru care fuse
se conceput, s-a anunțat la N.A.S.A.
După ce a fost reperat de o stație
radar din California, satelitul a fost
repus in stare de funcționare, fără
insă ca el să poată fi readus pe or
bita geostaționară. în urma acestui

VAL DE FRIG ÎN S.U.A. Potrivit
primelor estimări, 27 de persoane
și-au pierdut viața din cauza va
lului de aer polar care afectează o
mare parte a Statelor Unite și în
deosebi statele Dakota de Sud și
Minnesota. Temperaturile au scă
zut in aceste zone pină la minus
30 de grade Celsius. Ninsori pu-*
ternice și viscole au fost semnalate
șl in statele Georgia, Kentucky,
Iowa. în aceste condiții s-au înmul
țit accidentele de circulație.

dării, trecerii la pași concreti în direcția dezarmării atît pe continentul
nostru, cît și în întreaga lume.
Desigur, în împrejurările grave
create, de cea mai mare însem
nătate este, așa cum a arătat în
repetate rînduri președintele Nicolae
Ceaușescu, oprirea oricăror lucrări
de amplasare a noilor rachete nu
cleare americane în țările Europei
occidentale, a aducerii pe continent a
altor asemenea rachete și stocarea
celor deja aduse — concomitent cu
renunțarea la contramăsurile anunța-

meroase state la cea de-a doua sesiune specială, cît și cu prilejul negocierilor ulterioare în problemele
dezarmării, constituie, fără îndoială, o
bază corespunzătoare pentru punerea
de acord a unor asemenea măsuri.
In viziunea profund umanistă și
de largă cuprindere a României
socialiste. a președintelui Nicolae
Ceaușescu, in momentul de față
imperativul cel mai arzător, cerința
cea mai stringentă este dezarma
rea nucleară, realizarea de acor
duri concrete vizind încetarea pro-

LA DESCHIDEREA SESIUNII DE PRIMĂVARĂ A CONFERINȚEI
PENTRU DEZARMARE
pcntru pace, pentru dezarmare.
România va acționa neabătut in această direcție, va face tot ce de
pinde de ea și va conlucra strîns cu
toate națiunile lumii, cu forțele îna
intate de pretutindeni, pentru opri
rea amplasării noilor rachete, pentru
dezarmare, pentru apărarea dreptu
lui suprem al poporului român și al
tuturor popoarelor lumii — la exis
tență, la libertate și independență, Ia
viață, la pace!".
Acesta este spiritul In care țara
noastră participă la sesiunea din acest an a Conferinței de dezarmare
de la Geneva. .Apare limpede că, în
condițiile încordării fără precedent
din viața internațională, ale suspen
dării negocierilor sovieto-americane
de la Geneva, acestei sesiuni ii re
vine un rol deosebit. în concepția
României, lucrările Conferinței pen
tru dezarmare de la Geneva pot
avea, la fel ca și cele ale Conferin
ței de la Stockholm pentru măsuri de
încredere și securitate și pentru
dezarmare în Europa, un rol im
portant in adoptarea unor măsuri
concrete pe linia diminuării încor-

te de U.R.S.S. Aceasta ar contribui
la crearea condițiilor pentru re
luarea tratativelor sovieto-americane
de la Geneva și pentru realizarea
unui acord de natură să ducă la opri
rea amplasării noilor rachete, la re
ducerea și distrugerea celor existente,
la eliberarea continentului de orice
arme nucleare.
Desigur, pentru creșterea continuă
a contribuției Conferinței pentru
dezarmare la soluționarea problemei
primordiale a timpului nostru — sto
parea cursei înarmărilor și înfăptui
rea dezarmării — este necesar ca toa
te statele membre ale conferinței, in
special cele posesoare de arme nu
cleare, alte state puternic înarmate
să depună eforturi susținute pentru
intensificarea ritmului negocierilor,
pentru desfășurarea acestora intr-un
spirit constructiv și cu bună-credință,
in Vederea convenirii, fără noi întîrzieri și amînări, a unor măsuri sub
stanțiale de limitare a armamentelor
și de dezarmare. Documentul final al
primei sesiuni speciale a Adunării
Generale a O.N.U. consacrate dezar
mării. propunerile avansate de nu-

ducției de arme nucleare și redu
cerea treptată pină la eliminarea lor
totală, interzicerea folosirii armelor
nucleare și prevenirea războiului nu
clear. Pe aceeași linie, ca o problemă
care își așteaptă de multă vreme so
luționarea se înscrie încheierea unui
acord internațional privind garanții
le de securitate pentru statele nepo
sesoare de arme nucleare. Așa cum
a arătat nu o dată țara noastră, aceasta reprezintă o obligație juridică
decurgînd din prevederile Tratatului
de neproliferare, care stipulează in
mod expres că statele posesoare de
arme nucleare trebuie să se angajeze
că niciodată și în nici o împrejurare
nu vor folosi aceste arme și nu vor
recurge Ia amenințarea cu folosirea
lor și, în general, a forței împotriva
țărilor care nu posedă asemenea
arme.
După cum este cunoscut. în cursul
sesiunii din 1983 a Comitetului pen
tru dezarmare s-a realizat un anu
mit progres în elaborarea unei con
venții privind Interzicerea și distru
gerea armelor chimice. Cu atît mai
mult se impune ca la actuala sesiune

Două personalități ale opoziției —
druze și șiite — din Liban, Walid
Joumblatt, președintele Partidului
Socialist Progresist, și Nabih Berri,
conducătorul mișcării „Amal", au
respins propunerile președintelui
Gemayel.
Noul demers al președintelui Ge
mayel intervine la scurt timp după
anunțarea și acceptarea demisiei gu
vernului premierului Shafic al Wazzan.
★
Frontul de Salvare Națională —
grupare a opoziției libaneze — a adresat Congresului S.U.A. un me
morandum in care ii cere „să adop
te măsurile necesare pentru a grăbi
retragerea contingentului american
din Liban" sf a navelor americane
din apele teritoriale libaneze.
Remis Ambasadei americane de la
Damasc și presei, documentul —
semnat de Walid Joumblatt, liderul
Partidului Socialist Progresist din
Liban, Suleiman Frangieh, fost pre
ședinte al Libanului, și Rashid Karame, fost prim-ministru — relevă
că o astfel de măsură ar contribui
„Ia restabilirea păcii in Liban, in ca
drul unei reglementări democratice".

JAPONIA: Principalele orientări ale programului
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să se intensifice negocierile pentru de
finitivarea cît mai curind posibil a
proiectului unei convenții interna
ționale asupra interzicerii și distru
gerii armelor chimice — ca un pas
în direcția interzicerii și eliminării
tuturor armelor de distrugere în
masă. în același spirit trebuie să se
acționeze șl pentru definitivarea tex
tului unei convenții asupra interzi
cerii dezvoltării și producerii, depo
zitării și folosirii armelor radiologice,
concepută ca o parte a eforturilor
îndreptate spre înfăptuirea dezarmă
rii nucleare, ca și pentru realizarea
unui acord cuprinzător asupra inter
zicerii dezvoltării și folosirii unor
noi arme sau sisteme de arme de
distrugere în masă.
Gravitatea momentului nu mai per
mite eschivări, tratative formale, ter
giversări — gravitatea momentului,
cind a ajuns să fie in joc soarta pla
netei, cere acțiuni, fapte. măsuri
concrete. în aceste împrejurări este
mai mult ca oricînd necesar să se
facă totul pentru canalizarea lor pe
o cale constructivă, să nu se îngăduie
ca acest for să se transforme intr-o
arenă de confruntări, ci, dimpotrivă,
să constituie un prilej de reluare și
intensificare a dialogului în vederea
soluționării problematicii atît de ar
zătoare a dezarmării.
Profund atașată cauzei dezarmării.
România socialistă, in spiritul pozi
ției consecvente, al propunerilor și
inițiativelor de inaltă responsabilita
te ale președintelui Nicolae Ceaușescu
față de soarta păcii, a civilizației umane. este hotărîtă să-și aducă în
treaga contribuție, impreună cu cele
lalte state ale lumii. Ia dezbaterea și
negocierea unor măsuri reale, concre
te de dezarmare, în scopul înfăptuirii
marelui deziderat al popoarelor —
înlăturarea primejdiei nucleare, asi
gurarea dezvoltării pașnice a tuturor
națiunilor, făurirea unei lumi mai
bune și mai drepte, fără arme și
războaie.

Radu BOGDAN

O nouă inițiativă în vederea
reconcilierii naționale
BEIRUT 6 (Agerpres). — Președin
tele Libanului, Amin Gemayel, și-a
anunțat, intr-un discurs televizat,
intenția de a forma un guvern de
uniune națională care să grupeze
„diferitele forțe, regiuni și curente
politice libaneze", transmit agențiile
France Presse și Reuter. Totodată,
președintele libanez i-a invitat pe
toți participanții la prima etapă a
Conferinței asupra dialogului în Li
ban să se reunească, din nou, la 27
februarie la Geneva, pentru o nouă
rundă de negocieri.
Lansînd un apel la o „încetare a
focului totală și globală", el a sub
liniat că, in circumstanțele dificile
actuale, propune un program sus
ceptibil în opinia sa să constituie o
bază pentru ințelegere. Totodată,
președintele Gemayel a menționat
că este gata să examineze cu toate
părțile libaneze antrenate in conflict
programul propus.
Referindu-se la acordul israelianolibanez de la 17 mai — principalul
punct al dezacordului între condu
cerea statului și opoziție — după
cum remarcă agenția France Presse
— președintele a spus că acesta nu
a asigurat retragerea forțelor străine
din Liban și a dus țara intr-un im
pas care a determinat neratificarea
lui.
Șeful statului s-a pronunțat de asemenea pentru intensificarea cola
borării siriano-libaneze în vederea
găsirii unei formule apte să garan
teze securitatea celor două țări.
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TRECEREA NHNTIRZlATn LA MASURI
cupeți nici un efort pentru tradu
cerea sa in viață, tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU arăta : „Pornind de Ia
aceste realități, noi considerăm că
problema fundamentală a epocii
noastre este oprirea cursei înarmări
lor, trecerea Ia dezarmare, și în pri
mul rînd Ia dezarmarea nucleară,
asigurarea păcii în lume. Trebuie să
se țină seama de voința opiniei pu
blice, a popoarelor — care nu doresc
și nu vor noi arme nucleare și care
în mari manifestații și acțiuni de
masă se pronunță cu toată hotărirea

Examinind situația din America
Centrală, cei doi șefi de stat s-au
pronunțat pentru reglementarea prin
tratative politice a diferendelor exis
tente. exprimînd sprijinul fată de
eforturile de pace desfășurate de
„Grupul de la Contadora".
Documentul subliniază necesitatea
reorientării comerțului și a relații
lor economice internaționale in ve
derea reducerii dependentei țărilor
in curs de dezvoltare de cele indus
trializate si a instaurării unor rapor
turi mal echitabile între aceste două
categorii de state. Textul declarației
evidențiază, in acest sens, efectele
negative ale ratei dobinzilor excesi
ve practicate de țările dezvoltate
asupra economiei statelor in curs de
dezvoltare.

CARACAS (Agerpres). — Președin
ții Venezuelei și Argentinei, Jaime
Lusinchi si Râul Aifonein. au sem
nat la Caracas o declarație comună
in care afirmă sprijinul țărilor lor
față de procesele democratice din
America Latină, pentru dezvoltarea
colaborării și a cooperării la scară
regională, pentru o nouă ordine eco
nomică si politică mondială, trans
mite agenția I.P.S.

I.

Începînd de azi, 7 februarie, și pină
la 24 aprilie, la Palatul Națiunilor
din Geneva urmează să se desfă
șoare lucrările primei părți a sesiu
nii din acest an a „Conferinței pen
tru dezarmare", noua titulatură a
Comitetului de dezarmare. In cadrul
actualei sesiuni vor fi continuate ne
gocierile prin care se are in vedere
realizarea unor acorduri internațio
nale în domenii care — așa cum sint
enunțate — sînt de o însemnătate
esențială pentru oprirea cursei înar
mărilor și înfăptuirea aspirațiilor de
pace ale omenirii : încetarea produc
ției de arme nucleare și trecerea la
reducerea treptată a stocurilor exis
tente de asemenea arme pină la li
chidarea lor totală ; interzicerea tu
turor experiențelor cu arma nuclea
ră ; prevenirea războiului nuclear ;
interzicerea armelor chimice, a ar
melor radiologice și a noilor arme
și sisteme de arme de distrugere în
masă ; acordarea de garanții state
lor neposesoare de arme nucleare ;
prevenirea cursei înarmărilor in spa
țiul extraatmosferic ; definitivarea
programului global de dezarmare.
Așa cum este bine cunoscut, sesiu
nea conferinței debutează in condi
ții în care situația internațională
continuă să fie întunecată și chiar
să se înrăutățească ; aceasta face să
crească tot mai mult pericolul unui
război nuclear, care, după aprecierile
responsabile ale oamenilor de știință,
ar duce la distrugerea a înseși vieții
,pe planeta noastră. Trecerea la am
plasarea rachetelor americane cu rază
medie de acțiune în Europa și contramăsurile anunțate de Uniunea So
vietică au deschis calea unei noi
escalade a înarmărilor nucleare, ceea
ce face și mai necesar să se acțio
neze cu maximum de urgență pen
tru stoparea, cit mai este timp, a
cursului spre prăpastie, pentru adop
tarea neîntirziată a unor măsuri
reale, efective de dezarmare.
Punind in evidență acest imperativ
arzător și, în același timp, subliniind
hotărîroa țării noastre de a nu pre-

Situația din Liban

Congresul Partidului Comunist Luxemburghez
si-a încheiat lucrările

PRECIZARE. Referindu-se la ce-»
rerea formulată de guvernul grec
privind revizuirea acordului cu
S.U.A. privind transporturile aeriene civile, purtătorul de cuvint gu
vernamental. Dimitrios Maroudas, a
arătat că aceasta nu înseamnă suspendărea imediată a zborurilor dirttre cele două țări. El a arătat —
după cum transmite agenția A.N.A.
— că denunțarea acestui acord face
parte din programul de revizuire a
tuturor acordurilor semnate de
Grecia cu alte state pentru a vedea dacă ele „țin seama de interesele Greciei, dacă nu sint unilaterale sau de natură colonială". Purtătorul de cuvînt a precizat că de
nunțarea acordului menționat nu
înseamnă că el nu poate fi înlocuit
cu altul care să tină seama de in
teresele tării sale.

REZULTATELE DEFINITI
VE ALE ALEGERILOR DIN DA
NEMARCA. în urma renumărării
voturilor trimise prin postă la re
centele alegeri generale din Dane
marca. coaliția guvernamentală a
premierului Poul Schlueter a obți
nut sufragiile necesare pentru a-și
asigura majoritatea parlamentară
în vederea adoptării controversatu
lui său buget de austeritate, s-a
anunțat la Copenhaga.
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Poziția României, considerentele
președintelui Nicolae Ceaușescu
privind înfăptuirea dezarmării
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TOKIO 6 (Agerpres). — Primul
ministru al Japoniei, Yasuhlro Nak'ason’e, a enunțat luni principalele
orientări ale programului său de guverriămint intr-un discurs rostit cu
ocazia reluării lucrărilor sesiunii
Dietei.
Pe plan intern, cabinetul acordă
prioritate, a arătat el, realizării unei
reforme administrative, fiscale și in
materie de învățămînt — transmite
agenția Kyodo.
în ceea ce privește politica exter
nă, premierul nipon s-a pronunțat
împotriva tendințelor protecționiste
din comerțul internațional, afirmînd
că guvernul său are intenția de a
dezvolta relații comerciale echilibrate.
?

Y. Nakasone a spus, de asemenea,
că va acționa pentru creșterea ro
lului Japoniei în viața politico-diiplomatică mondială și va depune eforturi in vederea păcii și dezarmă
rii, in special a celei nucleare. în
același timp, el a afirmat că Japoni^
trebuie să fie echipată cu „o forță
de apărare minimă de înaltă calita
te" și să-și mențină acordurile mili
tare cu S.U.A. Agenția Kyodo notea
ză că este de așteptat ca problema
cheltuielilor miiitare să devină .„o
temă majoră in dezbaterile Dietei,
întrucît proiectul de buget al guver
nului pe anul fiscal 1984 prevede o
creștere a alocațiilor pentru apărare
de 6,5 la sută —importantă intr-un
buget altfel auster".

— relevate într-un studiu realizat de societatea
,,Data Ressources Inc"
WASHINGTON 6 (Agerpres). — Un
studiu realizat de firma americană
„Data Ressources Inc", la cererea a
nouă mari societăți din S.U_A.. esti
mează că declinul competitivității
industriei din această țară pune sub
semnul întrebării rolul de frunte al
Statelor Unite în rindul țărilor in
dustrializate occidentale, relatează agențiile France Presse și Associated
Press. Potrivit studiului, acest declin
s-a materializat, in ultimii zece ani,
prin scăderea cu 16 la sută a pro
ducției de oțel, stagnarea industriei
automobilului, a producției de apara
te de radio și televizoare, de echi
pamente de birou și de metale ne-

feroase. Evoluțiile nefavorabile men
ționate au fost determinate, intre al
tele, de nivelul foarte inalt al dobinzilor bancare, supraevaluarea do
larului pe piețele monetare occiden
tale. reducerea investițiilor de capi
tal in noi capacități de producție sub
nivelul celor din alte țări occiden
tale industrializate, adoptarea unor
planuri de extindere a producției ex
trem de prudente, din cauza faptu
lui că. incepind din 1950, S.U.A. au
fost afectate de șapte recesiuni, pu
nerea de către guvernul de la Wa
shington a accentului pe investiții in
industriile militară și spațială de
inaltă tehnologie in detrimentul ce
lorlalte sectoare.

33 MILIOANE ȘOMERI
în țăriîe membre ale O.E.C.D.
A

Reuniunea de la Paris a miniștri
lor muncii din țările membre ale
O.E.C.D. (Organizația Economică
pentru Cooperare și Dezvoltare)
este menită in principol „definirii
unei politici comune de luptă îm
potriva șomajului", transmit agen
țiile internaționale de presă. Agen
ția France Presse notează că „in
cele 24 de țări membre ale O.E.C.D.

-,,tr

sînt înregistrați în prezent 33 de
milioane de șomeri". Experții au
calculat că in următorii 5 ani ar
'trebui create zilnic 18 000 noi locuri
de muncă pentru a se ajunge la
nivelul anilor 1979, cind numărul
șomerilor in aceste state era de 19
milioane. Unul din sectoarele cele
moi lovite de șomaj este industria
siderurgică.
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Neliniștiți de persistența și amploarea șomajului, muncitorii siderurgiști din
Diidelingen (Luxemburg) au organizat o demonstrație de protest împotriva
deciziei de a se închide o întreprindere metalurgică din localitate, prin
care noi contingente de șomeri vor spori numărul celor fără locuri de muncă
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