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Ambasadorul Republicii Peru
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, miercuri după-amiază, 
pe Roger Eloy Loayza Saavedra, am

basadorul Republicii Peru la Bucu
rești, in vizită de rămas bun, cu o- 
cazia încheierii misiunii sale în țara 
noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN Reprezentantul permanent al O.E.P.
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Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, la 8 februarie, 
pe Khaled El-Sheikh, reprezentant

permanent 
Eliberarea 
încheierea 
noastră.

al Organizației pentru 
Palestinei la București, la 

misiunii sale in țara
Convorbirea care s-a desfășurat cu 

această ocazie a avut loc intr-o at
mosferă cordială.

Din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu

CONSFĂTUIRE DE LUCRU LA C.C. AL P.C.R.
««rată analizării activității ia industrie si investiții, asigurării năirir 

pentru înfăptuirea in cele mai bune condiții a sarcinilor pe acest an
Din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, in 
zilele de 7—8 februarie, la C.C. al P.C.R., a 
avut loc o consfătuire de lucru consacrată ana
lizării activității in industrie și investiții, asi
gurării măsurilor ce se impun pentru înfăp
tuirea in cele mai bune condiții a sarcinilor pe 
acest an.

în prima zi, participanții la consfătuire s-au 
reunit pe grupe de lucru.

Miercuri, 8 februarie, lucrările consfătuirii 
s-au desfășurat in plen, sub președinția to
varășului Nicolae Ceaușescu.

împreună cu conducătorul partidului și statu
lui, in prezidiu au luat loc tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Constantin Dăscălcscu, 
Iosif Banc, Emil Bobu, Lina Ciobanu, Ion 
Coman, Nicolae Constantin, Ion Dincă, Ludovic 
Fazekas, Alexandrina Găinușe, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu, Ghcorghe Oprea, Ion Pățan, 
Gheorghe Rădulescu, Ilie Verdeț.

La consfătuire au 
participat membri ai 
C.C. al P.C.R. și ai 
guvernului, prim- 
secretari și secretari 
cu problemele econo
mice -ai comitetelor 
județene de partid, 
vicepreședinți ai con
siliilor județene de 
control muncitoresc al 
activității economice și 
sociale, conducători ai 
unor instituții centra
le, activiști de partid, 
ai organizațiilor de 
masă și obștești.

în cadrul dezbateri
lor în plen au luat cu- 
vintul tovarășii Pavel. 
Aron, Ilie Matei, Ion 
Stoian, Ion Radu, Pa- 
raschiv Benescu, Va- 
sile Pungan, Richard 
Winter, Neculai Aga- 
chi, Ion Anastasiu, 
Gheorghe Petrescu, 
Marin Enache, Gheor
ghe Oprea.

în-legătură cu une
le probleme ridicate 
în cursul 
au răspuns 
industriei 
țiilor de 
industriei de mașini-

analizei, 
mifiiștrii 

construc- 
mașini.

unelte, electrotehnică și 
electronică, metalur

giei, petrolului, mi
nelor, construcțiil 
industriale, energiei t 
lectrice, industriei u- 
șoare, comerțului inte
rior, precum și cadre 
din conducerea altor 
ministere economice.

Participanții la dez
bateri au subliniat 
importanța consfătui
rii, care se inscrie in 
practica întilnirilor 
permanente, • nemijlo
cite pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le 
are sistematic cu ac
tivul de partid și de 
stat, cu cadre de 
conducere și oameni 
ai muncii din toii te 
domeniile de activita
te, in vederea stabi
lirii celor mai potri
vite căi și mijloace 
pentru înfăptuirea 
planului național unic 
de dezvoltare econo
mică și socială a țării, 
pentru transpunerea 
în viață a Programu
lui de edificare a so
cietății socialiste mul
tilateral dezvoltate și 
înaintare a României 
snre comunism.
(Continuare 
în pag. a III-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,Am convocat această consfătuire de lucru pe problemele industriei și investițiilor pentru a analiza cum am început realizarea planului pe 1984.Ați luat cu toții cunoștință de Comunicatul privind îndeplinirea planului pe 1983. în general, avem rezultate bune. Ritmul de creștere a producției industriale, de 4,8 la sută, poate fi socotit bun. De asemenea, ritmul de creștere, cu 3,7 la sută, a venitului național este mulțumitor ; putea fi însă mai bun. Sînt rezultate bune și la alți indicatori. Trebuie considerat însă ca nesatisfăcător indicatorul privind productivitatea muncii, unde, deși avem o creștere de 2,7 la sută,- aceasta nu ne poate mulțumi. Mai cu seamă considerăm nesatisfăcătoare realizarea exportului, în general. Deși am realizat o sporire a exportului față de 1982, creșterea nu este corespunzătoare ; ne-au rămas o serie de comenzi nerealizate — și, ca atare, trebuie să tragem toate concluziile.Este adevărat că a fost un an în care a trebuit să facem eforturi să lichidăm unele greutăți, să soluționăm în mai mare măsură cu forțele proorii unele probleme legate de buna aprovizionare cu energie și cu materii prime, să creștem gradul de integrare la o serie de produse.Am adoptat, în 1983, o serie de măsuri de perfecționare a activității ; am adoptat, de asemenea, o serie de programe, care trebuie să stea la baza activității din acest an. Se poate spune că realizările pe care le-am obținut în anul trecut creează o bază mai bună pentru desfășurarea activității în acest an. Dacă m-aș referi la energie, spre exemplu, s-ar putea spune că avem — în raport cu normele de consum și cu programul — o aprovizionare satisfăcătoare. în orice caz nu se mai pun problemele care au fost la începutul anului 1983. Și nimeni nu poate ridica — și, dealtfel, nici nu s-au ridicat — probleme legate de asigurarea energiei

pentru desfășurarea activității de producție. Este adevărat că a trebuit să luăm măsuri speciale — și va trebui să acționăm în continuare pentru reducerea foarte drastică a consumurilor generale, atît productive, cît și neproductive.Am asigurat, într-o măsură mai mare, dezvoltarea bazei energetice, integrarea unor produse în țară. Deci intrăm în anul 1984 cu o situație mai bună în ce privește asigurarea bazei energetice, a bazei de materii prime și de materiale. Fără să se considere că am soluționat deplin aceste probleme, trebuie spus că avem o situație care ne asigură desfășurarea în mod corespunzător a activității în toate sectoarele. Este necesar deci să acționăm de la început pentru realizarea în bune condiții a prevederilor planului pe 1984. Nu mă refer la aceste prevederi, pentru că le-am discutat la sfîrșitul anului.Am avut, în această perioadă, plenara Comitetului Central, am avut, de asemenea, sesiunea Marii Adunări Naționale, precum și plenarele Consiliului Național al Oamenilor Muncii, Consiliului Agriculturii și o serie de consfătuiri. Deci sînt cunoscute prevederile planului, în toate domeniile, în luna ianuarie, pe ansamblu, planul a fost realizat, chiar cu o mică depășire. Dar, din păcate, și în ianuarie am început cu nereali- zarea planului producției la export, ceea ce este cu totul inadmisibil. Se impun deci măsuri hotărite pentru a asigura realizarea în februarie, în martie, pe trimestrul I a întregului program, a planului de producție la toți indicatorii, în- cepînd cu producția fizică. Trebuie să înțelegem bine că nu se poate compensa nerealizarea unui sortiment prin realizarea în plus a altor sortimente.Realizarea producției fizice, la toți indicatorii, este o cerință obligatorie pentru buna desfășurare a activității de producție, pentru realizarea generală a planului. Am mai discutat — și vreau să subliniez din nou — că depășirea planului se poate face nelimitat la

sursele primare de energie și la materii prime și materiale. în ce privește realizarea celorlalte sortimente, depășirea planului se poate face numai în măsura în care avem comenzi suplimentare. Pentru consumul intern, prevederile planului, la toate produsele, constituie pentru toți o obligație — și nimeni nu trebuie să producă mai puțin, dar nici mai mult decît este prevăzut în plan pentru consumul intern.în ce privește exportul, numai în raport de comenzile la export putem să depășim nelimitat planul ; deci putem face aceasta numai dacă avem comenzi. Pornind de aici, depășirea planului de producție se poate realiza numai în măsura în care asigurăm un export suplimentar. Vreau să fie bine înțeleasă această problemă de toate ministerele, de toate județele pentru a nu ne mai întîlni cu situația de anul trecut și chiar cu unele situații din luna ianuarie a acestui an, cînd s-au produs peste plan o serie de produse de care nu avem nevoie. Cred că asupra acestor probleme nu mai este nevoie să insist. Este vorba de o obligație, de o cerință de aplicare a legii, de către toate ministerele, de către toate întreprinderile, de toate organele de partid și de stat, deci și de către comitetele județene de partid.Am menționat că, în ianuarie, am soluționat mai bine problemele energetice. Mai avem însă probleme și cu energia electrică, dar, mai cu seamă, cu sursele primare de energie, cu realizarea producției de petrol, a producției de cărbune și a altor surse de energie, pentru a ne asigura și energie electrică, dar și combustibilii și carburanții de care avem nevoie. Este necesar ca, în conformitate cu prevederile planului, ministerele care au sarcini în aceste domenii să acționeze cu toată hotă- rirea pentru realizarea și depășirea nelimitată a acestor sarcini, paralel cu măsurile de gospodărire și de reducere în continuare a consumurilor, asigurind buna des

fășurare a producției. La fel trebuie procedat și în ce privește materiile prime și materialele necesare desfășurării normale a producției. Noi am pornit de la faptul că asigurăm, pe baza normelor stabilite, tot ce este necesaț pentru realizarea planului de producție în toate sectoarele. Este e- videtnt că orice depășire a normelor de consum înseamnă a crea greutăți în realizarea producției, în buna aprovizionare.Se impune ca organele centrale, Ministerul Aprovizionării, Comitetul de Stat ăl Planificării, celelalte ministere să acționeze cu toată hotărîrea pentru realizarea în cele mai bune condiții a producției, a materialelor care asigură buna desfășurare a întregului proces de producție. A- ceasta presupune, în continuare, o preocupare permanentă pentru reducerea consumurilor energetice și materiale sau cel puțin încadrarea în normele stabilite pentru toate sectoarele.Este necesar să luăm măsuri hotărite cu privire la recuperarea, recondiționarea și, refolosirea materialelor, a subansamblelor și pieselor. Acestea ocupă un loc foarte important' — în unele sectoare pină la 50 Ia sută și chiar peste 50 la sută din necesarul de materii prime. Deci nu este o problemă pare poate fi tratată cu ușurință, ci este o problemă esențială.Dacă m-aș referi Ia metal, trebuie să spun că gospodărirea a- cestuia, a fierului vechi, introducerea lui în producție în mod corespunzător — cu toate măsurile care se impun — constituie un lucru .hotărîtor pentru realizarea producției de oțel, pentru calitatea oțelurilor, cît și pentru reducerea consumurilor de cocs și energetice. Este vorba de aproape 8 milioane de tone de fier, la o producție de circa 15 milioane de tone de oțel. Deci trebuie să înțelegem bine ponderea importantă pe care o are și atenția ce trebuie acordată a- cestei materii prime. Dar același
(Continuare in pag. a III-a)

CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
OAMENI Al MUNCI! DE PE ÎNTREGUL CUPRINS AL ȚĂRII!

Pentru înfăptuirea importantelor obiective stabilite de 
Congresul al Xll-lea și Conferința Națională ale partidu
lui, răspunzînd îndemnurilor și chemărilor patriotice 
adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, să muncim cu 
însuflețire, cu elan revoluționar pentru îndeplinirea și 
depășirea planului de dezvoltare economico-socială a 
României socialiste!

în pagina a 2-a: ÎNSUFLEȚITOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE

0 sarcină economică majoră pentru realizarea planului
NOILE CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE

— cit mai repede la nivelul parametrilor proiectați I
După punerea în funcțiune, noile 

obiective și capacități ' productive 
parcurg o perioadă de consolidare e- 
conomică, reflectată, în final, prin 
atingerea parametrilor proiectați. 
Realizarea cu riguroasă exactitate, in 
ritmul și Ia termenele prevăzute, a 
cantității, calității și costului produc
ției. ca si a productivității muncii, la 
nivelul prevederilor din proiecte, 
constituie o sarcină economică de 
stringentă actualitate, subliniată în 
repetate rinduri de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

.. pe ritmul încadrării în indi
catorii prevăzuți depind', in cel 
mai înalt grad, eficiența econo
mică a întregii activități de in
vestiții, realizarea producției 
programate, satisfacerea Ia mo
mentul oportun a unor necesi
tăți concrete aie economiei na
ționale, recuperarea rapidă și 
integrală a fondurilor investite.

în aceeași măsură, este verificată 
riguros capacitatea tehnică și orga
nizatorică a unor colective de oa
meni ai muncii, de curînd închegate, 
punîndu-se în evidență modul in 
care acestea și-au însușit tehnolo
giile de fabricație, exploatează și în
trețin utilajele și instalațiile, în care 
gospodăresc resursele financiare și 
materiale încredințate de societate 
spre administrare.

Pornind de la aceste conside
rente. se poate afirma clar că 
noilor unități, centralelor indus
triale și ministerelor coordona
toare le revine sarcina de mare 
răspundere de a asigura, prin- 
tr-un susținut efort comun, toa
te condițiile pentru ca perfor
manțele tehnice si economice 
prevăzute în proiecte să fie 
realizate cît mai grabnic.

Accentuăm responsabilitatea pe 
care o au centralele și ministerele, 
deoarece practica a demonstrat că 
ori de cite ori noile unități au pri
mit de la început un sprijin concret 
și eficient in toate problemele pri
vind organizarea și desfășurarea in 
bune condiții a activității productive, 
rezultatele valoroase nu se lasă aș
teptate. în acest context, capătă o

semnificație aparte faptul că marea 
majoritate a capacităților și secțiilor 
industriale1 noi s-au integrat opera
tiv in circuitul producției materiale 
și iși aduc din plin contribuția la sa
tisfacerea unor cerințe esențiale ale 
consumului intern și exportului, la 
creșterea avuției țării și a venitului 
național. Așa, de pildă, prin aplica
rea unui program de acțiune realist, 
elaborat cu contribuția specialiștilor 
din întreprindere, dar și din centra
lă și din ministerul de resort, la 
Combinatul de fibre sintetice din 
Cimpulung a fost posibil să se obți
nă. cu ritmicitate, importante canti
tăți de produse peste prevederi. 
Direcțiile de acțiune ? Cele mai fi
rești, aflate Ia îndemina oricărui co
lectiv. Rețin atenția, îndeosebi, pre
gătirea atentă și din vreme a forței 
de muncă, organizarea superioară a 
procesului de producție, exploatarea 
cu maximă grijă a utilajelor și in
stalațiilor tehnologice. în mod a- 
semănător se acționează și în 
alte unități, ca, de . pildă, la între
prinderea de traductoare și regula
toare directe din Pașcani, la noile 
capacități din cadrul combinatelor 
de utilaj greu din CIuj-Napoca și 
Iași, întreprinderea de covoare din 
Alba lulia ș.a.

Ce se întimplă însă cînd centrala 
și ministerul subapreciază însemnă
tatea sprijinirii efective a activității 
de debut a noilor unități ? La otelă-

ria de convertizoare nr. 2 din cadrul 
Combinatului siderurgic Galați și Ia 
secția' de piese turnate din fontă a- 
parținind întreprinderii constructoa
re de mașini din Reșița, etapa fi
nală pentru realizarea parametrilor 
proiectați a expirat fără ca acest eve
niment să aibă Ioc. Din această cau
ză s-au înregistrat pierderi impor
tante de producție, iar nerealizarea 
acesteia a influențat negativ si în
deplinirea celorlalți indicatori de 
plan. Sint și alte unități modeme, 
bine dotate sub aspect tehnic, la 
care mașinile si utilajele funcțio
nează încă cu mult sub nivelul 
indicatorilor tehnico-economici pro
iectați. Dintr-o analiză efectuată în
tr-o serie de întreprinderi din in
dustria minieră, metalurgie, indus
tria chimică, industria construcțiilor 
de mașini și industria materialelor 
de construcții reiese că în' anul tre
cut. din cauza nerealizării integra
le a producției prevăzute, econo
mia națională n-a putut beneficia, 
deși avea deosebită nevoie, de im
portante cantități de huilă, lignit, o- 
țel de convertizor, table și benzi la
minate la cald, vagoane de transpor
tat mărfuri, copolimeri stirenicl, a- 
moniac, superfosfat concentrat gra
nulat, ciment și altele.

Cristian ANTONESCU
(Continuare în pag. a V-a)

cîmpiei

GALAȚI :

Edificii social-culturale 
modeme

Colectivul Trustului județean 
de construcții Galați a predat 
beneficiarilor peste 150 de noi a- 
partamente din planul pe aceșt 
an. De asemenea, au fost date in 
folosință un nou cinematograf 
în cartierul „Aeroport" și două 
corpuri de clădiri la Facultatea 
de mecanică a Universității din 
Galați. Locuințele noi se carac
terizează printr-un grad ridicat 
de introducere a structurilor 
prefabricate, prin finisări supe
rioare și o linie arhitectonică 
modernă. în prezent, peste 70 
la sută din locuințele prevăzute 
a se construi in acest an se află 
in execuție. (Dan I’lăeșu, cores
pondentul „Scînteii").

TELEORMAN :

Economi? de energie 
eiecirică

în întreprinderile industriale 
teleormănene s-au economisit 
in perioada ce a trecut din acest 
an 3 920 MWh energie electrică 
față de cotele repartizate. Cu 
cele mai bune rezultate se în
scriu Combinatul de îngrășă
minte chimice Turnu Măgurele. 
Filatura de bumbac și între
prinderea de rulmenți din Ale
xandria. întreprinderea textilă 
„Teleormanul" dim Roșiori de 
Vede. De remarcat că diminua- 

' rea consumurilor s-a făcut in 
condițiile cînd in unitățile eco
nomice teleormănene s-au pro
dus peste plan mijloace de au
tomatizări electrotehnice, utilaje 
chimice, țevi sudate din oțel, 
rulmenți, mașini și utilaje agri
cole. prefabricate din beton etc. 
(Stan Ștefan, corespondentul 
„Scînteii").

Deși sentimental sint 
legat de aerul fălos al 
dealurilor subcarpa
tice, acolo unde măre
ția tăcută a munților 
îmi dă sentimentul că 
poate fi pipăită, orice 
incursiune in cimpie 
îmi strecoară în inimă 
puternice stări, imen
sitatea ei stranie ză
dărnicind orice încer
care repetată de cu
prindere. De curind, 
m-am avintat in sudul 
campest.ru al Olteniei, 
străbătind locuri cu
noscute, sub un soare 
blind ce poleia pămîn- 
tul negru și bogat din 
care se ridicau văluri 
de aburi albăstrii.

Sub pintecul aspru 
al cîmpiei, sămînța 
germinează, ici și colo 
stilpi de înaltă tensiu
ne întrerup monotonia. 
Satele răsar ca din 
pămint, din hornurile 
caselor urcă spre cerul 
molcom fuioare pre
lungi de fum, făcând 
concurență altor înăl
țimi, conturate de tur
nurile silozurilor și ale 
castelelor de apă. Pes
te imaginea bucolică, 
una mentală și afec
tivă, se suprapune cea 
reală, viguroasă, care 
sugerează că satul a 
rămas la fel doar prin 
dispunerea șa geogra
fică. Nu e vorba ne
apărat, să zicem, de 
Segarcea, care și ea a 
fost pină mai ieri o 
comună cu asfalt, pe o 
fișie ingustâ, în cen
tru. în rest, ulițe îne
cate in colbul veri
lor sau întunecate de 
glodul toamnelor pre
lungi. Astăzi, Segarcea 
are ceea ce se cheamă 
cartier de blocuri, ce 
se extinde an de an. cu 
noi apartamente. Tu
dor Marica, secretar 
adjunct al comitetu
lui orășenesc de partid, 
îmi spunea că acum 
Segarcea se confruntă 
cu problemele speci
fice oricărei așezări 
urbane, că înșiși locui
torii trăiesc acest sen
timent în toată com
plexitatea Iui ; pentru 
vizitatorul care sosește 
cu imaginea (precon
cepută) de album, unde

Segarcea era cunos
cută prin farmecul au
tumnal al podgoriilor 
sale, saltul este enorm. 
Orașul dispune astăzi 
de citeva unități in
dustriale, se fac studii 
despre integrarea1 și 
perfecționarea forței 
de muncă — o temă 
ce figurează și in pro
gramul universității 
cu 1 tura 1 -ști in ți f ice.

Pe bună dreptate, 
ne-am obișnuit să aso
ciem in mod spontan 
propensiunea spre mo
dernitate a localităților 
cu prezența cvartale
lor noi : iată, la Be-

de Romulus
DIACONESCU

chet, 6e conturează 
un microcartier de 
blocuri, in care locu
iesc specialiștii și 
muncitorii unităților 
agricole ; blocuri au 
apărut la Barca. Poia
na Mare, Goicea, Ce
tate, Maglavit și in 
multe alte așezări ; 
pentru a nu mai vorbi 
de magazinele univer
sale și unitățile pres
tatoare de servicii 
care există în fiecare 
comună. Fiindcă civi
lizația socialistă în
seamnă și confort, iar 
construirea pretutin
deni în sate a magazi
nelor complexe nu a 
venit in intimpinarea 
unor gusturi megalo
mane, ci pentru satis
facerea unor cerințe 
reale ale săteanului de 
astăzi — prin condiție 
și aspirații atît de di
ferit de imaginea a- 
creditată de o tradiție 
deloc încurajatoare. Iar 
asfaltul a înmormintat 
de mult drumurile de 
țară cu ale căror no
roaie generații de-a 
rindul se luptau din 
greu spre sfîrșitul Ier
nii sau in miezuri ne
guroase de toamnă. 
Nici chiar străzile Băi- 
leștiului nu-și onorau 
denumirea intr-un tre
cut nu prea îndepărtat.

dar acum pe îmbrăcă
mintea lor asfaltică 
pășesc, alături de ță
rani, tineri viguroși și 
vînstnici încă drepți, 
ce se îndreaptă, in fie
care dimineață, spre 
porțile întreprinderilor 
(cea de celule electrice 
fiind cea mai impor
tantă) și în această in
terferență a străzii re
cunoști insăși aspira
ția orașului de a se 
edifica din punct de 
vedere agrar și indus
trial. Este aceasta, de 
fapt, o dimensiune mal 
nouă a cîmpiei, de a 
aduce în suprafețele el 
Imense însemnele in
dustriei care-i sporesc 
rodnicia, valorificin- 
du-i, totodată, la seară 
superioară, belșugul de 
produse. Solariile mi 
se par ilustrarea cea 
mai elocventă a efor
tului făcut în ultimii 
ani in cimpia Doljului 
pentru intens! ticarea 
producției agricole, 
prin forțarea, dacă se 
poate spune, a ciclu
lui vegetal. Alexandru 
Toană, președintele co
operativei agricole de 
producție din Poiana 
Mare și, totodată, unul 
din gospodarii cei mai 
chibzuiți din cimpia 
Olteniei, îmi mărturi
sea că, vara, din gră
dinile comunei pleacă 
zilnic spre exoort 
1 000—1 200 tone legu
me și tomate. Și, desi
gur. altă mie de tone 
ia drumul piețelor in
terne.

Pornite din chinga 
munților, apele devin 
in cimpie molcome, 
descriind meandre le
neșe ; iată că, de mal 
mult timp, din albia 
lor au fost trase brațe 
care, dalate, spintecă 
pămintul greu în dife
rite direcții. Canalele 
de irigații sînt astăzi 
riurile ce potolesc se
tea cimpiei in zilele de 
arșiță ale verii. Deo
camdată, apele acesto
ra s-au retras în albia- 
mumă. Vor reveni in 
primăvară, impulsio- 
nind explozia vegetală, 
ce îi va reda cimpiei 
adevărata ei culoare : 
a rodniciei și a belșu
gului.

campest.ru
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ÎNSUFLEȚITOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
CHEMAREA LA ÎNTRECERE

adresată de întreprinderea minieră Bălan 
către toate colectivele de muncă din unitățile 

de extracție și preparare a minereurilor 

muncă și de viață ale oamenilor muncii condițiilor de locuit In căminele de nefa- 
vom acționa în direcția prevenirii și redu- miliști, amenajării unei microcantine cu 60 
cerii accidentelor de muncă, îmbunătățirii de locuri si îmbunătățirii meniului.
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chemarea' la întrecere

nificate pe 1984, In condițiile în care chel
tuielile materiale aferente vor fi reduse cu 
1 milion lei. In anul 1984 vom construi o 
hală pentru creșterea păsărilor, cu o capa
citate de 10 000 capete, o maternitate pen
tru 60 vaci, două fînare și alte anexe gos
podărești ; vom spori numărul animalelor

de tracțiune cu 20 capete din prăsilă 
proprie.

Fondul de retribuire va crește astfel 
încit, în 1984, un cooperator, lucrînd în 
acord global, să realizeze în medie, anual, 
50 000 lei în zootehnie și 35 000 lei în sec
torul vegetal.

ADUNAREA GENERALA
A COOPERATIVEI AGRICOLE 

DE PRODUCȚIE
Oamenii muncii din întreprinderea mi

nieră Bălan, județul Harghita, adresează 
tuturor colectivelor de muncă din unitățile 
de extracție și preparare a minereurilor 
chemarea la întrecerea socialistă pentru 
depășirea planului pe anul 1984, cu urmă
toarele obiective :

1. Depășirea planului Ia producția de me
tal în echivalent cupru in concentrate cu 
100 tone.

2. Depășirea planului la productia-marfă 
cu 8 milioane lei, la producția netă cu 5 
milioane lei și la producția-marfă vîn- 
dută și încasată cu 7 milioane lei.

3. Planul Ia lucrările de deschidere și 
pregătire va fi depășit cu 700 metri liniari.

4. Creșterea productivității muncii valo
rice cu 1 la sută peste plan.

5. Reducerea consumurilor față de cele 
planificate cu 8 000 kg exploziv, cu 530 
MWh la energie electrică și cu 50 tone la 
combustibil convențional.

6. Reducerea cheltuielilor totale de pro
ducție cu 3 Jei la 1 000 lei producție-marfă 
și cu 1 leu a celor materiale.

7. Depășirea, planului de beneficii cu 3 
milioane lei.

8. Depășirea sarcinilor de plan de recu
perare și valorificare a materialelor refo- 
losibile cu 50 tone la fier vechi, cu 50 mc 
la lemn de mină și cu 10 tone la armături 
metalice.

9. Creșterea eficienței activității produc
tive prin :
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CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de întreprinderea „Tractorul" Brașov 

către toate întreprinderile constructoare 
de tractoare, mașini agricole, autocamioane, 
autoturisme, rulmenți și organe de asamblare

HotărftI de a Înfăptui cu. toată răspun-. 
darea' muncitorească: sarcinile ?ce ;le revin 
din Planul național unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială pe anul 1984, constructorii 
de tractoare din Brașov cheamă la între
cere toate colectivele de oameni ai muncii 
din întreprinderile constructoare de mașini, 
tractoare, mașini agricole, autocamioane, 
autoturisme, rulmenți și organe de asam
blare. angajîndu-se să depășească sarcini
le de plan pe anul 1984 la următoarele 
obiective :

1. Depășirea planului la producția-marfă 
cu 100 milioane lei.

2. Realizarea peste prevederile planului a 
500 tractoare destinate în exclusivitate ex
portului.

3. Depășirea planului de export cu 1 la 
sută.

4. Realizarea peste prevederile planului 
a unei productii-marfă vîndute si Încasate 
de 60 milioane lei.

5. Depășirea producției nete cu 20 mili
oane lei față de sarcina planificată.

6. Creșterea productivității muncii calcu
late la producția-marfă cu 4 la sută fată de 
plan, în devans, prin generalizarea acordu
lui global, mecanizarea complexă a monta
jului general și liniei de formare a pieselor 
man.

7. Ridicarea nivelului calitativ și competi
tiv al produselor, astfel ca ponderea pro
duselor noi și modernizate să reprezinte 70 
la sută în anul 1984.
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CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de întreprinderea de mecanică fină 

București către toate întreprinderile 
din industria constructoare de mașini-unelte, 
utilaje pentru industria ușoară, mecanică fină 

și scule, echipament special
Colectivul întreprinderii de mecanică 

fină București, adresează tuturor întreprin
derilor din industria constructoare de ma- 
șini-unelte, utilaje pentru industria ușoară, 
mecanică fină și scule, echipament special 
chemarea la întrecere pentru îndeplinirea 
și depășirea planului pe anul 1984, anga
jîndu-se să realizeze următoarele obiec
tive :

1. Depășirea planului la producția-marfă 
cu 20 milioane lei.

2. Depășirea planului producției fizice în
deosebi la aparate de măsură și control 
normale, speciale, aparate de orologerie in
dustrială, scule și dispozitive complexe și 
la unelte de mînă.

3. Realizarea unei producții suplimentare 
pentru export în valoare de 4 milioane lei.

4. Realizarea suplimentară a 10 milioane 
lei la producția-marfă vîndută și încasată.

5. Realizarea suplimentară a unei produc
ții nete în valoare de 10 milioane lei.

6. Sarcinile planificate și angajamentele 
de creștere a producției le vom realiza în 
condiții de eficiență sporită, aplicind ferm 
principiile mecanismului economico-finan
ciar, autoconducerii muncitorești și auto- 
gestiunii, obținind :

— depășirea planului productivității mun
cii pe baza producției-marfă cu 500 lei pe 
o persoană ;

— reducerea consumurilor normate cu 20 
de tone la metal, 100 MWh la energie elec
trică și 50 tone la combustibil convențional ;

— extinderea mecanizării și aplicării me
todelor de exploatare de mare productivi
tate, cu rambleu hidraulic și surpare in 
subetaje, astfel ca 91 la sută din producția 
extrasă din subteran să fie dată prin aces
te metode ;

— generalizarea acordului global și apli
carea cu fermitate a principiilor noului 
mecanism economico-financiar ;

— modernizarea procesului tehnologic de 
preparare a minereurilor, reduci ndu-se cu 
5 la sută pierderile în steril ;

— creșterea vitezelor medii de tnaintare 
cu 2 la sută la lucrările de pregătire față 
de sarcinile planificate ;

— sporirea cu 1 la sută a indicelui de uti
lizare a fondului de timp al personalului 
muncitor față de realizările anului prece
dent ;

— cuprinderea tuturor oamenilor muncii 
în forme de perfecționare, precum și poli
calificarea unui număr de 150 lăcătuși și 
electricieni în meseria de miner.

10. îmbunătățirea condițiilor de muncă și 
de viață ale personalului muncitor prin 
creșterea gradului de securitate a muncii, 
îmbunătățirea in continuare a calității me
niurilor la cantina-restaurant a întreprin
derii și a mesei calde servite gratuit la in
trarea în schimburi ; trimiterea în stațiuni 
balneoclimaterice pentru refacerea capaci
tății de muncă a unui număr de peste 300 
mineri, preparatori și personal electrome
canic.

.8. Depășirea cu 2,5 Ig sută .a indicelui de 
, utilizare planificat al * mașinilor -unelte: și 
extinderea poli servirii la 30 utilaje.

9. Creșterea cu 2 la sută a indicelui de 
utilizare a fondului de timp maxim dispo
nibil ai muncitorilor prin întărirea ordinii 
și disciplinei, organizarea mai bună a pro
ducției și a muncii.

10. Depășirea planului de beneficii cu 10 
milioane lei.

11. Executarea a 260 mașini și utilaje prin 
autodotare, care va determina o reducere 
a efortului valutar cu peste 110 milioane lei.

12. Sarcinile planificate și angajamentele 
anuale le vom realiza în condițiile aplicării 
ferme a noului mecanism economico-finan
ciar. a autoconducerii muncitorești și auto- 
gestiunii, care se vor materializa în reali
zarea unei economii de 6 000 tone metal, 
reducerea consumului specific de energie 
electrică cu 3 la sută și de combustibil con
vențional cu 5 la sută, recuperarea și refo- 
losirea peste sarcinile planificate a 6100 
tone metale feroase și 400 tone metale 
neferoase, recondiționarea unor piese de 
schimb și scule în valoare de 40 milioane 
lei. recuperarea în proporție de 50 la sută 
a resurselor energetice secundare față de 
potențialul de resurse existente.

13. Intensificarea mișcării de invenții și 
inovații pentru realizarea unei economii 
postcalculate de minimum 20 milioane lei.

— recuperarea și refolosirea peste plan 
a 5 tone oțel, 3 tone aluminiu, 2 tone ala
mă. 1 tonă cupru, reducerea cu 10 la 
sută a procentului de pierderi tehnologice 
admise, reducerea cheltuielilor totale cu 
4 lei și cu 2 lei a celor materiale la 1 000 
lei producție-marfă și realizarea unui be
neficiu suplimentar de 5 milioane lei ;

— vor fi realizate prin autodotare 14 ma
șini și utilaje diverse, în valoare de 14,6 
milioane lei.

7. Prin introducerea și extinderea de pro
cedee tehnologice noi se vor asigura redu
cerea consumurilor de materiale cu 2,5 mi
lioane lei, creșterea nivelului calitativ al 
produselor și scăderea ponderii cheltuieli
lor neeconomice din rebuturi și remanieri 
cu peste 1,8 milioane lei.

8. Ridicarea nivelului calitativ și de com
petitivitate a produselor prin asimilarea și 
introducerea în fabricație peste plan a 7 
produse noi. Ponderea produselor noi și 
modernizate în ansamblul productiei- 
marfă realizate va spori cu 5 la sută față 
de nivelul planificat, urmărind scurtarea 
cu 30 zile în medie pe produs nou a pe
rioadei de asimilare prin asigurarea pregă
tirilor de fabricație in colaborare cu uni
tatea de cercetare-proiectare de profil. In 
scopul creșterii fiabilității produselor se vor 
realiza peste plan 10 ștanduri de probe fi
nale și încercări și se vor moderniza 4 
standuri existente.

9. Pentru îmbunătățirea condițiilor de

adresată de Combinatul petrochimic Pitești 
către toate colectivele de muncă din unitățile 

de rafinării și petrochimie, medicamente, 
cosmetică, coloranți, lacuri, prelucrare cauciuc 

și mase plastice
Oamenii muncii din Combinatul petrochi

mic Pitești adresează colectivelor de muncă 
din unitățile de rafinării și petrochimie, 
medicamente, cosmetice, coloranți. lacuri, 
prelucrare cauciuc si mase plastice o vi
brantă chemare la întrecere socialistă pe 
anul 1984. angajîndu-se să realizeze urmă
toarele obiective :

— depășirea planului la producția fizică 
cu 700 milioane lei, concretizată în peste 
10 000 tone diverse produse macromolecu- 
lare, 5 000 tone benzen, 5 000 tone toluen, 
4 000 tone etilbenzen, 1 000 tone etilenă, 
3 000 tone monoetilenglicol și altelede
pășirea planului la export cu 2 milioane 
dolari ; realizarea unei producții nete su
plimentare în valoare de 105 milioane lei ; 
obținerea unei productii-marfă vîndute si 
încasate cu 500 milioane lei peste plan ; 
sporirea productivității muncii cu 3 la sută 
peste nivelul planificat ; creșterea cu 2 la 
sută față de plan a produselor de calitate 
superioară prin respectarea cu strictețe a 
proceselor tehnologice pe faze și ridicarea 
calificării personalului muncitor ;

— reducerea cheltuielilor de producție 
totale planificate la 1 000 lei producție- 
marfă cu 10 lei si cu 7 lei la cheltuieli ma
teriale. reducerea consumurilor specifice 
de materii prime, materiale si energie elec
trică. obținîndu-se ne această cale economii 
de 30 milioane lei. recuperarea suplimen
tară a unor resurse materiale refolosibile, 
realizîndu-se prin valorificarea superioară
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CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de întreprinderea de tricotaje 

și perdele Pașcani către toate întreprinderile 
din industria textilă, a tricotajelor și confecțiilor

Oamenii muncii din întreprinderea de 
tricotaje și perdele Pașcani cheamă la în
trecere. pentru depășirea planului pe anul 
1984, toate întreprinderile din industria tex
tilă, a tricotajelor și confecțiilor, angajin- 
du-se să realizeze următoarele :

1. Realizarea peste prevederile planului 
a unei productii-marfă de 13 milioane lei, 
depășirea planului livrărilor la fondul 
pieței cu 5,4 la sută si la export cu 7.5 la 
sută.

2. Depășirea planului productiei-marfă 
vîndute și încasate cu 15 milioane lei și ob
ținerea a 600 mii mp țesături din resurse 
materiale refolosibile.

3. Folosind mai bine capacitatea creatoare 
a personalului muncitor vom realiza :

— depășirea cu cel puțin 2 la sută a pla
nului la produsele de calitate superioară 
prin extinderea tehnologiilor avansate, in
troducerea peste plan a 5 tehnologii noi ;

— creșterea ponderii produselor noi și re- 
proiectate in totalul productiei-marfă la 98 
la sută ;

— crearea peste plan a unui număr de 
300 modele noi de tricotaje și 50 articole 
noi de perdele cu consumuri reduse de ma
terii prime ;

— asimilarea peste plan a 27 tipuri de 
repere și piese de schimb din import și 
recondiționarea altora în valoare de 3 mi
lioane lei peste nivelul planificat.
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CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de cooperativa agricolă de producție 

Bucov, județul Prahova, 
către toate unitățile agricole cooperatiste

Cooperatorii, mecanizatorii și specialiș
tii din cooperativa agricolă de producție 
Bucov, județul Prahova, adresează tuturor 
unităților agricole cooperatiste din țară o 
însuflețitoare chemare la întrecerea socia
listă pentru realizarea și depășirea planului 
pe 1984, angajîndu-se să înfăptuiască ur
mătoarele obiective :

1. Mărirea potențialului productiv al 
pămintului, asigurarea unor producții spo
rite si stabile prin : terminarea organizării 
teritoriului pe întreaga suprafață arabilă ; 
irigarea în sistem local a 160 ha ; amelio
rarea unor terenuri slab productive ne 
100 ha ; cultivarea integrală a terenurilor 
din incintele gospodărești ; executarea lu
crărilor de scarificare a solului pe 100 ha 
și administrarea a 4 000 tone de îngrășămin
te naturale pe 160 ha.

— folosirea intensivă a loturilor în folo
sință personală ale cooperatorilor și îmbu
nătățirea structurii culturilor în cadrul 
acestora.

2. In sectorul vegetal, pe teren neirigat, 
vom obține următoarele producții medii : 

cultura angajament 
kg/ha

creșteri 
față de 

plan 
kg/ha

— grîu 4 700 500
— orz 5 100 900
— porumb boabe 7 000 2 000
— cartofi timpurii 25 000 9 600
— legume cimp 35 000 10 000

a reziduurilor de fabricație o producție In 
valoare de 16 milioane lei ; realizarea peste 
plan a unei producții de piese de schimb 
noi și recondiționări în valoare de 70 mi
lioane lei ;

— sporirea valorii productiei-marfă la 
1 000 lei fonduri fixe cu 150 lei peste plan.

O atenție prioritară vom acorda aplicării 
noului mecanism economico-financiar, folo
sirii la parametri optimi a capacităților de 
producție, perfecționării organizării mun
cii și conducerii producției, introducerii 
operative a rezultatelor cercetării pentru 
înnoirea producției și îmbunătățirea calită
ții acesteia.

Vom intensifica munca politică, organi
zatorică și educativă în vederea întăririi 
ordinii și disciplinei, a respectării cu 
strictețe a instrucțiunilor de supraveghere, 
precizînd mai bine atribuțiile și răspunde
rile ce revin fiecărui lucrător din combinat.

Vom acorda atenție deosebită îmbunătă
țirii condițiilor de muncă si de viată ale pe- 
trochimiștitor. actionînd in vederea îmbu
nătățirii în continuare a calității prepara
telor si a condițiilor de servire a mesei în 
cantine și microcantine, sporirii cu 100 a 
numărului petrochimiștilor care vor fi tri
miși în stațiuni balneoclimaterice pentru 
refacerea capacității de muncă.

In cadrul Festivalului national „Cîn- 
tarea României" vom antrena întregul co
lectiv la acțiunile de creație tehnico-știin- 
țifică, cultural-artistice și educative.

4. Depășirea cu cel puțin 2 la sută a pro
ductivității muncii planificate prin : apli
carea unui număr de 5 studii privind orga
nizarea superioară a producției și a muncii, 
îmbunătățirea indicelui de utilizare a fon
dului de timp maxim disponibil al persona
lului muncitor cu 1 la sută față de 1983.

5. Realizarea a cel puțin 400 mii bucăți 
piese mici de tricotaje, prin valorificarea 
peste plan a unei cantități de 20 tone ma
teriale textile refolosibile.

6. Reducerea nivelului planificat al chel
tuielilor totale cu 6 lei și a cheltuielilor 
materiale cu 4 lei la 1 000 lei producție- 
marfă, prin reducerea consumurilor nor
mate de materii prime cu 50 tone, a consu
murilor de energie electrică cu 100 MWh și 
a consumurilor de combustibil cu 20 tone c.c.

7. Creșterea gradului de utilizare a mași
nilor și utilajelor tehnologice cu 2 la sută 
peste plan.

8. Depășirea planului de beneficii cu 10 
milioane lei și reducerea peste plan a ni
velului de cheltuieli cu 4,7 la suta la 1 000 
lei producție-marfă.

9. îmbunătățirea condițiilor de muncă și 
de viață ale personalului muncitor.-in care 
scop se va mări cu 100 numărul de locuri 
la cantină, se va organiza o gospodărie- 
anexă care să asigure aprovizionarea cu le
gume și zarzavaturi a creșei. grădiniței și 
cantinei.

Pe o suprafață de 100 ha vom realiza 
peste 20 000 kg porumb știuleți la hectar.

3. Vom spori efectivele la 550 taurine, 
din care 300 vaci si juninci. obtinînd o 
producție medie de lapțe pe vacă furajată 
de minimum 4 000 litri, cu 1 000 litri peste 
plan ; la carne de pasăre vom realiza o 
producție totală de 155 tone, cu 75 tone 
peste plan, iar din incubatoarele proprii 
vom scoate și vom vinde populației 300 000 
pui ; prin mărirea efectivului de găini 
ouătoare cu 3 000 capete vom realiza peste 
plan o producție de 600 mii ouă, livrînd 
astfel in total 1,1 milioane ouă ;

— indicele de natalitate la vaci va crește 
la 92 la sută, fată de 85 la sută planificat ;

— vom sprijini pe toți membrii C.A.P. 
la pregătirea terenului, semănatul și fer
tilizatul culturilor de pe loturile date in 
folosință, asigurindu-le. totodată, teren in 
cultură succesivă pentru obținerea de 
furaje ;

— vom acționa astfel ca fiecare gospo
dărie personală a membrilor C.A.P., for
mată din 2—3 persoane, să crească numă
rul de animale stabilit prin programul 
unic.

4. La livrările la fondul de stat vom da 
peste plan 250 tone grîu, 1 300 tone po
rumb, 850 tone cartofi timpurii, 800 tone 
legume de cimp, 2 500 hl lapte. 75 tone car
ne pasăre. 600 mii ouă.

Din . industria mică și prestări de servicii 
vom realiza venituri de 17 milioane lei, cu 
5 milioane lei peste plan.

5. Aplicind cu fermitate noul mecanism 
economico-financiar, vom depăși cu 15 mi
lioane lei valoarea producției globale pla

CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de Inspectoratul silvic județean 

Vrancea către toate inspectoratele 
silvice județene

Colectivul de muncă al Inspectoratului 
silvic județean Vrancea cheamă la între
cere, pentru depășirea planului pe anul 
1984, toate inspectoratele silvice județene, 
propunindu-și următoarele obiective :

1. Depășirea valorii producției planificate 
la unitățile silvice cu 5 la sută, în condi
țiile reducerii volumului de masă lemnoasă 
destinată producției industriale cu 13 la sută 
față de anul 1983.

2. Depășirea sarcinilor de plan la export 
ou 10 la sută.

3. Realizarea sarcinii anuale de împădu
riri cu 20 zile mai devreme, depășirea pla
nului la plantații cu cel puțin 3 la sută, 
sprijinirea acțiunii pentru redarea în cir
cuitul economic, prin împăduriri, a unei 
suprafețe de minimum 55 ha, realizarea 
unui indice de reușită a împăduririlor de 
cel puțin 91 la sută.

4. îndeplinirea cu 45 zile mai devreme a 
planului anual de investiții la lucrările în 
regie proprie.

5. Reducerea cheltuielilor de producție 
planificate cu 1 milion lei, depășirea bene
ficiului cu 1,5 mii. lei și a livrărilor către 
fondul pieței cu 1 milion lei.

6. Extinderea tratamentelor care asigura 
promovarea regenerărilor naturale, astfel
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CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de Institutul de cercetări, inginerie 

tehnologică și proiectări pentru minereuri 
neferoase - I.C.P.M.N. Baia Mate către toate 
institutele de cercetare, inginerie tehnologică 

și proiectare
Acționînd împreună cu întreprinderile 

miniere pentru aplicarea întocmai a pro
gramelor speciale privind dezvoltarea ba
zei proprii de materii prime și creșterea 
producției de minereuri, oamenii muncii din 
institutul nostru cheamă la întrecere so
cialistă, pentru depășirea planului pe anul 
1984, toate colectivele de muncă din insti
tutele de cercetare, inginerie tehnologică și 
proiectare, angajîndu-se să realizeze urmă
toarele 6biective :

1. Depășirea cu 12,5 la sută a planului 
fizic de cercetare-proiectare, prin realiza
rea peste plan a 42 noi tehnologii, produse, 
instalații și utilaje specifice.

2. Vor fi elaborate și aplicate 15 tehno
logii perfecționate de săpare orizontală șl 
verticală în mine, care să asigure un înalt 
grad de recuperare a substanțelor utile din 
zăcăminte și o productivitate a muncii 
sporită.

3. Pentru dezvoltarea bazei de materii 
prime neferoase se vor elabora 17 tehno
logii de preparare, care vor asigura atra
gerea In circuitul economic a peste 10 mi
lioane tone rezerve minereuri neferoase.
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CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de întreprinderea județeană 

de gospodărie comunală și locativă Neamț 
către toate unitățile de gospodărie comunală, 

de locuințe, prestări în construcții 
și transport local

Exprimînd voința sî hotărî rea comuniș
tilor. ale tuturor oamenilor muncii din 
întreprinderea noastră de a îndeplini în 
cele mai bune condiții și cu înaltă res
ponsabilitate muncitorească sarcinile de 
plan ne acest an. adresăm chemarea la 
întrecerea socialistă pe anul 1984 tuturor 
unităților similare din tară, pentru îmbu
nătățirea activității în domeniul prestări
lor de servicii pentru populație si ridi
carea nivelului de dotare edilitar-gospodă- 
rească a localităților, cu următoarele obiec
tive :

1. Depășirea planului de producție și 
prestări servicii la activitatea de gospo
dărie comunală, locativă si prestări în 
construcții cu 4 Ia sută.

2. Depășirea productiei-marfă industria
lă si a prestărilor de servicii neindustria
le în activitatea de industrie mică pe sea
ma valorificării resurselor locale și a 
materialelor refolosibile cu 3.5 la sută.

3. Depășirea producției nete planificate 
cu 5 la sută.

4. Depășirea planului la recuperarea, va
lorificarea si reintroducerea in circuitul 
productiv a materialelor refolosibile cu 10 
la sută.

5. Depășirea planului de Întreținere și 
reparații curente la fondul locativ de stat 
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ca acestea să reprezinte cel puțin 60 la sută 
în arboretele cu regenerare sub masiv.

7. Recoltarea și valorificarea integrală a 
fructelor de pădure in cantitate de 1000 
tone, cu 30 la sută mai mult față de sar
cinile planificate pe anul 1984, a 40 tone 
ciuperci și a celorlalte produse ale pădurii.

8. Se vor amenaja 10 000 mp toplițe și 
11 km cursuri de ape de munte, asigurind 
popularea acestora cu minimum 300 mii 
puieți păstrăv, precum și valorificarea a 
cel puțin 10 tone pește,

9. Efectuarea unui complex de lucrări în 
răchitării în vederea obținerii a 10,5 tone 
răchită producție medie la hectar, cu 22 la 
sută mai mult față de realizările anului 
1983, valorificate integral la export prin 
împletituri în atelierele proprii.

10. In vederea creșterii producției de masă 
verde Ia ha se vor executa lucrări agro- 
ameliorative de întreținere pe 12 000 ha pă
șuni. din care supraînsămințări și curățiri 
pe cel puțin 4 000 ha.

11. In cadrul acțiunii permanente de igie
nizare și curățire a pădurilor vom parcurge 
o suprafață de minimum 27 mii ha, de pe 
care se vor valorifica cel puțin 100 000 mc 
masă lemnoasă.

4. In scopul îmbunătățirii gradului de va
lorificare a minereurilor neferoase și a ca
lității produselor miniere se vor elabora și 
aplica 21 tehnologii noi și perfecționate.

5. Se vor implementa in producție soluții 
tehnice, tehnologice și economico-organiza- 
torice realizate de institut, care vor contri
bui la reducerea importului unităților mi
niere cu peste 150 milioane lei.

6. Scurtarea duratei de cercetare-proiec
tare cu cel puțin 7 500 om-zile, față de ter
menele de plan.

7. Prin valorificarea soluțiilor tehnice și 
tehnologice, elaborate de institut, se va a- 
sigura. Ia unitățile de producție, diminuarea 
consumurilor cu : 9 000 MWh energie elec
trică, 3 000 tone c.c., 10 000 mc material 
lemnos și 3 500 tone metal. De asemenea, 
se vor elabora 20 de sisteme de conducere 
automată.

8. Pentru a sprijini unitățile de producție 
în menținerea continuității unor activități 
se va depăși cu 10 Ia sută planul de micro- 
producție, prin realizarea de modele func
ționale, instalații experimentale, dispoziti
ve, prototipuri unicat, utilaje de serie mică 
și piese de schimb.

cu 6 la 6ută. asigurind întreținerea si re
pararea suplimentară a 40 imobile.

6. Livrarea unui volum suplimentar de 
ană potabilă de 1 milion mc. concomitent 
cu reducerea pierderilor în rețele cu 1,5 
la sută.

7. Reducerea cheltuielilor totale la 1 000 
lei producție-marfă cu 10 lei. iar a celor 
materiale cu 7,5 lei. prin diminuarea con
sumurilor specifice de energie, combus
tibil si carburanți cu 5 la sută și prin re
ducerea consumurilor normate de ciment, 
metgj si material lemnos la lucrările de 
prestări în construcții cu 8 la sută. Ca 
urmare se va realiza un beneficiu supli
mentar de 2 milioane lei.

8. Creșterea productivității muncii fată 
de sarcinile de plan cu 7 la sută.

9. împreună cu asociațiile de locatari, 
vom organiza acțiuni pentru reducerea 
consumurilor de energie electrică, gaze na
turale si combustibil lichid, pentru buna 
gospodărire și întreținere a locuințelor, co
lectarea și predarea materialelor uzate din 
gospodăriile proprii ș.a.

10. Pentru îmbunătățirea condițiilor de 
viată si de muncă ale întregului personal 
muncitor, vom moderniza bazele de pro
ducție. prestații existente, asigurind și 
realizarea de grupuri sociale și săli de 
masă.
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la Consfătuirea de lucru de la C. C. al P.C. R.

(Urmare din pag. I)lucru trebuie spus și în ce privește cuprul, și zincul, și nichelul, și alte neferoase, mă refer numai la materialele din acest domeniu. Deci problema recuperării, a refo- losirii, a recondiționării pieselor și subansamblelor — care au, de asemenea, și ele o pondere tot mai importantă — este esențială.Nu doresc să mai dau alte exemple, însă în toate ministerele, în toate ramurile problemele sînt cunoscute. Trebuie ca ministerele, dar și comitetele județene de partid, toate organele de stat și de partid să acționeze cu toată răspunderea pentru realizarea sarcinilor foarte mari și importante din acest domeniu. Numai pe această bază vom putea asigura o bună a- provizionare tehnico-materială. Noi trebuie să facem-in așa fel încît, pe baza recuperării, a refolosirii și recondiționării, să reducem importul la o serie de materii prime. Avem resurse și posibilități încă mari în țară.Sînt necesare, de asemenea, măsuri pentru organizarea bunei cooperări în cadrul aceluiași minister, chiar în cadrul aceleiași centrale — pentru că multe probleme de aprovizionare sînt cauzate de slaba cooperare și conlucrare între întreprinderi din aceeași centrală, între întreprinderi și centralele din același minister și, practic, în toate ministerele și între ministere. Or, este necesar să înțelegem că realizarea unui număr foarte mare de sortimente diferite, care intră in produsele pe care le realizăm, necesită o bună cooperare, o bună planificare, precum și urmărirea temeinică a realizării de către fiecare întreprindere a produselor care intră în produsul final.Sînt produse care, dacă nu au un șurub, nu pot funcționa. Nu se poate spune că o șaibă, un șurub n-au importanță — și aici s-au dat atîtea exemple în această privință. Toate problemele trebuie rezolvate din timp, de fiecare minister, în fiecare județ — pentru că multe lucruri, deși pot fi rezolvate în aceiași județ, nu sînt soluționate în mod corespunzător și nu se urmăresc.Deci este necesar să revedem aceste lucruri — iar Ministerul Aprovizionării și Comitetul de' Stat al Planificării trebuie să-și propună să ajute și la buna organizare a cooperării între ministere îndeosebi, dar și la a îndruma și controla buna cooperare în cadrul sectoarelor, al ministerelor economice.De asemenea, este necesar să soluționăm în mod corespunzător unele probleme ale integrării, ale asimilării, care sînt luate în vedere în buna aprovizionare tehnico- materială. Aici sînt sarcini care revin direct întreprinderilor, ministerelor, cercetării, proiectării — iar organele respective trebuie să se așeze și să ia măsuri pentru a-și realiza obligațiile pe care le au.Trebuie să fim bine înțeleși, tovarăși, că nu se poate asigura buna desfășurare a aprovizionării tehnico-materiale dacă fiecare sector, fiecare în domeniul său nu-și îndeplinește obligațiile pe care le are. Cu ceea ce avem prevăzut, se poate afirma că este asigurat tot ce este necesar din punct de vedere material și tehnic pentru realizarea în bune condiții a planului de producție.O atenție deosebită trebuie să acordăm problemelor calității și nivelului tehnic al produselor. Am discutat mult această problemă ; am adoptat un plan care este supus discuției. Acest plan este cunoscut și urmează să-1 supunem și dezbaterii, și adoptării de către Marea Adunare Națională. Dar esențialul este ca, in toate unitățile, în toate sectoarele să luăm măsuri hotărîte pentru a realiza o bună calitate, pentru ridicarea nivelului tehnic al producției, atît pentru nevoile noastre, cît și pentru export. Calitatea și nivelul tehnic reprezintă una din problemele esențiale ! Problema calității are o importanță foarte mare, ea privind 

și eficiența economică, și realizarea celorlalte sarcini în diferite sectoare.Trebuie să luăm măsuri serioase privind productivitatea muncii. Am menționat că nu putem fi mulțumiți cu ceea ce am realizat în 1983. Pentru anul acesta avem sarcini mari privind creșterea productivității muncii. Acolo unde nu avem comenzi, va trebui să redistribuim oamenii în alte sectoare de activitate. Să luăm măsuri pentru a dimensiona fiecare secție, fiecare fabrică, fiecare întreprindere în raport de planul de producție și de comenzile pe care le are. Nu mai putem să admitem nici un fel de încălcare a prevederilor legilor țării, a legilor economice înseși, a principiilor construcției societății noastre socialiste.O altă problemă căreia trebuie să-i acordăm o atenție mai mare este aceea a eficienței și rentabilității întregii activități economice. Ea decurge, dealtfel, din tot ceea ce am spus pînă acum, din măsurile luate ca să reducem consumurile, să crească productivitatea, să ridicăm calitatea și nivelul tehnic ale producției, să punem capăt risipei în toate sectoarele de activitate. întreaga producție trebuie să asigure o eficiență și o rentabilitate maxime 1în ce privește exportul, atît plenara Comitetului Central, cît și sesiunea Marii Adunări Naționale au subliniat că acesta constituie o sarcină prioritară pentru toate sectoarele de activitate. Nu este nevoie să mai insist mult că, pentru România, a asigura exportul necesar înseamnă a ne crea condițiile să importăm materiile prime și alte produse de care avem nevoie. Fără un export corespunzător nu putem desfășura o activitate de producție ritmică. Nu am început bine ; s-au discutat problemele. Toți tovarășii și-au luat angajamentul de a realiza, pe februarie și pe întregul trimestru, planul de export, pe ambele relații, atît în clearing, cît și pe devize convertibile.Este necesar să acordăm mai multă atenție problemei cooperării în producție, în primul tind cu țări socialiste, dar și cu alte state. sau firme și companii. Să avem însă cooperări pe bază de acord uri de lungă durată, care să asigure posibilitatea ca investițiile pe care Se facem pentru producția ce o realizăm în cooperare să poată fi recuperate prin exporturile pe care le efectuăm. în același timp, prin cooperarea în producție noi ne asigurăm o serie de produse de care avem nevoie — șl, de asemenea, și noi trebuie să avem siguranța că vom primi aceste produse. Problema cooperării în producție este de 
o importantă deosebită. Nu este însă vorba de o cooperare anuală sau trimestrială ; trebuie să înțelegem că este nevoie să mergem la acorduri de lungă durată. Repet, trebuie să avem asemenea cooperări de lungă -durată atît cu țările socialiste, cît și cu alte state, cu diferite firme, cu companii străine, pe produse sau pe subproduse.Am discutat necesitatea realizării la timp și în bune condiții a importului. Tot ceea ce am stabilit, importurile de care avem nevoie trebuie să le realizăm luînd toate măsurile ca să avem acorduri de lungă durată, de cooperare, în sensul în care am discutat în timpul consfătuirii. Nuvreau să mă mai opresc asupra acestora. Consider însă că este necesar să crească răspunderea ministerelor și a centralelor, mai cu seamă pentru importurile de producție, că trebuie să se acționeze cu toată hotărîrea pentru a asigura importuri pe bază de compensare sigură, cu produse pe care le realizează fiecare sector de activitate.Deci obligatoriu este să dăm posibilitatea ministerelor, centralelor, unor întreprinderi să-și soluționeze aceste probleme în spiritul prevederilor planului, al legilor țării, raportînd și sub control corespunzător. Nu vreau să se înțeleagă că trebuie să fie anarhie, dar să dăm acestor organe liberta

tea să poată soluționa șl răspunde, și să nu mai arate că altcineva trebuie să Ie aducă nu știu ce lucruri de care ele trebuie să se o- cupejîn general, de tot ceea ce am prevăzut la import —- atît pe țări socialiste, cît și în clearing și pe devize convertibile — trebuie să ne ocupăm cu toată seriozitatea, să asigurăm importurile corespunzătoare. Numai pe măsură ce rezolvăm în țară, cu materii prime sau cu integrarea în producție, să reducem sau să renunțăm în mod corespunzător la importuri. Dar, pînă atunci, pentru ceea ce este prevăzut în plan, în raport cu producția pe care trebuie s-o realizăm, să luăm măsuri și să realizăm în mod corespunzător importurile de care avem nevoie.Sînt necesare măsuri cu privire la buna funcționare a capacităților de producție, a întreprinderilor, pentru realizarea parametrilor proiectați'. Multe minusuri pe care le avem într-o serie de locuri se datoresc tocmai nereali- zării parametrilor de producție a- vuți în vedere — și pentru care sînt posibilități. Pe ansamblu, în toate sectoarele, noi lucram sub capacitatea de producție proiectată. Deci nicăieri nu se poate spune că prevederile nu se pot realiza. Trebuie, în mod obligatoriu, să luăm măsuri pentru a asigura funcționarea la prevederile planului, să ajungem la capacitatea proiectată ; avem, în această privință, rezerve în toate sectoarele, inclusiv la chimie, la metalurgie — mă refer la sectoarele producătoare de materii prime.De asemenea, trebuie să acordăm mai multă atenție bunei întrețineri și realizării reparațiilor curente pentru funcționarea "corespunzătoare a utilajelor în toate sectoarele.Trebuie să luăm măsuri hotărîte pentru a realiza planul de investiții. Nu trebuie să mai existe vreun sector unde să nu realizăm planul de investiții. în primul rind, am în vedere realizarea capacităților de producție în toate sectoarele. Aceasta este esențial pentru buna aprovizionare, pentru desfășurarea corespunzătoare a întregii activități. Luna ianuarie n-am început-o .bine în domeniul investițiilor. Va trebui să luăm toate măsurile pentru ca să încheiem trimestrul cu îndeplinirea în întregime a planului de Investiții, cu punerea în producție a capacităților prevăzute.S-au ridicat aici cîteva probleme. Așa cum am stabilit. în cîte- va zile va trebui să clarificăm bine tot ce e necesar pentru a asigura punerea la timp în producție a capacităților. Să urmărim, de asemenea, și asigurarea utilajelor, și tot ce este necesar pentru realizarea la timp a reparațiilor capitale, pentru scurtarea perioadei acestor reparații. Aici avem, de asemenea, o altă rezervă mare pentru a asigura producția suplimentară — și trebuie ca, în conformitate cu planul pe care-1 avem, să acordăm toată atenția acestor probleme.Am fost informat că s-au ridicat multe probleme în legătură cu transportul. Nu este de înțeles de ce au apărut, în ianuarig, aceste probleme, cînd volumul total de transport nu esite mai mare decît în trecut; dimpotrivă, este ceva mai mic. Parcul de vagoane și capacitatea la transporturile feroviare au crescut. La fel, în transportul naval, fluvial și maritim. Aceasta înseamnă că au apărut defecțiuni în activitatea organelor de transport, a Ministerului Transporturilor- — și trebuie să luăm măsuri hotărîte pentru a pune ordine, pentru a asigura funcționarea normală a transportului și realizarea în mod corespunzător a transporturilor pentru producție, pentru export și așa mai departe. Nu cred că este necesar să mai insist asupra acestui lucru. Eu cer să se ia măsuri hotărîte și să se raporteze cum s-au soluționat a- ceste probleme, care sînt foarte importante.

Este, de asemenea, necesar să acționăm cu toată hotărîrea pentru aplicarea măsurilor luate în 1983 privind perfecționarea mecanismului economic, a aplicării mai ferme a principiilor socialiste de retribuție, a acordului global. Să acționăm pentru ca autoconducerea și autogestiunea muncitorească să devină o realitate practică în toate sectoarele, în toate unitățile.Toate acestea cer îmbunătățirea stilului și a metodelor de muncă — de sus pînă jos întărirea spiritului de răspundere, de disciplină și ordine în toate unitățile și sectoarele. Sînt necesare măsuri pentru o mai bună repartizare și folosire a cadrelor, pentru ridicarea în continuare, în conformitate cu hotărîrile pe care le avetm, a nivelului de pregătire profesională, de reciclare, de ridicare a cunoștințelor tehnice, științifice ale întregului personal.Trebuie să dăm mai multă atenție felului în care organele de conducere își îndeplinesc rolul în organizarea și conducerea activității economico-sociale. Să îmbinăm în mod cît mai armonios principiul muncii colective cu răspunderea personală în muncă a fiecăruia.Sînt încă în curs adunările generale ale oamenilor muncii. Să luăm toate măsurile ca dezbaterile și hotărîrile adunărilor generale să, ducă la perfecționarea activității, la asigurarea condițiilor necesare lichidării lipsurilor și realizării cu succes a prevederilor planului. Trebuie să ne ocupăm ceva mai mult de consiliile de conducere ale tuturor unităților, ale centralelor, în toate sectoarele de activitate. Au prevederi bune, drepturi foarte largi, dar trebuie ca toate aceste unități să acționeze și să-și îndeplinească în bune condiții drepturile și răspunderile pe care le au. Aceasta este valabil și pentru conducerile ministerelor. Tocmai datorită lipsurilor grave care s-au manifestat la Ministerul Industriei Chimice am avut, la Teleajen, avaria pe care am analizat-o ieri la Comitetul Politic Executiv și a trebuit să luăm măsurile care au fost deja făcute cunoscute. Trebuie să înțelegem bine că fiecare colectiv de oameni ai muncii, fiecare consiliu de conducere are în administrare o parte mare din avuția națională ; sînt combinate care costă zeci de miliarde. Administrarea acestei bogății cere răspundere, atenție, ordine, disciplină ; cere spirit de răspundere față 

de clasa muncitoare, față de popor, față de cauza socialismului ?Trebuie să nu admitem nici o încălcare a legilor, a hotărârilor,, a ordinii și disciplinei ! Nu este o dovadă de democrație, de umanism dacă se trec cu vederea lipsurile, greșelile, încălcarea legilor. Dimpotrivă, înseamnă a acționa împotriva democrației muncitorești revoluționare, a acționa neumani st, pentru că se pun în pericol viața oamenilor, sănătatea lor, se pune în pericol avuția societății, se dăunează intereselor generale ale țării. Democrația, umanismul revoluționar presupun grija . față de pro- ' prietirteh'bbștească.'fâță de interesele poporului, grija de oameni, dar și disciplină și ordine ! Ș» fiecare trebuie să-și îndeplinească obligațiile la locul său de muncă, acolo unde își desfășoară activitatea !în discuțiile de ieri, pe grupe, precum și în consfătuirea de azi s-au ridicat multe probleme. S-au dat răspunsuri, dar au mai rămas încă probleme de soluționat. Așa cum s-a precizat în timpul consfătuirii, pînă la sfîrșitul acestei săptămîni toate problemele trebuie analizate de către ministere și de celelalte organe centrale — și să se raporteze guvernului cum s-au soluționat. Acolo unde ministerele n-au găsit soluții, guvernul — ca organ central — să dea soluțiile și răspunsurile Ia toate problemele ce s-au ridicat. Nu trebuie să rămînă nici o problemă neso- luționată. Răspunsul care trebuie dat este soluționarea problemelor ! Nu trebuie amînată nici o problemă ! Toate trebuie să-și primească un răspuns corespunzător! M-am referit la problemele legate de asigurarea condițiilor de desfășurare normală a producției și, desigur, și la măsurile pentru realizarea contractelor, a exportului și celelalte. Dar toate problemele care s-au ridicat aici trebuie să-și găsească soluționarea în mod corespunzător, în conformitate cu prevederile legilor, cu normele de consum. Rog însă comitetele județene de partid să urmărească cum se soluționează aceste probleme și să sesizeze la timp, să nu aștepte să mai avem o consfătuire pentru a arăta că o problemă sau alta nu și-a găsit o soluționare corespunzătoare.Rezolvarea în bune condiții a tuturor problemelor pe care le avem pentru acest an impune creșterea răspunderii și perfecționarea activității organizațiilor și

organelor de partid, a comitetelor orășenești și județene de partid. Sînt necesare măsuri hotărîte pentru ca fiecare comunist, fiecare organizație de bază să-și îndeplinească rolul său de forță politică conducătoare, de organizator, de unire a eforturilor tuturor oamenilor muncii în vederea îndeplinirii în bune condiții a sarcinilor.O activitate bună de partid trebuie să o apreciem nu după numărul de ședințe, de referate, ci după felul în care se realizează planul de producție, se înfăptuiește programul construcției societății noastre , socialiste ! Ședințele, toate celelalte sînt necesare pentru a dis^ cuta și a înțelege problemele, dar nu ca un scop în sine î Ele sînt un mijloc pentru a ne clarifica, pentru a ne organiza mai bine munca și pentru a acționa cu toții în aceeași direcție. La fel, activitatea politico-educativă, de propagandă trebuie să fie subordonată sau să-și propună, pe primul plan, să facă totul pentru a ridica nivelul de conștiință revoluționară al maselor, în vederea îndeplinirii în cele mai bune condiții a planului de producție. Putem să avem o echipă artistică bună, dar dacă producția merge prost înseamnă că și activitatea culturală este slabă. Este nevoie de o bună activitate cultural-educativă. Desigur, trebuie să ne îngrijim ca oamenii să beneficieze și de activități culturale și distractive, dar acestea trebuie să contribuie nu la slăbirea activității de producție, ci, dimpotrivă, la întărirea ordinii și disciplinei în muncă ! Unde avem fenomene de indisciplină, de dezordine, unde se întîmplă lucruri cum au fost cele de la Teleajen înseamnă că munca de partid, activitatea de propagandă și cultural-educativă sînt slabe.Se impun, de asemenea, măsuri ea sindicatele noastre să-și îndeplinească în mai bune condiții atribuțiile pe care le au ca organizații de masă ale oamenilor muncii și care trebuie să pună pe prim plan organizarea constructorilor socialismului pentru realizarea Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. Și activitatea sindicală trebuie s-o judecăm după felul cum fiecare întreprindere, colectivul respectiv își îndeplinește sarcinile pe care Ie are.Același lucru trebuie spus și despre activitatea Uniunii Tineretului Comunist, avînd în vedere rolul important pe care îl are ti

neretul, prin ponderea sa mare' în producție. Sînt întreprinderi unde tineretul reprezintă peste 50 la suta — și, permanent, el va fi o forță importantă a procesului de producție. Deci și organizația de tineret trebuie să aibă un rol activ în organizarea, în ridicarea conștiin- . ței și a pregătirii tineretului, în ... îndeplinirea în bune condiții a pla- ' nurilor de dezvoltare în toate sectoarele de activitate. Același lucru este valabil pentru toate organizațiile de masă și obștești, inclusiv pentru activitatea comisiilor de fb- mei, care trebuie, de asemenea, să . acorde o atenție mai mare proble- -almelor ...complexe care se pun! ta £ toate sectoarele de activitate. ; ș In încheiere, aș dori să subliniez ‘ că dispunem de tot ce este necesar pentru a realiza în bune condiții prevederile planului pe acest an.Acolo unde sînt condiții, să depă- , șim producția — mă refer la ma- ' terii prime, energetice. Dacă avem contracte la export, să depășim și în această privință producția!Să facem în așa fel încît să putem, într-adevăr, întîmpina a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională și Congresul al XIII-lea al partidului cu' rezultate cît mai bune în toate sectoarele și să asigurăm condițiile necesare pentru a realiza planul cincinal 1981—1985.Consider că este necesar ca toate organele de partid și de stat, toți participanții la consfătuire să treacă de îndată la luarea tuturor măsurilor pentru a lichida stările negative și lipsurile care s-au manifestat și pentru a asigura realizarea planului în cele mai bune condiții.Subliniez, încă o dată, că avem tot ce este necesar, atît forța umană — o bună clasă muncitoare, buni specialiști în toate sectoare
le — cît și baza materială. Avem un partid bun și dispunem deci de tot ce este necesar pentru a realiza planul în bune condiții, pentru a răspunde așteptărilor poporului nostru, asigurînd dezvoltarea în ritm tot mai înalt a e- conomiei naționale și, pe această bază, ridicarea bunăstării materiale și spirituale a întregii națiuni.Vă urez tuturor, precum și tuturor organizațiilor de partid și oamenilor muncii din toate unitățile, din toate județele, succese cît mai mari, realizarea în cele mai bune condiții a planului, multă sănătate și fericire ! (A- 
plauze puternice, prelungite).

(Urmare din pag. I)
Vorbitorii au exprimat înalta 

prețuire pe care comuniștii, toți 
oamenii muncii din patria noastră 
o acordă contribuției hotăritoare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
elaborarea și înfăptuirea politicii 
Partidului și statului nostru, la mo
bilizarea întregului popor pentru 
traducerea in viață a obiectivelor 
stabilite de Congresul al XII-lea 
și Conferința Națională ale parti- 

; dului.
In spiritul orientărilor si indica- 

i fiilor formulate de secretarul ge
neral al partidului cu privire la 
necesitatea perfecționării activității 
in toate sectoarele, în asigurarea 
unei calități noi, superioare, la 
fiecare loc de muncă, participanții 
la consfătuire au raportat în legă
tură cu stadiul Mântuirii progra
melor speciale stabilite in vede
rea realizării unor produse de mare

■»

importanță pentru economia noas
tră națională, au analizat în mod 
critic și autocritic rezultatele ob
ținute în perioada care, a trecut din 
acest an, evidențiind măsurile 
luate și făcînd propuneri pentru 
soluționarea problemelor de care 
depinde realizarea integrală a sar- 
cinilor pe anul in curs și pe între
gul cincinal.

O atenție deosebită s-a acordat 
îndeplinirii ritmice, integrale și la 
toți indicatorii a planului. în con
dițiile asigurării unor produse de 
cea mai bună calitate — aceasta 
fiind problema esențială a activită
ții în întreaga economie. în acest 
sens, s-au evidențiat o serie de ac
țiuni întreprinse în vederea redu
cerii consumurilor de materii pri
me, materiale, combustibili și ener
gie, pentru ridicarea eficienței eco
nomice.

Subliniind necesitatea creșterii 
mai accentuate a productivității 
muncii, ca factor determinant pen

Desfășurarea lucrărilor
tru progresul economic al țării, cei 
care au luat cuvintul au evidențiat 
preocuparea pentru modernizarea 
continuă a tehnologiilor, utilajelor 
și instalațiilor, ridicarea nivelului 
de pregătire a forței de muncă și 
mai buna utilizare a acesteia, întă
rirea ordinii și disciplinei in toate 
sectoarele.

In cadrul consfătuirii au fost 
abordate probleme concrete ale 
cooperării și colaborării în produc
ție, ale respectării riguroase a con
tractelor economice stabilite intre 
întreprinderi.

Pornind de la cerința formulată 
de secretarul general al partidului 
cu privire la folosirea cit mai ra
țională și eficientă a bazei de ma
terii prime, de corelare a planului 
de aprovizionare cu normele de 
consum și producția stabilită, vor
bitorii au înfățișat modalități pen
tru reducerea mai accentuată a 
consumurilor de materii prime, în
deosebi a celor provenite din im

port, în scopul obținerii unui volum 
sporit de produse fără cheltuieli 
valutare suplimentare.

Consfătuirea a analizat modul în 
care se înfăptuiește programul de 
investiții prevăzut in acest an, sta
diile atinse în realizarea obiective
lor planificate, stabilind măsuri 
pentru punerea în funcțiune, cu 
prioritate, a capacităților indus
triale producătoare de materii pri
me si energie, ca și a celor menite 
să asigure sporirea exporturilor. 
S-au indicat, de asemenea, soluții 
pentru valorificarea mai bună a 
potențialului productiv, pregătirea 
temeinică a fiecărei lucrări de in
vestiții. elaborarea corespunzătoare 
a documentațiilor si asigurarea 
utilajelor tehnologice, respectarea 
termenelor de punere în funcțiune, 
pentru reducerea duratei de execu
ție a noilor obiective de investiții.

Vorbitorii au subliniat importan
ta deosebită, a măsurilor adoptate 
recent de Comitetul Politic Execu-

consfătuirii
tiv al C.C. al P.C.R. privind siste
mul de retribuire in acord global 
a personalului muncitor care își 
desfășoară activitatea în construc- 
tii-montai. Prin preluarea lucrări
lor în antrepriză, relevind că el în
tărește răspunderea constructorilor 
pentru realizarea exemplară a in
vestițiilor.

în timpul dezbaterilor au fost 
analizate aspecte importante ale 
activității de comerț exterio-, sub- 
liniindu-se cadrul deosebit de fa
vorabil creat pentru extinderea re
lațiilor economice internaționale 
ale României ca urmare a vizitelor 
efectuate de conducătorul partidu
lui si statului nostru în diferite 
țări ale lumii.

Cei care au luat cuvintul s-au 
referit pe larg la îndeplinirea sar
cinilor în acest domeniu. S-au evi
dențiat acțiunile întreprinse pentru 
sporirea exporturilor si reducerea 
importurilor, fiind supuse atenției 
o serie de probleme privind asigu

rarea contractelor pentru producția 
destinată exportului, realizarea si 
livrarea la termen a mărfurilor so
licitate de beneficiarii externi, di
versificarea sortimentelor, crește
rea nivelului tehnic si calitativ al 
produselor, ridicarea aradului de 
competitivitate.

Participanții la dezbateri au re
liefat preocupările existente în ca
drul ministerelor, centralelor in
dustriale. al unităților economice 
pentru asigurarea unui comerț 
exterior echilibrat si eficient, pen
tru realizarea importurilor pe bază 
de compensație, obiectiv care poate 
fi asigurat in actualul stadiu de 
dezvoltare a economiei românești.

Vorbitorii au exprimat angaja
mentul organelor si organizațiilor 
de partid de a-și perfecționa în 
continuare stilul și metodele de 
muncă, de a-si spori contribuția la 
îndeplinirea exemplară a planului 
pe 1984 și pe întregul cincinal.

In încheierea consfătuirii a luat 

cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România.

Cuvîntarea conducătorului parti
dului si statului nostru a fost 
urmărită eu deosebit interes, fiind 
subliniată cu vii si puternice 
aplauze.

Aprecierile si îndemnurile cuprin
se in cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și-au găsit un larg ecou 
si.deplină aprobare în rindul parti- 
cipantilor la consfătuire, care au 
exprimat hotărîrea colectivelor de 
oameni ai muncii din întreaga țară 
de a acționa cu energie și abnegație 
pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de plan, pentru a întîm
pina cu succese tot mai mari cea 
de-a 40-a aniversare a revoluției de 
eliberare socială și națională, anti
fascistă si antiimperialistă și Con
gresul al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român.
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/ffl spiritul prevederilor Programului mic de creștere a producției agricole

IN FIECARE GOSPODĂRIE ȚĂRĂNEASCĂ 
- PRODUCȚII MULT SPORITE!

5

îmbunătățirea pajiștilor naturale - condiție 
importantă a sporirii efectivelor de animale

Programul unic de creștere a pro
ducției agricole în gospodăriile popu
lației prevede sporirea substanțială 
a efectivelor de animale și livrarea 
de către săteni a unor cantități spo
rite de produse la fondul de stat și 
fondul de autoaprovizionare. Pentru 
înfăptuirea acestor prevederi, în cu- 
vintarea la consfătuirea de lucru 
de la Sinaia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat să fie acordată 
o importanță mai mare decît pină 
acum pășunilor și fînețelor. In acest 
context, esențial este să fie luate 
măsuri pentru îmbunătățirea struc
turii pășunilor și fînețelor, astfel ca 
ele să conțină mai multe substanțe 
nutritive, inclusiv o cantitate mai 
mare de proteine vegetale. Iată de 
ce, încă din aceste zile, este necesar 
să fie desfășurate ample lucrări pe 
pășuni și finețele naturale.

în ancheta de față am urmărit 
cum se acționează în această direc
ție în județul Sibiu.

— în gospodăriile populației din 
județul Sibiu se cresc 37 860 bovine și 
peste 300 000 oi — ne spune tovară
șul Iosif Tutulea, directorul general 
al direcției agricole. Pentru ca po
tențialul de care dispun gospodă
riile populației, în ce privește spori
rea producției zootehnice, să fie va
lorificat din plin și astfel să contri
buie cu cantități mai mari de pro
duse la fondul de stat, Ia indicația 
comitetului județean de partid am 
organizat ample lucrări de îmbună
tățire a pășunilor și fînețelor natu
rale, la efectuarea cărora participă 
larg cooperatorii, cetățenii de la 
sate. De asemenea, prin curățirea ve
getației vor fi redate pășunatului 
peste 1 000 hectare teren degradat. 
Aș vrea să adaug aici faptul că pro
ducătorii particulari din zona ne- 
cooperativizată, care dețin pășuni al
pine, depreciate din cauza eroziunii 
solului, vor beneficia din plin de 
sprijinul organelor silvice și al aso
ciațiilor crescătorilor de animale, 
precum și de asistența tehnică a cir
cumscripțiilor agrozooveterinare.

Dealtfel, în județul Sibiu există 
experiențe bune în ameliorarea pa
jiștilor, care acum sînt extinse. Cu 
doi ani în urmă, stațiunea de cer
cetări pentru ovine de la Cristian a 
preluat 300 hectare în Dealul Dăii, 
de lingă Sibiu, teren unde nu puteai 
intra nici cu cizma, apa mustind 
peste tot, cu vegetație specifică zo
nei inundabile. Aici s-au efectuat 
drenări, scarificări adinei, s-au apli
cat îngrășăminte naturale. De pe cea 
mai mare parte din suprafața culti
vată s-au obținut, în medie la hec
tar, 4 330 kg fîn, 65 tone sfeclă fu
rajeră, 40 tone porumb siloz. Prin

La centrul specializat de la S.M.A. Botoșani, unde se repară motoare de tractoare și combine, formația de muncitori con
dusă de Corneliu Finașcu execută lucrqri de montaj Foto : E. Dichiseam!

Ampla și complexa acțiune de economisire a energiei nu se rezumă 
la simpla scoatere din priză a unui aparat sau altul, la strîngerea mai 
viguroasă a robinetului. Importante sint și buna funcționare și intreținere 
a instalațiilor electrice, a celor de apă caldă, promptitudinea și cali
tatea intervențiilor în cazul cînd se ivesc defecțiuni, avarii.

Care este situația, din acest punct de vedere, în municipiul Iași 7 
în cele ce urmează redăm rezultatul unei anchete, întreprinse -cu spri
jinul corespondenților voluntari și al unor cetățeni.

îndelungata „suferință" a 
automatelor. Iași există 310 
asociații de locatari, cuprinzind 
citeva zeci de mii de apartamente 
în blocuri cu mii de scări. La indi
cația consiliului popular, pe foarte 
multe dintre aceste scări s-au insta
lat întrerupătoare automate de cu
rent electric spre a se evita func
ționarea continuă și fără sens a 
instalațiilor de iluminat. Toate bune, 
pină aici. Numai că aceste auto
mate, ca orice aparat frecvent uti
lizat, se mai și defectează (lucru 
care nu se intîmplă doar la Iași). 
Cui se pot adresa cererile de re
parare ?

Cetățenii sint îndrumați către uni
tățile cooperativei meșteșugărești 
„Prestațiunea", care are constituită 
în acest scop o echipă de electri
cieni. Cum răspund aceștia apeluri
lor primite ? De răspuns — răspund. 
La telefon... Cit privește deplasarea, 
la fața locului, pentru reparație...

...Exemplele de mai jos ne scutesc 
de orice apreciere proprie. Lui Cos- 
tache Leon, administratorul asocia
ției de locatari P.T. 2. cooperativa i-a 
dat... „negație" (?!). Ce neagă această 
negație e mai greu de înțeles. Doar 
că ea reprezintă un fel de „apro
bare" că poate... să se adreseze unui 
meseriaș particular. Corespondentul 
nostru voluntar Nicolae Bârliga a 
primit un răspuns de felul : „E ade
vărat că noi v-am montat automa
tele, dar asta nu înseamnă că sin- 
tem obligați să le și întreținem !“. 
Și astfel, în timp ce la unele 
blocuri automatul blocat ține aprin
se — zi și noapte — becurile de pe 
scări, provocînd risipă, la altele au
tomatele au rămas blocate in poziția 
„stins", creînd nedorite, dar îndrep
tățite nemulțumiri din partea cetă
țenilor.

Dispunem de nu puține asemenea 
exemple din care rezultă că, din 
cauza lipsei de solicitudine din par
tea unităților cooperativei, între
rupătoarele automate, montate anu

vizite la fața locului, rezultatele sta
țiunii au fost repede cunoscute în 
județ, ele fiind preluate de nume
roase unități agricole sibiene, de 
membri ai cooperativelor agricole cu 
loturi în folosință, de producători 
particulari deținători de pășune și 
fîneață. Cooperatorul Pavel Ion, din 
comuna Porumbacu de Jos, ne spu
ne : „După ce am văzut ce s-a rea
lizat la Dealul Dăii, nu m-a răbdat 
inima să nu-i spun primarului că 
prin împrejurimile bălților de lingă 
Olt avem și noi destul teren degra
dat și că eu m-aș încumeta să fac 
ceva bun acolo. Cum ograda mea e 
plină cu animale și aveam contrac
tate cu statul 10 vițele, un porc, 6 000 
litri lapte ș.a., consiliul popular și 
cooperativa agricolă mi-au acordat

ÎN JUDEȚUL SIBIU

■«experimental» 50 de ari In a- 
ceastă zonă, un loc părăginit. 
cu mărăciinisuri și sălcii. Am 
lucrat din zori Si Pînă-n noap
te la defrișări, am transportat 
peste >100 de căruțe de gunoi 
de grajd, am arat, am semă
nat. am administrat și amen
damente pe pășune și așa am 
ajuns să-mi asigur întregul ne
cesar de fin și orz masă verde. Aces
tea, împreună cu sfecla furajeră, cu 
cartofii și porumbul pe care le cul
tiv pe lingă casă, ca și cu furajele 
pe care le primesc în contul con
tractelor sînt îndestulătoare pentru 
animalele pe care le cresc".

După cum am aflat la întreprin
derea județeană de îmbunătățire și 
exploatare a pajiștilor, in județ con
tinuă lucrările de defrișare a vege
tației fără valoare economică, de re
generare a pajiștilor prin însămin- 
țări și supraînsămînțări ș.a. Pentru 
folosirea integrală a masei verzi se 
va trece la tarlalizarea tuturor pă
șunilor. inclusiv a celor comunale, 
în acest fel creîndu-se condiții pen
tru cosit incă de la primul ciclu de 
pășunat din mai-iunie. Și pentru 
zona necooperativizată sînt prevăzu
te importante lucrări de amenajare 
a pajiștilor, multe în complex, ca 
cele de la Tălmaciu, Săliște ș.a., 
unde se execută defrișări, fertilizări, 
supraînsămînțări etc. Dealtfel, în
treaga populație de la sate este mo
bilizată încă din această perioadă la 
lucrările de îmbunătățire și întreți
nere a pajiștilor naturale care vor fi 
executate în 1984 pe 120 000 hectare.

me ca să aducă economii în ba
lanța energetică a țării și pentru 
buzunarul cetățeanului, mai mult 
provoacă risipă într-un șir de ca
zuri.

Denumirea promițătoare a coope

Reparații necesare la unitățile 
de reparat instalațiile casnice 

REZULTATELE UNEI ANCHETE ÎNTREPRINSE, ÎMPREUNĂ 
CU CETĂȚENII, PRIN UNITĂȚI DIN MUNICIPIUL IAȘI

rativei ne îndeamnă să întrebăm : 
ce fel de „prestațiuni" sînt aces
tea ? Am fost convinși că, relatîn- 
du-i președintelui cooperativei, to
varășul Niță Mihai, amînările și 
tergiversările constatate, el va sări 
în sus de indignare. A fost, intr-a
devăr, indignat. Dar nu pe mese
riașii săi, ci... pe cetățeni.

— Eu montez automatul, îl fac 
proba... Atît ! Dacă asociația de lo
catari dorește să intervenim și pen
tru remedierea defectelor, n-are 
decît să încheie contract de între
ținere. Altfel, eu reparații nu fac 1

Ciudată mentalitate despre soli
citudine, despre menirea serviciilor 
pentru populație. în acest sens re
ținem că numărul abonaților pe care 
a reușit să și-i facă „Prestațiunea" 
nu trece de 5—6 în întreg munici
piul Iași ! La acest nivel sînt și în
casările, beneficiile — care nu vin 
de la sine, fără ca meseriașii să se 
ostenească pentru asta. Ei ar trebui 
să-și convingă clientela prin promp
titudine, printr-o calitate irepro

Ne-am oprit in comuna Tilișca, 
aflată în zona necooperativizată a 
județului. Aici, în evidența consiliu
lui popular există un efectiv de 
15 200 oi, 383 bovine, 180 porci și alte 
animale. „Nu prea stăm bine cu pă
șunile și finețele — ne spune pri
marul comunei, Dumitru Prică. Cele 
1 967 hectare pășuni aflate în admi
nistrarea consiliului popular, ca și 
ceie 2 103 hectare finețe naturale din 
proprietatea cetățenilor comunei nu 
sînt suficiente. De aceea, primăria, 
ne baza propunerilor făcute de cetă
țeni în adunările obștești, a luat o 
seamă de măsuri. Bunăoară, am or
ganizat toate forțele comunei pe gru
pe de familii și pe trupuri de mun
te ; am declanșat, de asemenea, o 
amplă acțiune pentru transportul gu
noiului de grajd care urmează să fie 
împrăștiat pe pajiști. Peste 500 de 
cetățeni ai comunei noastre participă 
in aceste zile la acțiunile de defrișa
re a vegetației de pe finețele din îm
prejurimile comunei. O singură pro
blemă rămîne de rezolvat : alocarea 
unor fonduri pentru curățirea a 800 
hectare de teren împădurit din zona 
pășunilor alpine".

După publicarea Programului unic, 
și in comuna Slimnic au fost orga
nizate grupe de țărani cooperatori 
care, în aceste zile, întrețin pășunile 
din Grui și Mesteacăn. Lucrări de 
intreținere și fertilizare se fac .șl pe 
izlazurile comunei, ca și pe cele 250 
hectare de pășuni ale producătorilor 
particulari. S-a prevăzut obligația ca 
membrii cooperatori care au în fo
losință loturi de la cooperativa agri
colă să transporte pe pajiști cel pu
țin 3 000 kg de gunoi de grajd de 
fiecare gospodărie și să participe 
efectiv la lucrările de întreținere.

Ancheta de față atestă faptul im-; 
bucurător că în județul Sibiu preve
derile Programului unic au început 
să se materializeze în sectorul creș
terii animalelor în gospodăriile 
populației, sector care poate contri
bui în mai mare măsură ia fondul 
de autoaprovizionare și la fondul de 
stat. Este necesar ca. în lumina in
dicațiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la consfătuirea de lucru 
de la Sinaia, organele și unitățile 
agricole, consiliile populare, între
prinderile specializate să acționeze 
în aceste zile cu și mai multă stă
ruință și să mobilizeze puternic pe 
locuitorii satelor pentru ca lucrările 
de îmbunătățire și îngrijire a pajiș
tilor și fînețelor să fie executate la 
timp și în cele mai bune condiții.

Nicola® BRUJAN
. corespondentul „Scinteii” 

șabilă a serviciilor — ceea ce ar 
constitui garanții autentice și ar 
determina și încheierea de con
tracte de întreținere, la care insă 
cooperativa nu are dreptul să oblige 
pe nimeni. A-ți face calcule de ren
tabilitate, ca unitate prestatoare de 
servicii, nu pe baza prestațiilor con
crete, ci pe baza decontării antici
pate a unor servicii prezumptive, 
reflectă o mentalitate pe cit de gre
șită, pe atit de păgubitoare. Atit 
pentru cooperativă, care își submi
nează propriile încasări, pentru pu
blicul beneficiar, care este privat de 

serviciile respective, cit și pentru 
însăși balanța consumurilor de elec
tricitate. Măsurile se impun de la 
sine ; lucrurile trebuie așezate pe 
temeiul lor firesc : cooperativa, cu 
toate unitățile ei, să-și modeleze 
activitatea după cerințele publicului. 
Chiar dacă sînt necesare contracte, 
așezate pe o bază legală, echitabilă, 
reparațiile trebuie făcute.

Mai multe ipostaze ale 
adverbului „repede". Evident> 
furnizarea apei calde sau reci (la 
Iași, prețul de cost al unui metru 
cub de apă este mai mare 
fată de alte localități, ana fiind 
adusă de la peste 100 km depărtare), 
precum și încălzirea apartamentelor 
presupun consum de energie elec
trică sau de combustibil. Iată de ce 
se impun atenției buna întreținere 
a instalațiilor, evitarea risipei de 
apă sau agent termic. De lucrările 
de reparații și întreținere în aceste 
domenii se ocupă Grupul de între
prinderi de gospodărie comunală și

„Comuna noastră 
îsi mărește contribuția 

0 « % 

la fondul de stat"
Ghimeș-Făget este o comună ne

cooperativizată din județul Bacău. 
Aici. în urmă cu doi ani. țăranii, 
răspunzînd prin fapte chemării 
partidului de a spori producția de 
carne și lapte, au hotărit să crească 
un număr sporit de animale în fie
care gospodărie proprie. Reali
zările obținute în acest răstimp sînt 
remarcabile si constituie, totodată, 
o dovadă convingătoare că preve
derile cuprinse in Programul unic 
de creștere a producției agricole în 
gospodăriile personale ale mem
brilor cooperativelor agricole de 
producție și in gospodăriile produ
cătorilor particulari pot fi îndepli
nite. Iată ce spun cifrele. Față de 
1981. numărul taurinelor a crescut 
cu peste 600, iar al ovinelor, porci
nelor si păsărilor aproape s-a du
blat. în comună sînt peste 800 de 
gospodării țărănești care cresc, fie
care. cite 10—20 de animale.

Ca urmare a dezvoltării creșterii 
animalelor in gospodăriile produ
cătorilor particulari, anul trecut 
comuna noastră a livrat la fon
dul de stat 210 tone carne, peste 
6 000 hl lapte. 6 000 kg lină etc. Și 
trebuie spus că oamenii de aici 
nu dispun de condiții deose
bite. extraordinare, pentru a crește 
animale și a obține asemenea pro
ducții. Totul s-a făcut prin muncă 
bine organizată și chibzuită. Comu
na are o suprafață de circa 3 000 
hectare de pășune si finețe natura
le. Datorită acțiunilor întreprinse 
de consiliul popular comunal.' au 
fost desfășurate ample lucrări de 
fertilizare a pășunilor și fînețelor 
naturale. în acest scop s-au folo
sit mari cantități de gunoi de 
grajd sau îngrășăminte chimice, 
ceea ce a ’dus la creșterea produc
ției de masă verde. Pină acum au 
fost fertilizate cu gunoi de grajd 
peste 1 400 hectare de pășune, iar 
pe o suprafață de 400 hectare se 
execută lucrări de amenajări in 
complax. Vor mai fi regenerate, in 
acest an. pajiștile de pe alte aproa
pe 400 hectare și executate defri
șări de arboret pe cirea 100 de hec
tare de pășune și pajiști. Toate 
aceste lucrări sînt făcute de săteni, 
cu forte proprii.

Aplicînd în viată prevederile 
Programului unic, există posibilita
tea ca gospodarii din comuna Ghi- 
mes-Făget să sporească substantial 
producția zootehnică și să livreze, 
ne această cale, cantităti mai mari 
de produse la fondul de autoapro- 
vizionare a județului și la fondul 
de stat. Măi exact spus. ■ cantitățile 
de produse contractate pot fi de 
două ori mai mari fată de cele 
realizate în anul trecut.

Dintre preocupările înscrise In 
agenda de lucru a comitetului co
munal de partid în vederea aplică
rii corecte a prevederilor noului 
program mai menționăm : creș
terea de animale în toate gos
podăriile țărănești, aprovizionarea 
cu material săditor pentru planta
rea curților cu .duzi si arbuști fruc
tiferi. fertilizarea fiecărui metru de 
pămînt care poate fi cultivat cu 
cartofi sau legume, pregătirea unor 
condiții adecvate pentru creșterea 
viermilor de mătase si jț albinelor. 
De asemenea. împreună cu organele 
de specialitate se studiază posibili
tatea înființării unor secții de pre
lucrare a pieilor si blănurilor.

Sînt preocupări și acțiuni prin 
care urmărim ia fiecare gospodă
rie din comuna noastră să producă 
mai mult, aceasta fiind in folosul 
țăranilor si al economiei naționale.

-Griqore BÎRSAN
președintele biroului executiv 
al Consiliului popular al comunei 
Ghimeș-Făget, județul Bacău

locativă (G.I.G.C.L.). Ne-am intere
sat deci cît timp trece de la pri
mirea unor solicitări pină la efec
tuarea reparației propriu-zise. Ni se 
dau asigurări că răstimpul însu
mează cel mult 24 de ore, că există 
dispecerate care lucrează in trei 
schimburi și echipe de intervenție 
gata să Se deplaseze acolo unde 
este nevoie. Asta pe hîrtie. în rea
litate...

...într-un bloc din cartierul „Da
cia" o conductă spartă a curs 22 de 
zile ! O asociație de locatari din 
raza „Punctului termic 2“ a cerut 

remedierea unei deficiențe asemă
nătoare, dar a așteptat mult și bine 
meseriașii care să oprească scurge
rea inutilă a apei. Unul din inter
locutori ne-a spus, argumentînd cu 
fapte, că pentru a fi sigur că va 
veni cirieva să desfunde canalul tre
buie să exagerezi, să dezinformezi, să 
susții că s-a produs o inundație.

Se mai intîmplă însă ca echipa 
să se prezinte, dar să lucreze 
superficial, de mintuială. în blocuri, 
pentru economisirea agentului ter
mic, radiatoarele de pe casa scă
rilor au fost deconectate. în multe 
locuri însă, intenția economisirii s-a 
convertit în... risipă. Deconectarea 
s-a făcut într-un mod superficial si 
radiatoarele respective au înghețat, 
s-au spart, ceea ce a necesitat în
treruperea încălzirii, uneori pentru o 
săptămînă. în diferite puncte ale 
orașului s-a luat măsura izolării 
conducțelor pentru a nu se scurge 
căldura in pămînt sau în subsoluri 
inundate cu apă rece. Meșterii în
vestiți cu aceste lucrări au revenit,

Două creații din expoziția „Progresul tehnic și eficiența Foto : Mircea Hudec

Integrarea învațamînfului superior cu cercetarea și producția

LARGĂ participare la soluționarea 
EFICIENTĂ A PROBLEMELOR ECONOMICE

Acum citeva zile. In localul Sălii 
polivalente, a fost inaugurată expo
ziția „Progres tehnic și eficientă — 
1984", organizată sub auspiciile Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., cu participarea unităților e- 

'conomice. de cercetare, inginerie teh
nologică și de învățămînt superior 
ale Capitalei. Este o inițiativă deose
bit de utilă care. între altele, ne o- 
feră largi posibilități de a evalua ca
litatea învătămintului. nivelul său, 
concordanta dintre imperativul for
mării noilor specialiști si exigențele 
tot mai înalte oe care dezvoltarea e- 
conomicâ. industrială și tehnică le 
pune în fata cadrelor tehnice și in
ginerești. Căci nu se poate vorbi azi 
de calitatea învătămintului fără a 
tine cont de gradul implicării a- 
cestuia in cerințele producției, de 
capacitatea lui de a soluționa in 

.mod real, pd baza cercetării științifi
ce riguros orientate, problemele le
gate de modernizarea tuturor sectoa
relor producției industriale. Cerceta
rea științifică din centrul universitar 
București este bogat reprezentată in 
expoziția amintită, atît în panouri 
speciale, cît si în cuprinsul Expona
telor altor unități participante. Și pe 
bună dreptate, intrucît în stadiul 
actual al integrării învătămintului, 
practic nu există sector social-eco
nomic, industrial, nu există preocu
pare de însemnătate majoră care să 
nu solicite intens aportul de inteli
gență, de creație al învătămintului 
nostru superior. în anul 1983, da 
pildă, 6 000 de cadre didactice, lao
laltă cu studenții din toate instituțiile 
de învățămînt superior ale Capitalei, 
au desfășurat activități de cercetare, 
proiectare'si producție în valoare de 
310 milioane lei. Din această sumă, 
circa 250 milioane lei reprezintă va
loarea contractelor economice înche
iate de institute, facultăți și catedre 
cu unităti economice, ceea ce în
seamnă că astăzi cercetarea științifi
că universitară este concentrată cu 
precădere ne solicitările actuale și 
de perspectivă ale economiei na
ționale, contribuie substanțial la con
tinua dezvoltare și modernizare a a- 
cesteia. Tocmai baza contractuală este 
factorul care favorizează acum di
versificarea si întărirea caracterului 
sistematic al cercetării universitare, 
sporirea gradului său de receptivita
te si operativitate, precum si stimu
larea alcătuirii de largi colective in- 
terdisciplinare, care includ deopotri
vă cadre didactice și studenți, cerce
tători, proiectanți și specialiști ai 
producției.

De aceea, dincolo sau, mai bine zis. 
prin chiar caracterul ei ilustrativ, 
expoziția amintită oferă — cu atît 
mai mult acum, la capătul unui se
mestru universitar — și o seamă de 
învățăminte apte să sporească efi
ciența socială a școlii superioare 
românești in ansamblul său. Să re
ținem mai întîi faptul că în prezent, 
asa cum aminteam, audienta cerce
tării universitare este direct pro-

B B B R R H R
au lăsat materialele și au dispărut, 
lăsind conductele neizolate.

Efectul lipsei de promptitudine, al 
calității nesatisfăcătoare a unora din
tre lucrările executate de unitățile 
G.I.G.C.L. — constatate nu numai 
în exemplele citate, ci și in altele 
— este lesne de prevăzut : pierdere 
de căldură, risipă de apă caldă și 
rece, încărcarea nejustificată a 
cheltuielilor de întreținere, deterio
rarea unor instalații nereparate ' la 
momentul oportun și, in ultipiă in
stanță, risipă de energie.

Directorul G.I.G.C.L. — Emil Pă- 
văleanu (de curind numit in această 
funcție), căruia ii înfățișăm consta
tările noastre, le adaugă celor făcute 
de el însuși cu prilejul unor con
troale inopinate, de zi și de noapte, 
și conchide că la baza tuturor a- 
cestor nereguli stau manifestări 
de indisciplină. Odată cu îmbunătă
țirea sistemului de recepționare a 
semnalelor de la cetățeni și de de
plasare promptă la fața locului, 
conducerea grupului este decisă să 
întărească activitatea de control, de 
educație și de policalificare a per
sonalului. Sint măsuri necesare in
tr-o unitate cu mari și importante 
atribuții, in permanent contact cu 
cetățenii.

Este de prisos să subliniem strin
gență măsurilor ce se așteaptă a fi 
luate și de consiliile populare mu
nicipal și județean. Primarul mu
nicipiului, tovarășul Eugen Nichifor, 
ne-a dat asigurări că asemenea 
măsuri vor fi luate operativ. Orice 
carență in activitatea unităților 
prestatoare de servicii in acest do
meniu naște sau favorizează risipa. 
Orice bec rămas aprins pentru că 
automatul de pe scară este blocat, 
orice conductă nereparată la timp 
constituie atit semne de neciviliza- 
ție, cit și expresii ale deficiențelor 
din activitatea unităților prestatoare 
de servicii. Folosind termeni de 
specialitate în electricitate — aceste 
servicii trebuie să funcționeze con
tinuu. nu alternativ, iar reparațiile 
solicitate de cetățeni, întîmninate cu 
lipsa de receptivitate a unităților de 
profil, impun mai întîi unele (și 
radicale) ..reparații" in ceea ce pri
vește spiritul de răspundere al ce
lor ce activează în aceste unităti.

Rodica ȘERBAN 
Manole CORCACI 

portională cu gradul ei de oartici- 
!>are la satisfacerea exigentelor celor 
mai inalte ale economiei naționale. 
Nu întîmplător deci, demersurile cer
cetării universitare cele mai activ 
preluate de unitățile productive ale 
Capitalei sint tocmai cele deferitoare 
Ia ampla acțiune de recuperare, re- 
conditionare si refolosire a materia
lelor. Facultatea de fizică a Universi
tății bucureștene, de pildă, a elabo
rat „tehnologia de recondiționară a 
lămpilor de raze X" și. drept urma
re, în standul vecin, cel al I.U.C. 
„Grivița roșie", lămpile recondiționa
te după această tehnologie sînt în
fățișate ca model de piese care eli
mină astăzi un import costisitor, E- 
Iiminarea importurilor intră, de ase
menea.. in datele tehnice ale „palpa- 
toarelor de control ultrasonic" (Fa
cultatea de fizică), „tehnologiei de 
recuperare a reziduurilor fibroase" 
(brevet de invenție al Academiei de 
studii economice), „sistemului auto
mat de control al vitezei la Metrou".

însemnări despre 
activitatea de cercetare îjn 
institutele de învățămînt 
superior ale Capitalei

..filtrului activ pentru centrale tele
fonice", „motorului hidraulic pentru 
hidrotransmisii". „rețelelor de di
fracție holografică" (Institutul poli
tehnic), substanțelor pentru medici
na umană (I.M.F.) și veterinară (fa
cultatea de profil a Institutului agro- 

' atomic „Nicolae Bălcescu"). precum 
si ale multor altora. „Realitatea do
vedește, pe zi ce trece, tot mai mult 
— ne spunea tovarășul Dinu Taraza, 
secretar al comitetului de partid din 
centrul universitar București — că, 
practic, fiecare facultate are mari 
resunse de creație științifică, de in
tervenție operativă și eficace în per
fecționarea și modernizarea vieții 
social-economice. Important, mai 
întîi. este ca învățămîntul să și Ie 
descopere, să Ie organizeze, stabilind 
cit mai multe punți de comunicare 
permanentă cu viața, cu practica so
cială. scop în care, la nivelul centru
lui nostru universitar, organizăm sis
tematic o gamă amplă de manifestări 
vizînd colaborarea organică dintre 
învățămînt, cercetare și producție." 
Iată aici, deci, „secretul" preluării 
din mers a solicitărilor industriei și, 
totodată, al introducerii rapide în 
producție a soluțiilor științifice și 
tehnice oferite de cercetarea univer
sitară. iată, așadar, condiția pri
mordială pentru rapidă si deplina 
valorificare a acesteia.

Nu este însă singura condiție. 
Gradul înalt de originalitate, ampli
tudinea creației tehnico-științifice 
constituie condiții tot atît de impor
tante. In mod firesc și necesar deci, 
demersurile universitare ce-și gă
sesc cu precădere aplicarea și con
sacrarea, inclusiv în actuala expo
ziție. sînt temele celor 101 dosare 
de invenție elaborate in 1983 de in
stituțiile de învățămînt superior ale 
Capitalei.

Iar asemenea realizări atestă pre
ocupări creatoare mult mai adinei 
la nivelul fiecărei unități de învăță
mînt superior. Să poposim citva 
timp, de pildă, la Institutul de con
strucții din București. încasările 
efective ale planului de cercetare, Mihai IORDANESCU

Noi construcții de locuințe în orașul Dorohoi 
Foita : Eugen Dichîseanu

proiectare și microproducție pe 
anul 1983 se ridică aici la 
41 027 000 lei, revenind aproxi
mativ 115 mii lei pe fiecare ca
dru didactic inclus în activitatea 
de cercetare. Cifrele sint impresio
nante, dar pină și ele pălesc în fața 
anvergurii naționale și, nu o dată, 
mondiale, unanim atribuite unora 
dintre cercetările efectuate aici in 
1983, dintre care amintim : Proiec
tul de microturbină hidraulică ; 
Standul de testări tehnologice și 
omologări pentru microturbinele hi
draulice ; Pompa de căldură cu ab- - 
sorbție amoniac-apă (instalație in
dustrială destinată pentru început : 
uzinelor „23 August" și „Danubi- : 
ana", care recuperează anual, pen- ; 
tru fiecare caz in parte, circa 2 500 ! 
tone combustibil convențional) ; 
Studii asupra posibilităților de re
ducere a consumurilor de energie 
pentru pomparea apei în. municipiul j 
București ; Cercetări și experimen- I 
țări pe modelul funcțional al cilin- ! 
drului compactor vibrator ; Stația 
de prelucrare a unor date de tele- 
detecție obținute prin sateliți artifi
ciali și multe altele. „Prin chiar 
faptul că aproape fiecare dintre ca
drele noastre didactice de speciali
tate — a. adăugat prof. dr. ing. 
Florea Chiriac, prorector al institu
tului — este inclus în activitatea de 
asistență tehnică și de expertiză, 
desfășurată la nivel național și in
ternațional (comisii de avizare a di
feritelor soluții, de recepție a noilor 
obiective, de expertiză tehnico-știin- 
țifică efectuată asupra unei game 
largi de lucrări din țară și de peste 
hotare, unde creația românească 
este prezentă din ce incemai mult) 
sesizăm din timp imperativele știin
țifice, tehnice și economice ale pro
ducției și luăm măsuri de satisfa
cere a acestora atit prin cercetările 
întreprinse în cadrul planurilor 
anuale, cit și prin modul de pregă
tire a viitorilor specialiști. Nu uităm 
niciodată că fără acest suport nu se 
poate asigura continuitatea școlilor ' 
românești de cercetare".

Ajungem astfel implicit la procc- l 
sul pregătirii studenților ca factor 
inseparabil al creației științifice , 
universitare. Dealtfel, în chiar pa- 1 
nourile acestei expoziții, o seamă de ! 
realizări remarcabile au ca sorginte 
inițiative și lucrări ale studenților, 
preluate și amplificate apoi în co
lective mixte, interdisciplinare. Pro
centul lucrărilor de diplomă elabo- j 
rate pe bază de contract economic ' 
variază în instituțiile bucureștene 
de învățămînt superior tehnic între ' 
70 și 100 la sută. Asemenea realizări 
se înscriu însă ca tot atîtea argu- ' 
mente in favoarea cultivării din pri- ‘ 
mii ani de studiu universitar a unui j 
amplu efort de sinteză creatoare. | 
Poate că nicăieri altundeva, compar
timentele rigide, viziunea limitativă, ’ 
statică nu apar atit de anacronice ca 
într-o expoziție de creație tehnico- 
științifică, asociată firesc unei vaste 
simfonii a muncii, expresie a echi
librului dinamic între cercetarea 
aplicativă și fundamentală, a gindi- 
rii prospective, interdisciplinare și, 
nu mai puțin, a deprinderilor de 
muncă sistematică, de rigoare și or
dine transpuse la scara activității 
cotidiene.

Și sub acest ultim raport, expozi
ția recent inaugurată se înscrie jca 
un izvor de prețioase învățăminte 
in efortul de perfecționare neconțe- 1 
nită a școlii superioare românești.
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Tovarășului RENE URBANY
Președintele Partidului Comunist Luxemburghez

Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Parti
dului Comunist Luxemburghez, vă adresez cordiale felicitări. împreună 
cu cele mai bune urări de succes în activitatea pe care o desfășurati in 
fruntea partidului, pentru întărirea unității de acțiune a tuturor forțelor 
muncitorești, democratice și progresiste luxemburgheze, pentru triumful 
cauzei păcii, securității si colaborării in Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

COTIDIAN.
relatări ale reporterilor și corespondenților „Scînteii"

Primire la C. C. al P. C. R.
Miercuri, tovarășul Petru Enache, 

membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit delegația ziarului 
„Renmin Ribao“, organ central de 
presă al C.C. al Partidului Comunist 
Chinez, condusă de Li Ciuan. redac- 
tor-șef al ziarului, care faoe o vizită 
de documentare în tara noastră la 
invitația ziarului „Scânteia".

întrevederea a prilejuit evocarea 
bunelor relații de prietenie și 
colaborare dintre partidele si po
poarele celor două țări. înfățișarea 
preocupărilor actuale ale poporului 
român pentru traducerea în viată a 
obiectivelor construcției socialiste.

tv
15,30 Școala educației cetățenești. Rolul 

educativ al opiniei colective
15,45 Studioul tineretului ® Tineri în 

linia întîi a luptei pentru nou 
0 Cel mal bun. Secvențe de la 
faza pe țară a concursului „Cel 
mai bun agricultor" — Brașov 1984 
@ Nume tinere ale răspunderii ce
tățenești @ Sub emblema Daciadel 
® Muzica vîrstei noastre

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 

cuprins între 9 februarie, ora 20 — 12 
februarie, ora 20. în țară ; Vremea va 
fi în general umedă și va continua să 
se răcească treptat în cea mai mare 
parte a țării. Cerul va fi mai mult 
noros, vor cădea precipitații mai ales 
sub formă de lapoviță și ninsoare, mai 
frecvente în jumătatea de sud a țării. 
Vîntul va sufla moderat, cu intensifi
cări temporare, predominînd din sec

Noile capacități de producție
FESTIVITATEA DE DESCHIDERE 

A JOCURILOR OLIMPICE DE IARNĂ
mare din pag. I)

Cauzele acestor neajunsuri sint 
bine cunoscute, dovada cea mai eloc
ventă constituind-o numeroasele pro
grame de măsuri elaborate pentru 
înlăturarea lor, dar din păcate ne
finalizate în întregime. In principal, 
este vorba de

funcționarea necorespunzătoare 
sau cu întreruperi a unor ma
șini și instaiații, fie datorită u- 

V nor defecțiuni constructive ne
remediate Ia timp, fie datorită 
exploatării neraționale ; insufi- 

X| ciența forței de muncă, mai a- 
les sub aspectul structurii și ni
velului de calificare ; dificultă
țile in aprovizionarea tehnico- 
materială, în organizarea pro- 

< ducției și a muncii și în des
facerea produselor.

După cum se vede, aceste defici
ențe sînt rezultatul direct al unor se
rioase lipsuri de natură organizato
rică, ce puteau fi lesne evitate dacă 
ministerele și centralele in cauză, 
organele locale de partid și-ar fi a- 
sumat cu hotărîre răspunderea de a 
fi coordonat activitatea de început 
r noile unități, luind decizii ferme 
ș. perative in toate problemele ce 
se ivesc pe parcursul procesului de 
producție — asigurarea cadrelor, pre
gătirea temeinică a producției, apro
vizionarea ritmică cu materiile pri
me și sortimentele de materiale ne
cesare. Desigur, in acest context, nu 
poate fi subapreciat nici un moment 
rolul pe care il are însuși colectivul 
noii întreprinderi, capacitatea sa de 
mobilizare în fața greutăților. Nu
mărul relativ mare al unităților a- 
flate în această nedorită situație im
pune ca, în lumina sarcinilor și in
dicațiilor date de secretarul general 
al partidului, să fie aplicate măsuri 
energice de redresare. Integrarea 
grabnică a acestor întreprinderi în-

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Comedie de modă veche — 
19; (sala Atelier) : Inocentul — 19,30; 
(la Palatul sporturilor și culturii) : 
Coana Chirița — 18.
0 Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român, 15 68 75) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mihai Brediceanu. 
Solist : Nikolai Demidenko (U.R.S.S.)
— 19.
• Opera Română (13 18 57) : Nunta 
lui Figaro — 18.
© Teatrul de operetă (14 80 11) : Silvia
— 19.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Mă'gureanu, 14 75 46) : 
Ivan Vasilievici — 19; (sala Grădina 
Icoanei, 12 44 16) : Furtuna — 19.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Nu pot să 
dorm — 15; Evul mediu întimplător
— 19,30.
@ Teatrul Foarte Mic (14 09 05) ? 
Șoareci de apă — 19,30.
© Teatrul de comedie (16 64 60) î 
Măseaua de minte — 16; 19.
© Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Negru și roșu — 19,30;
(sala Studio) : Trăsura la scară — 15; 
Calandria — 19.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Revista revis

în cadrul întrevederii au fost relevate 
înalta semnificație. însemnătatea 
deosebită ale întîlnirilor dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România, si to
varășul Hu Yaobang. secretar gene
ral al C.C. al P.C. Chinez, ale vizite
lor oficiale de prietenie realizate la 
cel mai înalt nivel.

A avut loc. de asemenea, un 
schimb de informații cu privire la 
preocupările actuale si Ia activitatea 
presei din cele două țări.

La întrevedere a fost prezent Li 
Zewang. ambasadorul R. P. Chineze 
la București.

16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Actualitatea în economie
20,35 Gala vocilor celebre
20,50 La zi în 600 de secunde
21,00 Film serial : „Vîntul fierbinte" 

(color). Producție a studiourilor 
iugoslave. în distribuție : Liubisâ 
Smaradzid, Miodrag PetrovicS- 
Ckalja, Radmila Savicevici, Ves- 
na Cipcic. Regia : Alexander 
Dzordjevic

21,55 Discorama (color)
22.20 Telejurnal (.parțial color)
22.30 închiderea programului 

torul nord-estlc. în zonele de munte 
și, izolat, în estul țării, zăpada va fi 
viscolită. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 10 și zero grade, 
izolat mai coborite, iar cele maxime 
vor oscila între minus 4 și plus 4 grade. 
Pentru București : Vremea va fi în ge
neral , umedă, cu cerul mai mult aco
perit. ' Vor cădea precipitații sub formă 
de ploaie, lapoviță și “ninsoare. Vînt 
moderat, cu intensificări de scurtă du
rată, predominînd din sectorul estic. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 4 și zero grade, iar cele 
maxime între zero grade și plus 3 gra
de. (Margareta Struțu, meteorolog de 
serviciu).

tr-o activitate economică normală nu 
poate fi lăsată la voia întîmplării, 
așteptîndu-se ca lucrurile să se re
zolve de la sine.

Toate ministerele, centralele 
si întreprinderile trebuie să ac- 

. tioneze cu cea mai mare răspun
dere pentru atingerea para
metrilor tehnico-cconomici pro
iectați in ansamblul lor, să a- 
corde atenție nu numai rea
lizării sarcinilor cantitative, ci, 
in mod deosebit, si îndeplinirii 
indicatorilor calitativi, de efi
ciență.

Nu este suficient să se realizeze 
numai o parte din indicatori, ci toa
te prevederile din proiecte trebuie 
îndeplinite, deoarece numai în acest 
fel procesul de consolidare economi
că a noilor unități are o bază real
mente solidă, iar societatea noastră 
va putea beneficia din plin de roa
dele eforturilor pe care le face pen
tru asigurarea resurselor de finan
țare a noilor investiții.

De bună seamă, un rol deosebit 
în realizarea acestui obiectiv eco
nomic major revine organelor și 
organizațiilor de partid din aceste u- 
nități, chemate să acționeze dinamic 
și energic pentru finalizarea celor 
mai potrivite măsuri, să întărească 
controlul de partid asupra modului 
în care conducerile. colectivele 
noilor unități gospodăresc capaci
tățile productive, fondurile mate
riale si financiare încredințate spre 
administrare. Nu trebuie omis nici 
un moment faptul că societatea 
noastră este îndreptățită să ceară 
ca efortul de investiții pe care 
l-a făcut și s-a angajat să-l facă 
in continuare, in scopuî dezvoltării 
economice a țării, să dea rezultate 
maxime în termene cît mai scurte, 
să contribuie din plin la creșterea a- 
vutiei naționale, la ridicarea nivelu
lui de trai al oamenilor muncii.

telor — 16; 19,30; (sala Victoria,
50 58 65) : Frumosul din pădurea ză
păcită — 19,30.
0 Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Ne cunoaștem din vedere 
— 19.
• Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) s 
Take, Ianke și Cadîr — 19,30.
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) ? 
Arca bunei speranțe — 18,30.
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Cine se teme de crocodil? — 9; Și 
dacă se învîrtește — 15.
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Aventurile lui Plum-Plum — 10; Făt- 
Frumos din lacrimă — 17.
© Circul București (11 01 20) : Carna
valul stelelor — 19,30.
0 Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Joia dulce — 19.
0 Estrada Armatei (sala C.C.A., 
13 60 64) : Estrada in croazieră — 19,30.

cinema
0 Bocet vesel : SCALA (11 03 72) — 
9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20, GRIVI- 
ȚA (17 08 58) — 8,30; 12,30; 14,15; 16; 
18; 20, FLAMURA (85 77 12) — 14; 16; 
18; 20,
0 Un petic de cer : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
19,30, GLORIA (47 46 75) — 8,30; 10,15;

r

Cele două noi linii de spăla
re a cărbunelui de la Petrila au 
trecut cu succes probele tehnologi
ce și acum produc la întreaga lor 
capacitate, ajungînd să prelucreze 
zilnic 8 000 tone. în acest fel se 
asigură cantități suplimentare de 
cărbune pentru semicocs în Valea 
Jiului.

■ Comuna Turceni, județul Gorj, 
își sporește zestrea social-edilitară, 
devenind un veritabil „oraș al e- 
nergeticienilor". Celor peste 700 de 
apartamente și dotărilor sociale e- 
xistente pină acum li se vor a- 
dăuga anul acesta peste 300 noi 
apartamente, un club muncitoresc, 
un magazin universal, o piață a- 
groalimentară, un modern edificiu 
pentru liceul energetic.

■3 Pe platforma petrochimică Bor- 
zești a intrat în funcțiune o nouă 
și modernă instalație realizată cu 
utilaje românești. Ea face parte 
dintr-un grup de noi capacități de 
producție care, valorificind superior 
țițeiul, vor realiza anual zeci de mii 
de tone de paraxilen - materie pri
mă necesară pentru fabricarea ter- 
galuiui românesc.

■ Din inițiativa comitetului ju
dețean de partid, în colaborare cu 
Academia de studii economice 
București, la Buzău a fost organi
zat cursul postuniversitar „Eficiența 
activității întreprinderilor", cu o du
rată de 10 luni. Absolvenții vor tre
bui să soluționeze probleme con
crete din activitatea unităților pe 
care le reprezintă.

■ In orașul Negrești, Județul 
Vaslui, a fost construit peste rîul 
Bîrlad un nou pod rutier, care face 
legătura dintre zona industrială și
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BELGRAD 3 (Agerpres) — 
Miercuri, pe stadionul Koșevo, din 
orașul iugoslav Sarajevo, în prezen
ța a pesite 50 000 de spectatori, a a- 
vut loc festivitatea de deschidere a 
celei de-a XlV-a ediții a Jocurilor 
olimpice de iarnă, ce reunește, sub 
egida nobilelor idealuri olimpice de 
pace și prietenie, sportivi din 49 de 
țări, între care și România. După 
intonarea Imnului de Stat al Repu
blicii Socialiste Federative Iugosla
via, pe. stadion și-au făcut apariția 
echipele participante, avihd în frun
te, potrivit tradiției, delegația Gre
ciei, țara de origine a olimpiadelor.

Președintele Comitetului de orga
nizare a Jocurilor de iarnă de la , 
Sarajevo, Branko Mikulici, a adre
sat un călduros salut de bun venit 
pe pămîntul Iugoslaviei sportivilor 
participant, urîndu-le tuturor suc
ces în întreceri.

In numele Comitetului Internațio
nal Olimpic, președintele acestui 
for sportiv, ■ Juan Antonio Sama
ranch, a mulțumit organizatorilor și 
poporului iugoslav pentru condițiile 
oferite delegațiilor participante, 
subliniind, totodată, semnificația 
deosebită a acestor întreceri olimpi
ce, ca expresie a prieteniei și fră
ției între tinerii de pe toate conti
nentele.

155 DE ȚÂRI IN MIȘCAREA OLIMPICĂ
într-o conferință de presă ținută la 

încheierea lucrărilor celei de-a 87-a 
sesiuni a Comitetului Internațional 
Olimpic, J. A. Samaranch a declarat 
că va fi necesar să se modernizeze 
'programul Jocurilor olimpice. Noi 
preconizăm — a spus președintele 
C.I.O. — un conținut complet reno
vat al olimpiadelor și probabil se vor 
lua hotărîri importante cu ocazia 
sesiunii C.I.O. ce va avea loc în anul 
1985 la Berlin.

14,15; 16,15; 18,15; 20,15, MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
0 Miezul fierbinte al plinii : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15; 17,15.; 19,30.
0 Nea Mărin miliardar : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Dragostea și revoluția : POPULAR 
(35 15 17) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Despărțire temporară : POPULAR 
— 11.
© De dragul tău, Anca: PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
0 Fructe de pădure : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12,30; 15; 17; 19.
© Povestea călătoriilor — 9; 14,15,
Desene animate — 11,15; 12,45; 18,30, 
Cascadorul Hooper — 16,30; 19,45 :
DOINA (16 35 38).
© Aventuri la Marea Neagră : DA
CIA (50 35 94) — 9; 12; 16; 19.
© Omul care ne trebuie — 17,15; 19,15, 
Atenție la gafe — 13,30; 15,15 : FLA- 
CARA (20 33 40).
© Ultimul cartuș : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20. 
© Ultimul tren : VICTORIA (16 28 79) 
— 9,30; 11,30; 13.30; 16; 18; 20.
0 Hercule cucerește Atlantida: SALA 
MICA A PALATULUI — 17,15; 20.
© Nu pot să-ți spun „adio" : CEN
TRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, PACEA (60 30 85) — 15,30; 17,30; 
19,30.
© Gară pentru doi : FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 11,45; 14,15; 17; 19,45, 
CAPITOL (16 29 17) — 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 19,45. 

centrul localității în plină dezvol
tare economică și edilitar-gospodă- 
rească.

El Uteciștii din județul Bihor s-au 
angajat să execute in acest an lu
crări prin muncă patriotică în va
loare de 350 milioane lei. Pe șan
tiere județene și locale, ei partici
pă in număr mare la amenajarea 
hidroenergetică a Crișului Repede, 
la construcția termocentralei Ora
dea II și la lucrările de îmbunătă
țiri funciare.

0 In cel mai sudic oraș al țării, 
Zimnicea, s-a dat în folosință noua 
centrală telefonică automată inter
urbană. Prefixul localității : 913.

S Cinci tinere cooperatoare din 
comuna Greaca, județul Giurgiu.au 
amenajat, într-un grajd vechi și ne
folosit, o ciupercărie. Prima recol
tă a adus un beneficiu cooperati
vei agricole de 30 000 lei. încu
rajate de acest succes, fetele s-au 
grăbit să mai amenajeze o ciuper
cărie într-un grajd vechi și pără
sit.

■ La întreprinderea de utilaje, 
piese de schimb și reparații din lași 
a fost realizat și livrat un modern 
utilaj-robot destinat întreprinderilor 
producătoare de materiale refrac
tare. Instalația, concepută de spe
cialiștii de la IPROMET București, 
poate executa mecanizat mai mul
te operații, intre care preluarea, sti, 
vuirea și expediția materialelor pre
lucrate, ceea ce contribuie la creș
terea substanțială a productivității 
muncii.

S Specialiștii de Ia Combinatul 
de celuloză și hîrtie din Drobeta- 
Turnu Severin au elaborat o teh

La ora 15,20 (ora locală), preșe
dintele Prezidiului Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, Mika 
Șpiliak, a declarat deschise între
cerile celei de-a XlV-a ediții a 
Jocurilor olimpice de iarnă de la 
Sarajevo.

Apoi, pe stadion a intrat ultimul 
schimb al ștafetei ce a purtat pe 
teritoriul Iugoslaviei flacăra olim
pică, simbol al perenității jocurilor, 
al înțelegerii și conviețuirii pașnice 
între, .popoare. în aplauzele. . entu
ziaste ale spectatorilor, patinatoarea 
artistică Sanda Dubravcici a aprins 
„focul olimpic" într-o uriașă cupă 
de metal, unde va arde pină la 19 
februarie, ziua de închidere a Olim
piadei albe.

în numele celor peste 1 500 de 
sportivi și sportive care iau parte 
la jocuri, schiorul iugoslav Bojan 
Krizaj a rostit jurămîntul olimpic.

în ritmul muzicii „Marșul conti
nentelor", sportivii au părăsit sta
dionul. Olimpiada albă de la Sara
jevo a început. Astăzi se vor de
cerna primele medalii : la schi al
pin — in proba masculină de cobo- 
rîre, la patinaj viteză femei — în 
proba de 1 500 m, la schi fond fe
mei — în proba de 10 km. Vor avea 
loc, de asemenea, meciuri din tur
neul de hochei pe gheață și primele 
manșe în concursul de săniuțe.

Referindu-se la Jocurile olimpice 
de iarnă de la Sarajevo, președintele 
C.I.O. a confirmat participarea a 49 
de țări cu un efectiv total de 1 437 de 
sportivi și sportive. La recenta se
siune a C.I.O. au fost primite ca noi 
membre comitetele olimpice din In
sulele Solomon, Insulele Samoa Oc
cidentale, Buthan și Rwanda. în pre
zent C.I.O. cuprinde comitetele olim
pice a 155 de țări. 

© Fără panică, vă rog : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
0 Cancan frenetic : VIITORUL
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Vraciul : COSMOS (27 54 95) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19.
0 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; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
0 Afacerea Pigot : FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 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; 13,15; 15,30; 17,30; 
19,30, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
0 Naufragiul : UNION (13 49 04) —
9.30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20, FLO- 
REASCA (33 29 71) — 8,30; 10,15; 14;
16; 18; 20.
© O afacere murdară: LIRA (31 71 71)
— 15,30; 17,30; 19,30, VOLGA (79 71 26)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 2Q.15.
© Drumul spre victorie : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 19.
© Lanțul amintirilor : FERENTARI 
(80 49 85) — 10,30; 15,30; 13,30.
@ Despărțire temporară : MUNCA 
(21 50 97) — 16; 19.

nologie de valorificare integrală a 
rumegușului rezultat din prelucra
rea lemnului și a leșiei reziduale. 
Anual se economisesc astfel mari 
cantități de combustibil convențio
nal.

HI în cadrul întreprinderii de uti
laje pentru ridicat și transportat din 
municipiul Lugoj a fost dată în fo
losință o modernă cantină muncito
rească, iar în secțiile de producție 
ale unității au fost înființate șase 
microcantine.

S întreprinderea chimică Mără- 
șești din județul Vrancea înscrie în 
nomenclatorul său 31 de produse. 
Ultimul, introdus recent în fabrica
ție, se numește „Asrobit" și este des
tinat etanșării rosturilor de la bara
jele hidrotehnice. Pentru obținerea 
lui se folosesc ca materii prime re
ziduuri rezultate de la fabricarea 
altor produse ale întreprinderii.

ffi La întreprinderea de construc
ții de nave și utilaj tehnologic din 
Tulcea a fost dată în folosință o 
modernă cantină-restaurant care a- 
sigură servirea mesei pentru miile de 
oameni ai muncii din această mare 
unitate economică a județului.

H La I.A.S. Prejmer, județul Bra
șov, a fost dată în exploatare o 
stație de epurare a dejecțiilor re
zultate de la complexul de asigu
rare a tineretului porcin pentru re
producție. în urma tratării, apa este 
deversată la un înalt grad de pu
ritate în Olt, iar substanțele solide 
sînt utilizate ca îngrășămînt or
ganic.

H Un suport telescopic auto, 
pentru export, a fost realizat la 
cooperativa meșteșugărească „Gutl- 
nul" din Baia Mare. Puțind ridica o 
greutate de 1,5 tone, el este folosit 
cu multă ușurință la sprijinirea auto
turismului pe timpul unei intervenții.

ra In centrul civic al orașului To- 
poloveni, județul Argeș, s-au înăl
țat blocuri insumînd 860 de apar
tamente, cu spații comerciale la 
parter. în prezent se construiesc noi 
blocuri de lotuințe, un hotel, pre
cum și alte obiective social-ediii- 
tare.

în cîteva rînduri
® în cadrul grupelor preliminare 

ale turneului olimpic de hochei pe 
gheață de la Sarajevo, selecționata 
Suediei a învins cu scorul de 11—3 
(2—1, 3—2, 6—0) echipa Italiei, iar 
reprezentativa Cehoslovaciei a dispus 
cu 10—4 (2—0, 5—2, 3—2) de forma
ția Norvegiei.

Alte rezultate : R. F. Germania — 
Iugoslavia 8—1 (1—1, 4—0, 3—0) ; 
U.R.S.S. — Polonia 12—1 (3—1, 4—0, 
5—0).

@ Comentând meciiul de fotbal 
România — Algeria, disputat Ia Alger 
și încheiat la egalitate, 1—1,. cores
pondentul sportiv al agenției France 
Pfesse relatează : „După o primă re
priză echilibrată, selecționata româ
nă, practicând un fotbal dinamic, in 
continuă mișcare, multiplicind acțiu
nile ofensive, și-a dominat partene
rul de joc. La unul din aceste atacuri, 
liberoul algerian Guendouz, încer- 
cînd să intercepteze o centrare a Iui 
Hagi, a înscris în proprie poartă. 
Gazdele nu reușesc să deregleze jo
cul echipei române, destul de omo
gen, insă cu toată superioritatea ma
nifestată de oaspeți, partida se va 
termina la egalitate în urma golului 
înscris de Bencheik în minutul 79".

® Patinoarul artificial din Galați 
a găzduit miercuri cel de-al doilea 
med internațional amical de hochei 
pe gheață dintre selecționatele Româ
niei și Franței. Hocheiștii români au 
terminat din nou învingători, de data 
aceasta cu scorul de 9—2 (3—0, 3—0, 
3—2).

în primul joc, echipa României 
cîștigase cu scorul de 9—3.

® La Predeal, pe pîrtia de la Va
lea Rișnoavei, au început întrecerile 
.competiției internaționale de biatlon 
pentru juniori „Concursul Prietenia", 
la care participă sportivi din Bulga
ria, Cehoslovacia, R.D. Germană, 
Polonia, Ungaria, U.R.S.S. și Româ
nia.

Prima probă — cea de 15 km — 
s-a desfășurat în condiții dificile de 
concurs (ninsoare abundentă) și a fost 
cîștigată de Thomas Pawliczek (R.D. 
Germană), cu timpul total de 
55’44”8/10. Pe locurile următoare s-au 
situat Viktor Zeankin (U.R.S.S.) — 
55’47”7/10 (2) și campionul mondial 
Juergen Wirth (R.D. Germană) — 
56’38”9/10 (1).
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Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Constantin Dăscălescu. 

prim-minîstru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
miercuri, pe tovarășul Svatopluk 
Potac, vicepreședinte al Guvernului 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
președintele Comisiei de Stat a Pla
nificării.

A fost subliniat rolul determinant 
al întîlnirilor și convorbirilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Gustav 
Husak în dezvoltarea raporturilor de 
strinsă prietenie și colaborare dintre 
cele două țări și popoare, a relațiilor 
de cooperare economică dintre Româ
nia și Cehoslovacia, în folosul și spre 
binele țărilor și popoarelor noastre, 
cauzei păcii și socialismului în lume.

*

La București s-au încheiat miercuri 
convorbirile dintre . delegațiile or
ganelor centrale de planificare din 
Republica Socialistă România și Re
publica Socialistă Cehoslovacă, con
duse de tovarășii Stefan Birlea, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, și Svatopluk Potac, vice
președinte al Guvernului R.S. Ceho
slovace, președintele Comisiei de 
Stat a Planificării.

în cadrul convorbirilor au fost a- 
nalizate, în spiritul orientărilor con
venite cu prilejul întîlnirilor și con
vorbirilor la nivel înalt, stadiul actual 
al relațiilor- economice româno-ceho- 
slovace. posibilitățile amplificării a- 
cestora, și s-au stabilit noi acțiuni

PENTRU AGENDA DV. TURISTICĂ

Vacanțele lunii februarie

începutul lui februarie a „for
țat" iarna să intre în zonele tu
ristice montane în toate drepturile 
ei. Zăpadă bogată, zăpadă bună 
pentru practicarea sporturilor albe 
s-a așternut aproape in toate locu
rile destinate acestui scop. De ce 
am început rîndurile de față cu 

I această remarcă ? Pe de o parte, 
pentru a furniza o informație 
mult așteptată celor ce urmează să 
beneficieze de vacanțe în această 
perioadă și care, bineînțeles, au 
astfel posibilitatea să se îndrepte 
spre toate zonele turistice cu ză
padă. Pe de alta, pentru a subli
nia încă o dată obligațiile ce re
vin organizatorilor turismului de a 
fi mereu pregătiți să primească 
oaspeți și de a investi mai multă 
pricepere și fantezie în a le agre
menta cit mai plăcut vacanța.

1 înainte de a proceda — așa cum 
obișnuim în cadrul acestei rubrici 
— Ia recomandarea stațiunilor, 
care au disponibilități de a primi 
oaspeți în luna februarie, să vă 
prezentăm două inițiative care 
merită să fie și cunoscute și 
preluate și de alți organizatori de 
turism. Una aparține Bucureștiu- 
lui și alta Sibiului. Care sint aces
tea ?

„Tren turistic pentru drumeție șl 
sport". Așa ar putea fi intitulată 
inițiativa întreprinderii de turism, 
hoteluri și restaurante București 
(I.T.H.R.B.). Odată cu apariția ză
pezii în zonele montane, I.T.H.R.B. 
a inaugurat un tren turistic du
minical ce preia turiști din Capi
tală și-i lasă, în funcție de op
țiuni, în stațiunile de pe Valea 
Prahovei : Sinaia, Bușteni, Pre
deal. Avînd în componență 16 va
goane — respectiv circa 1 500 de 
locuri — trenul pleacă în fiecare 
duminică dimineața la ora 6 și 
se reîntoarce în jurul orei 20. El 
asigură astfel solicitanților posibili- 

Itatea de a-și petrece o zi întreagă 
în ambianța ozonificată a munți
lor. Fiecare vagon are repartizați 
doi ghizi care, pe lingă diferitele 
informații furnizate celor intere
sați, fie că este vorba de alcătu
irea unui traseu de drumeție, fie 
a unui program de schi, îi înso
țesc pe turiști la efectuarea între
gului program din ziua respectivă. 
O măsură prin care se asigură nu 
numai orientarea vilegiaturiștilor 
pe munte, ci se și veghează ca 
programul și securitatea lor să fie 
pe deplin asigurate. Orice alte 
informații suplimentare și bi
lete se pot obține, în cursul săp- 
tăminii, de la filialele de turism 
ale I.T.H.R.B.

Asistenta turistică Ia cabanele 
din munți. Oficiul județean- de 
turism Sibiu dispune de peste 20

S-a relevat că succesele obținute de 
România și Cehoslovacia în construc
ția socialistă, întâlnirile la nivel înalt 
creează posibilități ce trebuie fructi
ficate din plin pentru amplificarea 
conlucrării bilaterale, intensificarea 
si diversificarea cooperării in pro
ducție. creșterea volumului schim
burilor comerciale, sporirea colabo
rării pe linia științei și culturii, pre
cum si în alte domenii de interes 
reciproc.

La întrevedere a participat tova
rășul Ștefan Birlea. președintele Co
mitetului de Stat al Planificării.

A fost prezent Vladimir Vaclavik, 
însărcinatul cu afaceri a.i. al R. S. 
Cehoslovace la București.

*

menite să conducă la promovarea în 
continuare a colaborării si cooperă
rii bilaterale pe multiple planuri, la 
lărgirea si diversificarea schimburilor 
reciproce de mărfuri. Părțile au con
venit. totodată, asupra desfășurării 
lucrărilor de coordonare a planurilor 
economiilor naționale ale celor două 
țări pe perioada 1986—1990, în scopul 
dezvoltării specializării și cooperării 
în producție, al colaborării economice 
și tehnico-științifice, sporirii continue 
a volumului schimburilor comerciale, 
în interesul ambelor țări și popoare.

La încheierea convorbirilor, condu
cătorii celor două delegații au semnat 
un protocol.

(Agerpres)

de cabane — unele ușor aecesi- I 
bile, altele situate în inima
munților. Faptul că în aceas- I 
tă perioadă cabanele sint foarte 
solicitate a determinat conducerea I 
O.J.T. să ia două măsuri deosebit | 
de utile. Prima : solicitanții de 
vacanțe și drumeții montane sînt 
îndrumați, prin indicatoare, să-și 
procure bilete pentru cabane de la 
dispeceratul de cazare. In acest 
fel există posibilitatea de a se ști 
cu certitudine dacă Ia cabana pre
ferată sint sau nu locuri libere (în 
acest scop, cabanele îndepărtate au I 
fost dotate cu stații de emisie-re- I 
cepție). A doua : la cerere, turiș- j 
tii pot primi asistență pe tot tra- 
seul programat din partea echi
pelor de salvamontiști. Alte in- [ 
formații utile despre cabanele a- I 
flate în patrimoniul O.J.T. Sibiu, 
despre programele de vacanță Ice 
pot fi organizate aici se obțin 
de la dispeceratul de cazare din 
Sibiu al respectivului oficiu (tele
fon 924/12140).

După prezentarea acestor două 
inițiative — care ar fi bine să con
stituie subiect de inspirație și pen- 
tru alții — să prezentăm stațiuni
le care dispun de locuri pentru soli- 
citanți în această lună. în categoria 
celor pentru practicarea sporturilor 
de iarnă se înscriu : Durau (Neamț), 
Muntele Mic și Semenic (Carâș- 
Severin), Izvoarele și Borșa (Ma
ramureș), Tușnad (Harghita), Dirs- 
te (Brașov), Vatra Doinei (Sucea
va) ș.a. în categoria celor pentru I 
cură balneară apar cîteva „stele" 
de primă mărime, cum sint Her- 
culane, Felix, Călimănești-Căciu- 
Iata, Sovata, Geoagiu, Singeorz 
ș.a. Alături de acestea oferă con
diții de cură în luna februarie' și 
alte stațiuni, fie mai noi, fie mai 
vechi, recunoscute pentru eficien
ța lor terapeutică. Vă propunem 
să notați în agenda dv. turistică 
cîteva : Moneasa, Pucioasa, Bu- 
ziaș, Săcelu, Amara, Slănic Moldo
va, Stina de Vale ș.a.

Organizatorii turismului ne-au 
rugat să vă recomandăm- ca o 
„noutate" — pentru unii poate 
cunoscută de mult, pentru alții 
mai recent sau deloc — faptul că 
trei stațiuni de pe litoral funcțio
nează, cu baze de tratament, și pe 
timpul iernii. Este vorba de com
plexele sanatoriale Eforie Nord, 
Mangalia și Neptun, care asigură 
pe lingă tratamentele adecvate și 
posibilități de baie în piscine cu 
ană de mare Încălzită.

Luna februarie este — cum bine 
se vede — suficient de bogată în 
oferte.

Constantin PRIESCU

D• PLANTE DE CUL
TURĂ IRIGATE CU APĂ 
DE MARE ? ° astfel de per’ 
spectivă ar putea deschide cer
cetările recente efectuate cu 
ajutorul ingineriei genetice de 
către oameni de știință de la 
Universitatea din California. Ei 
întreprind o serie de experiențe 
cu bacterii ce trăiesc în apă să
rată. Aceste microorganisme dis
pun de un mecanism care le 
apără de efectul distrugător al 
sării asupra celulei. încă nu se 
cunoaște cum funcționează acest 
mecanism, dar s-a descoperit că 
un rol important joacă doi ami- 
noacizi — prolina si betaina. 
Cercetătorii californieni au ob
servat că o bacterie — salmo
nella — produce prolină in can

tități neobișnuit de mari si pro
babil că din această cauză su
praviețuiește si in ape foarte 
sărate. Ei au reușit să izoleze 
fragmentul de genă care diri
jează sinteza prolinei si să-1 
transplanteze unei bacterii 
mult mai puțin rezistente la 
sare — clebsiella pneumonia. 
Drept urmare, aceasta a început 
să producă de cîteva ori mai 
multă prolină și să reziste în
tr-un mediu mult mai salin. în 
etapa următoare a experiențelor 
se va încerca transplantarea 
genei salmonellei la celule 
de plante. Dacă aceste cerce
tări vor fi încununate de 
succes, ele vor deschide per
spectiva transformării unor 
mari suprafețe de desert în pă- 
mînturi roditoare irigate cu 
apă de mare.

• TEHNICA SPAȚIA
LĂ ÎN VIATA DE TOATE 
ZILELE. Institutul central da 
cibernetică si procese informa
ționale din R.D.G. a realizat un 
aparat care permite menținerea 
automată si cu o înaltă precizie 
a unui număr constant de rota
ții ale unui electromotor, în 
cazurile cind este nevoie de 
o rotire absolut constantă. La 
cea mai mică deviere înre
gistrată de un fotoelement. 
tensiunea este modificată au
tomat și viteza de rotire se 
schimbă într-o sutime de se
cundă. Aparatul a fost creat 
inițial pentru tehnica spația
lă. dar relativa lui simplita
te și prețul de cost scăzut fac 
posibilă o largă utilizare si in 
industrie si în viata de toate zi-

lele, cum ar fi, de exemplu, la 
fabricarea picupurilor și mag- 
netofoanelor. unde rotirea con
stantă influențează calitatea re
producerii sunetului.

• COMPLEX ENER
GETIC EOLIAN. p“ 
complex energetic eolian din 
Grecia a fost instalat in insula 
Kitnos din arhipelagul Ciclade- 
lor. Alcătuit din cinci ..mori" de 
vînt. avînd fiecare cite două 
elici de mari dimensiuni, el 
acoperă un sfert din necesarul 
de energie al celor 1 500 de lo
cuitori ai insulei. Pină acum cu

rentul electric era produs aici 
cu ajutorul motoarelor diesel. 
„Morile" vor asigura o econo
mie anuală de 80 000 litri de 
combustibil. Și. deși motoarele 
eoliene (îndeosebi aparatura 
electronică ce le dirijează) nu 
sînt ieftine, se apreciază că ele 
se vor amortiza in 7—8 ani de 
funcționare. Dacă această expe
riență se va. dovedi reușită, au
toritățile grecești intenționează 
să doteze cu astfel de complexe 
numeroase alte insule izolate 
unde este dificil de prelungit 
liniile de înaltă tensiune de pe 
continent.

® DISPECER AUTO
MAT PENTRU LIFTURI. 
Specialiști bulgari au elaborat 
un sistem automat de dirijare 
a lifturilor cu ajutorul unui 
microprocesor, al cărui avantaj 
principal este o servire mai efi
cientă a fluxului de pasageri. 
Diapozitivul trimite lifturile Ia 
un etaj sau altul tinînd seama 
de timpul de așteptare (soco
tit din momentul apăsării pe 
buton), de gradul de încărcare a 
liftului, de particularitățile gra
ficului în orele de vîrf (la în
ceputul și sfirsitul zilei de lucru 
în instituțiile aflate în clădiri 
cu multe etaje). Microproceso
rul economisește nu numai 
timpul pasagerilor, ci si energia 
electrică, reducînd la minimum 
mersul in gol al lifturilor.

© „CORDON SANI
TAR" ÎN JURUL VENE
ȚIEI. Un „parc" de circa 60 000 
ha de apă și pămînt, care 6ă 
aibă rolul de „cordon sanitar" in 
jurul Veneției — aceasta ar fi 
unica modalitate de a salva Ce
tatea lagunelor de un dezastru 
ecologic, apreciază o serie de 
specialiști, iar ideea este din ce 
in ce mai mult îmbrățișată în 
ultima perioadă de venețieni. 
Pentru a face și mai larg cu
noscută această soluție, la 
Palazzo Grassi din Veneția a 
fost inaugurată zilele acestea o 
expoziție pe tema „Laguna — 
modificarea unui sistem ecolo
gic", realizată sub patronajul 
Departamentului municipal pen
tru mediul ambiant. Pe baza li
niilor directoare prezentate în

expoziția venețiană ar urma să 
fie edificat noul parc național 
menit să salveze orașul și zona 
de Ia o catastrofă ecologică, fără 
a se interveni însă în zona in
dustrială.

® NOI POSIBILITĂȚI 
PENTRU PREVENIREA SI 
TRATAREA HOLEREI. Un 
grup de cercetători americani și 
belgieni a reușit să decodifice 
componența lanțului ereditar al 
vibrionului care provoacă hole
ra. precum și mecanismul prin 
care acesta eliberează toxinele 
ce duc la apariția temutei ma
ladii epidemice. Această desco
perire — se apreciază — des
chide noi posibilități pentru pre
venirea si tratarea holerei.

Giurgiu.au


ScMmb fe k* intre presetlintele 
Uae Ceausescu si primul ministru 

s! Canaliei, Pierre Elliott Men
cu prilejul primirii ministrului afacerilor externe al României
OTTAWA 8 (Agerpres). — Primul 

ministru al Canadei. Pierre Elliott 
Trudeau, a primit pe ministrul afa
cerilor externe al României. Ștefan 
Andrei, care efectuează o vizită in 
Canada.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, au fost transmise 
un salut, împreună cu cele mai bune 
urări.

Mulțumind, primul ministru al Ca
nadei. Pierre Elliott Trudeau, a ru
gat să se transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu un cald salut. îm
preună cu mulțumirile sale pentru 
ospitalitatea și primirea de care s-a 
bucurat cu ocazia recentei sale vizite 
în România, pentru dialogul pe care 
l-a avut cu acest prilej, precum si 
dorința de a saluta în Canada, cit 
mai curind posibil, pe șeful statului 
român.

Primul ministru ffll Canadei a ex
primat, totodată, convingerea că. in 
spiritul convorbirilor pe care le-a 
avut la București, se va acționa pen
tru dezvoltarea relațiilor bilaterale 
si a conlucrării între cele două țări 
pe plan internațional in vederea 
promovării politicii de pace, dezar
mare, și în primul rînd dezarmare 
nucleară.

★
• în aceeași zi au avut foc convor

biri între ministrul afacerilor exter
ne al României. Ștefan Andrei, și 
Allan MacEachen. viceprim-mimst.ru 
și secretarul de stat pentru afacerile

O cerință de prim ordin evidențiată la sesiunea ECOSOC 

Soluționarea problemelor economice și sociale 

ale țărilor in curs de dezvoltare
NAȚIUNILE UNITE 8

O.N.U. și-a început 
.nomic și Social al O.N.U. 
mul de activitate al consiliului pe

Locul central în Cadrul dezbateri
lor va reveni problemelor evoluției 
situației economice internaționale. 
Vor fi examinate, de asemenea, pro
bleme legate de înfăptuirea măsuri
lor din cadrul celui de-al doilea de
ceniu de luptă împotriva rasismului 
și discriminării rasiale, de transpu
nere in viață a Declarației privind 
acordarea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale, de colaborarea 
internațională în domeniul protecției 
mediului înconjurător.

în alocuțiunea rostită la deschide
rea lucrărilor, secretarul general al 
O.N.U., .Javier Perez de Cuellar, . .a 
atras atenția comunității internațio
nale asupra deteriorării- situației fi

BIROUL INTERNAȚIONAL AL MUNCII RELEVĂ: 

Creșterea șomajului în țările capitaliste
GENEVA 8 (Agerpres). - Numărul 

țârilor cu o rată a șomajului de 
peste zece la sută din populația 
aptă de muncă a crescut cu 50 la 
sută in 1982 față de anul 1981, men
ționează Anuarul statistic al Biroului 
Internațional al Muncii (B.I.M.) din 
care au fost date publicității extrase 
la Geneva.

Citind o serie de statistici, agenția 
A.N.S.A. relevă că majorarea procen

OAMENII DE STIINTA AVERTIZEAZĂ:
9 9

Un conflict nuclear ar însemna distrugerea umanității
„Popoarele au tot dreptul să-și pună întrebarea de ce nu sînt 

luați în seamă oamenii de știință - care cunosc cel mai bine ce în
seamnă arma nucleară - cînd avertizează pe oamenii politici, pe 
șefii de state, guvernele asupra acestui pericol, ci dimpotrivă se 
acționează contrar acestor avertismente, ceea ce face să crească 
pericolul unui război mondial, care inevitabil va fi un război nu
clear, cu toate consecințele cunoscute”.

NICOLAE CEAUȘESCU
!n aceste momente de gravă încordare Internațională, cînd se desfă

șoară o nouă și periculoasă spirală a cursei înarmărilor, prin amplasarea 
noilor rachete cu rază medie de acțiune în Europa, din capitala României 
au fost adresate vibrante șl stăruitoare apeluri la rațiune și responsabili
tate față de destinele popoarelor continentului, ale întregii lumi. Acesta 
este dresajul cuvîntărilor și luărilor de poziție ale președintelui Republicii, 
secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Analizind 
cu realism situația mondială, conducătorul partidului și statului nostru 
a subliniat răspunderea ce revine oamenilor de știință, care sînt în mă
sură să cunoască cel mai bine ce înseamnă arma nucleară - și care, 
tocmai de aceea, au datoria de a spune popoarelor adevărul și, tot
odată, de a acționa cu maximă energie pentru folosirea rezultatelor cer- , 
cetării științifice numai spre binele oamenilor, și nu pentru distrugerea 
vieții, a existenței umane.

O întrebare răscolitoare 
după Hiroshima : la ce 
servesc descoperirile oame
nilor de știință ? Realitățile 
arată o preocupare sporită a oameni
lor de știință față de problematica 
ce confruntă omenirea in epoca noas
tră și, in primul rind, față de pro
blemele decurgînd din escalada înar
mărilor nucleare. Viața și activitatea 
a numeroși oameni de știință, de pe 
cele mai diferite meridiane ale lu
mii, demonstrează că rămîne din ce 
in ce mai de domeniul trecutului 
imaginea savantului cufundat in cer
cetările sale, fără a cunoaște prea 
bine ce se petrece în afara zidurilor 
laboratoarelor și fără a se interesa 
asupra modului in care vor fi utili
zate rezultatele muncii sale. Răscoli- 
toarea întrebare — „la ce vor servi 
cercetările, descoperirile pe care le 
facem ?“ — a survenit după teribilul 
șoc produs de efectele devastatoare 
ale primei bombe atomice lansate la 

externe al Canadei. în cadrul cărora 
o mare importanță a fost acordată 
intensificării relațiilor româno-cana- 
diene, în mod deosebit dezvoltării 
schimburilor comerciale pe baze 
echitabile și reciproc avantajoase, a 
cooperării tehnico-industriale. în a- 
cest sens s-au subliniat importanța 
cooperării în domeniul nuclear, ne
cesitatea facilitării exporturilor ro
mânești pe piața canadiană, precum 
și a lărgirii cadrului juridic care să 
contribuie la intensificarea generală 
a relațiilor româno-canadiene.

în spiritul discuțiilor de la Bucu
rești dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și primul minis
tru al Canadei, Pierre Elliott Trudeau, 
a avut loc un schimb de păreri în 
legătură cu căile concrete de depă
șire a actualei situații internaționale. 
S-a subliniat necesitatea intensifică
rii eforturilor celor două țări in ca
drul O.N.U.. la Conferința de la 
Stockholm, la negocierile de la Viena 
cu privire la reducerea reciprocă a 
trupelor și armamentelor și măsuri 
adiacente in Europa centrală, pentru 
promovarea unei politici de pace, de 
oprire a cursei înarmărilor, de trece
re la dezarmare, in primul rind de
zarmare nucleară, pentru colaborare 
între statele lumii pe bază de egali
tate.

La primire si convorbiri au parti
cipat ambasadorul României în Cana
da. Emilian Rodeam, si ambasadorul 
Canadei la București, Jacques Simard.

(Agerpres). — La sediul din New York al 
lucrările sesiunea organizatorică a. Consiliului Eco- 

(ECOSOC). Participanții vor adopta progra- 
perioada 1984—1985.
nanciare și economice a țărilor în 
curs de dezvoltare. Perez de Cuellar 
a relevat că o situație deosebit de 
gravă s-a creat in tinerele state in
dependente. care au acumulat mart 
datorii. După cum se știe, anul tre
cut datoria externă a țărilor in curs 
de dezvoltare a atins cifra record de 
810 miliarde de dolari.

. Secretarul general al O.N.U. a che
mat comunitatea internațională să 
depună maximum de eforturi pentru 
soluționarea problemelor economice 
și sociale cu care sint confruntate 
statele in curs de dezvoltare. în a- 
cest sens, el a subliniat necesitatea 
restructurării relațiilor economice in
ternaționale pe o bază echitabilă.

tului de șomeri in perioada mențio
nată a fost : în R.F.G. de 2,4 la sută 
în rîndul bărbaților și de 1,8 la sută 
în rîndul femeilor ; in Australia - de 
1,6 la sută și, respectiv, 0,8 la sută ; 
In S.U.A. de 2,5 și 1,5 la sută. In 
Olanda creșterea șomajului a fost de 
3,4 la sută în rîndul bărbaților și de 
2,8 la sută în rîndul femeilor, iar în 
Italia de 0,7 și, respectiv, 0,5 la sută-

Hiroshima. S-a spus că primul sa
vant care șî-a pus-o a fost însuși 
J. Robert Oppenheimer, cel ce a con
dus „proiectul Manhattan" (cercetă
rile pentru realizarea bombai atomi
ce) și care a refuzat apoi să lucreze 
la producerea bombei cu hidrogen.

în anii care au succedat Hiroshi- 
mei, criza de conștiință ce a cuprins 
lumea științifică ca urmare a orori
lor războiului atomic s-a concretizat 
in nete luări de poziție în favoarea 
folosirii pașnice a rezultatelor cerce
tării și descoperirilor științifice din 
partea unor savanți renumiți, Ein
stein, Langevin, Heisenberg, Irene și 
Frâderic Joliot-Ciirie, Bohr și alții. 
„Eliberarea energiei atomice, armele 
îngrozitoare pe care le-a creat — 
spunea Fr. Jollot-Curie — ridică in 
fafa savanților o problemă care de
vine imperioasă : aceea de a acționa, 
căci este in joc chiar viitorul ome
nirii". Tocmai intr-un asemenea spi
rit, tot mai mulți cercetători, savanți 
din cele mai diferite domenii ale 
științei s-au angajat și acționează,

praga . Convorbiri româno-cehoslovace
PRAGA 8 (Agerpres). — în cadrul 

vizitei pe care o întreprinde in Re
publica Socialistă Cehoslovacă, la 
invitația Prezidiului C.C. al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia, to
varășul Miu Dobrescu. membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.. a 
avut, miercuri, la Praga. convorbiri 
cu tovarășul Vasil Bilak, membru al 
Prezidiului, secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia.

Cu acest prilej, s-a procedat la un 
schimb de informații cu privire la 
preocupările actuale ale celor două 
partide in construcția socialismului. 
Au fost examinate probleme ale re-

Întrevedere a președintelui Partidului Muncitoresc
Socialist Luxemburghez cu reprezentantul P.C.R.

LUXEMBURG 8 (Agerpres). — Ro
bert Krieps. președintele Partidului 
Muncitoresc Socialist Luxemburghez, 
l-a primit la Luxemburg pe tova
rășul Mihai Gere. membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. au fost transmise un salut 
cordial președintelui Robert Krieps, 
conducerii P.M.S.L. și urări de 
succes în activitatea partidului.

Mulțumind pentru salut, președin-
X

CONAKRY 8 (Agerpres). — în ca
pitala Guineei se desfășoară lucră
rile Conferinței miniștrilor transpor
turilor. comunicațiilor și planificării 
din țările membre ale Comisiei e- 
conomice O.N.U. pentru Africa. 
Dezbaterile sînt consacrate examină
rii -problemelor privind dezvoltarea 
acestui sector pe continent oină în 
anul 1988. Luind cuvîn-tul la des
chiderea lucrărilor, președintele Gui-

AGENȚIILE DE PRESĂ 
pe scurt

LANSAREA NAVEI COSMICE „SOIUZ T-10". La 8 februarie, in Uniunea 
Sovietică a fost lansată nava cosmică „Soiuz T-10", avînd la bord pe 
Leonid Kizim, comandantul navel, Vladimir Soioviăv, inginer de bord, și 
Oleg Atikov, cosmonaut cercetător. Programul prevede cuplarea navei 
cosmice cu stația orbitală „Saliut 7”, la bordul căreia echipajul urmează 
să efectueze experiențe tehnico-științifice și medico-biologlce.

LA TOKIO S-AU DESCHIS LU
CRĂRILE 
NAR AL 
RAL AL 
JAPONIA 
reunește 
murțcitori și funcționari. Congresul 
va adopta programul de acțiune al 
sindicatelor pe anul 1984, va trasa 
țelurile și tactica ofensivei de pri
măvară a oamenilor muncii niponi. 
Vor fi stabilite sarcinile luptei na
ționale in apărarea intereselor" pă
turilor largi de oameni ai muncii, 
împotriva cursei înarmărilor, pen
tru dezarmare și pace.

CONGRESULUI ORDI- 
CONSILIULUI GENE- 
SINDICATELOR DIN 

(SOHYO), organizație ce 
peste 4.5 milioane de

POPULAȚIA PAKISTANULUI. 
Potrivit ultimelor date statistice pu
blicate la Islamabad, la sfirșitui a- 
nului 1981, Pakistanul avea 88 800 000 
de locuitori. în ultimii 30 de ani, 
populația tării a crescut de 1,5 ori.

REORGANIZARE A CABINE
TULUI INDIAN. Primul ministru 

|__ al Indiei, Indira Gandhi, a proce- 

alături de alte categorii sociale, de 
popoare, pentru stăvilirea cursului 
atit de primejdios spre neantul nu
clear.

în acest proces — dacă se poate 
spune de „coborîre în stradă" — a 
cercetătorilor și oamenilor de știință, 
riscurile unui conflict atomic for
mează subiectul unor ample analize 
și investigații din partea a numeroa
se personalități de prim rang din 
lumea științei, a celor mai felurite 
organisme și organizații, create în 
acest scop. Nu ne propunem să evo
căm decît cîteva dintre cele mai re
cente.

Lumea după un război 
nuclear : „cei vii i-ar invidia 
pe cei morți 1“ “ 3 fost tema 
unei conferințe științifice internațio
nale, la care au luat parte savanți și 
cercetători în cele mai variate ramuri 
ale științei, din numeroase țări, in
clusiv din Statele Unite și Uniunea 
Sovietică, care sînt, desigur, în si
tuația de a aprecia mai bine decît 
alții enormul potențial distructiv al 
armamentului nuclear.

Iată cîteva dintre adevărurile ex
puse cu acest prilej : „Un eventual 
război atomic între principalele două 
puteri nucleare se va solda cu moar
tea — imediată — a 1,1 miliarde de 
oameni și rănirea mortală a unui 
număr egal de persoane — arăta pro
fesorul Carl Sagan, de la Universi
tatea Cornell (New York). Suflul 
produs de exploziile nucleare — re
leva el — se va solda cu dispersarea 
în atmosferă a unor imenși nori de 
praf radioactiv, care vor transforma 

lațiilor româno-cehoslovace." expri- 
mindu-se de ambele părți hotărirea 
de a se acționa in continuare pentru 
dezvoltarea și intensificarea lor. in 
spiritul convorbirilor si înțelegerilor 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, si tova
rășul Gustav Husak. secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia, 
președintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace. De asemenea, a avut 
Ioc un schimb de păreri asupra unor 
probleme actuale ale vieții interna
ționale si ale mișcării comuniste și 
muncitorești.

tele P.M.S.L. a rugat să se transmi
tă tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
poporului român cele mai bune 
urări d'e. noi succese în construcția 
socialismului în România.

Au fost evidențiate de ambele 
părți raporturile bune existente in
tre cele două partide, utilitatea con
tinuării schimburilor de opinii și in
formații pentru mai buna înțelegere 
și cunoaștere a preocupărilor și po
zițiilor partidelor noastre, pentru 
unirea eforturilor îndreptate spre 
asigurarea păcii, dezarmării și secu
rității în Europa și in lume.

neei, Ahmed Sekou Toure, a relevat, 
între altele, necesitatea unor măsuri 
concrete pentru promovarea in con
tinuare si intensificarea colaborării 
interafricane în domeniul transpor
turilor, comunicațiilor si planifică
rii. ca o modalitate a sprijinirii re
ciproce a eforturilor de dezvoltare 
independentă a statelor continentu
lui si. in același timp, de întărire 
a unității lor.

dat Ia o reorganizare a cabinetu
lui, constînd in schimbarea a cinci 
miniștri d'e stat și a trei miniștri 
adjuncți — măsură adoptată in 
vederea unei mai bune coordonări 
administrative, s-a anunțat oficial 
Ia Delhi. Nici o schimbare nu a 
intervenit in ceea ce privește por
tofoliile celor 17 titulari care alcă
tuiesc cabinetul ministerial pro- 
priu-zis, precizează agenția Press 
Trust of India (P.T.I.). Guvernul 
condus de premierul Indira Gandhi 
conservă același număr de porto
folii, respectiv 54 de miniștri, din
tre care 17 fac parte din 
26 sint miniștri de stat și 
miniștri.

cabinet,
11 vice-

O NOUĂ ACȚIUNE A 
LOR DE OPOZIȚIE DIN 
„Alianța Democratică" 
care grupează forțe de opoziție, a 
anunțat convocarea, pentru 30 mar
tie, în majoritatea orașelor țării, a

FORȚE- 
CHILE. 

din Chile,

j

Pămintul intr-o planetă glaciară, lip
sită de lumina Soarelui... Puținii su
praviețuitori ar fi reduși la statutul 
de ființe rătăcitoare, pe o planetă 
cuprinsă de o veșnică «iarnă nuclea
ră» și de pe care va dispărea orice 
formă de vegetație și de viață ani
mală".

Combătînd teoria „urmărilor limi
tate" ale unui conflict nuclear care 
s-ar desfășura numai in emisfera 
nordică, biologul american Paul 
Ehrlich, de la Universitatea Stanford, 
a subliniat, împreună cu alți savanți, 
că cercetările cele mai recente infir
mă această teză și că poluarea radio
activă, precum și gravele perturbări 
ale climei, produse in cazul unui 
război atomic, ar afecta globul pă- 
mintesc în totalitatea lui. „între con
secințele posibile nu trebuie exclusă 
dispariția speciei umane", a avertizat 
Ehrlich, precizînd că aceste concluzii 
reprezintă consensul la care au ajuns 
40 de biologi, după studii de ani de 
zile.

„Stratul de ozon oare protejează 
planeta — declara, Ia rîndul său, sa
vantul sovietic Iuri Izrael, in cadrul 
unei conferințe de presă prin satelit, 
organizată la încheierea amintitei 
manifestări — va fi distrus de sub
stanțele chimice degajate de explo
ziile nucleare, permițind razelor 
ultraviolete să lovească Pămintul", 
iar geneticianul Nicolai Bohov arăta 
că efectele radiațiilor nucleare ar 
face imposibilă viața oamenilor care 
ar scăpa de bombardamentul atomic, 
ducind la dispariția imunității fiin
țelor umane în fața unor maladii și 
sporind considerabil bolile ereditare. 
„Omenirea nu va mai fi in măsură 
să-și asigure ereditatea" — încheia 
N. Bohov.

Medici italieni de renume, între 
care laureatul Premiului Nobel, Da
niele Bovet. au adresat opiniei pu
blice un apel in care atrag atenția 
asupra pericolului unui război atomic 
care „va pune in pericol existența 
omenirii, a vieții înseși pe planeta 
noastră... în citeva șecunde ar fi 
uciși sute de milioane de oameni, Iar 
apoi, după suferințe îngrozitoare, alte 
miliarde de ființe omenești". Cunos
cutul om de știință nipon, Suntaro 
Koeda, medic la Hiroshima, releva, 
într-un studiu, că medicii japonezi 
au adunat numeroase materiale care 
atestă urmările grave și ireversibile 

„Conferința de la Stockholm 
-un pas important pe calea 

depășirii încordării 
internaționale"5

BELGRAD 8 (Agerpres). — Pre
ședintele Prezidiului R. S. F. Iugo
slavia, Mika Șpiliak, l-a primit pe 
ministrul italian al afacerilor exter
ne, Giulio Andreotti, aflat intr-o vi
zită oficială la Belgrad. De aseme
nea, oaspetele a fost primit de Milka 
Planinț, președintele Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F.I. în ca
drul convorbirilor, informează agen
ția Taniug, au fost abordate relațiile 
bilaterale și posibilitățile extinderii 
acestora, precum și unele probleme 
majore ale vieții internaționale. Cele 
două părți au subliniat importanța 
Conferinței de la Stockholm, apre
ciind că aceasta reprezintă un pas 
important pe calea spre depășirea 
actualei stări tensionale din lume.

BEIJING

Convorbiri cbino-coreene
BEIJING 8 (Agerpres). — în ca

drul convorbirilor de la Beijing din
tre Wu Xueqian, consilier de stat și 
ministru de externe al R.P. Chineze, 
și Kim Yong Nani, vicepremier al 
Consiliului Administrativ și ministru 
de externe al R.P.D. Coreene, aflat 

. într-o vizită oficială în capitala .chi
neză, au fost abordate relațiile bi
laterale, precum și probleme inter
naționale de interes comun. După 
cum transmit agențiile China Nouă 
și A.C.T.C., Wu Xueqian a declarat 
că R.P. Chineză sprijină propunerea 
R.P.D. Coreene privind inițierea de 
convorbiri tripartite avînd drept 
obiecțiv solutionarea pașnică a pro
blemei coreene.

unor mari demonstrații populare in 
favoarea revenirii țării la un regim 
civil și o viață politică parlamen
tară — transmite agenția I.P.S. Cu 
acest prilej vor fi prezentate și 
detaliile „programului de guvernă- 
mint" propus de „Alianța Demo
cratică", în care sint incluse mă
suri de ordin politic și social- 
economic.

BALANȚA DE PLĂȚI A R. F. 
GERMANIA s-a soldat, in anul 
1983, cu un deficit de 4.07 miliarde 
mărci, față de un excedent de 3.08 
miliarde în anul precedent — se 
arată într-o statistică publicată de 
Banca federală la Frankfurt pe 
Main si citată de agenția D.P.A.

ACCIDENT AVIATIC. Un avion 
de tipul „Tornado" apartinînd for
țelor militare britanice din R.F.G. 
S.-a prăbușit noaptea trecută., fiind 
lovit de trăsnet. Pilotul și naviga
torul au reușit să se salveze, sărind 
cu parașutele. Alte două dintre cele 
patru avioane de același tip. care 
efectuau un zbor de noapte, au 
fost lovite și ele de trăsnet, dar au 
reușit să aterizeze fără probleme.

UN PUTERNIC CUTREMUR de 
7,4 grade pe scara Richter a fost 
înregistrat marți noaptea in Insu
lele Solomon din Oceanul Pacific, 
transmite agenția United Press In
ternational. Epicentrul seismului 
s-a situat la 100 km sud-est de 
Honiara, capitala arhipelagului, in 
largul mării, ceea ce a făcut ca 
daunele materiale să fie minime.

J

ale exploziilor atomice de la Hiroshi
ma și Nagasaki.

Referindu-se la efectele nimicitoa
re pe care un război atomic le-ar 
avea asupra vieții, un raport elabo
rat de un subcomitet pentru proble
me științifice și tehnologice al Ca
merei Reprezentanților a S.U.A. 
arată că pe Pămînt ar putea izbucni 
epidemii necunoscute la ora actuală 
de științele medicale. Regiuni întinse 
ale planetei ar fi afectate de un smog 
toxic deosebit de periculos pentru 
viața oamenilor. Elin cauza infestării 
radioactive, un mare număr de oa
meni ar muri în răstimp de citeva 
săptămîni, iar mulți alții ar fi ame
nințați cu moartea din cauza cance
rului. Ca rezultat — se arată în do
cument — condițiile de viață pe Pă- 
mint ar fi de asemenea natură incit 
„cei vii i-ar invidia pe cei morți".

înfățișarea acestor consecințe mon
struoase nu are scopul de a semăna 
panică sau de a cțea derută, ci re
prezintă, dimpotrivă, expresia dorin
ței de a asigura o informare obiec
tivă. Popoarelor, spunea, pe bună 
dreptate, președintele Nicolae 
Ceaușescu, trebuie să Ii se spună 
deschis adevărul asupra marelui pe
ricol pe care-1 constituie, în condi
țiile existenței armelor nucleare, 
cursa înarmărilor, cursa spre dis
trugere a vieții. Numai pornind de 
la o asemenea cunoaștere exactă 
se poate asigura gradul necesar de 
mobilizare a popoarelor pentru a 
opri cursul periculos al evenimen
telor.

Ce poate fi mai elocvent în acest 
sens decît impactul pe care l-a pro
vocat asupra opiniei publice ame
ricane filmul „A doua zi după" 
(„The Day After"), în legătură cu 
ravagiile unui conflict nuclear. Sce
nele apocaliptice înfățișate au zgu
duit conștiința americanilor, cu atit 
mai mult cu cit în finalul filmului 
pe ecranele televizoarelor apare 
scris : „Evenimentele catastrofale, 
cărora le-ați fost martori, nu suferă 
nici o comparație cu ceea ce se va 
intimpla in. realitate in cazul unui 
război nuclear".

Un avertisment ce trebuie 
luat in considerare de șefii 
de state și guverne. Așa cum

EVOLUȚIĂ SITUAȚIEI DIN LIBAN
• Aqravarea tensiunii la Beirut, unde continuă lupte cjrele
• S-a anuntat că forțele armate americane vor fi redesfă- 
șurate pe nave din largul litoralului • Decizii de retragere

a contingentelor britanic și italian
WASHINGTON 8 (Agerpres). — 

Președintele Ronald Reagan a anun
țat că pușcașii marini americani din 
cadrul Forței multinaționale de la 
Beirut iși vor părăsi in curind, în 
cadrul unei acțiuni pe etape, pozi
țiile din zona aeroportului capitalei 
libaneze, urmind să staționeze la 
bordul navelor flotei a 6-a, aflată in 
largul litoralului libanez.

De asemenea, președintele Reagan 
a arătat că un număr de militari 
americani vor rămîne pe uscat in 
Liban, „pentru a instrui și echipa 
armata libaneză și a proteja perso
nalul S.U.A." din această țară.

BEIRUT 8 (Agerpres). — Agen
țiile internaționale de presă rela
tează că. miercuri, la Beirut a dom
nit o atmosferă de tensiune si in
certitudine. în pofida unei încetări 
a focului declarată cu o seară îna
inte. au continuat schimburile de 
focuri intre unități ale armatei li
baneze. pe de o parte, și milițiile 
druze. siite și sunite. pe de altă 
parte, peste linia de demarcație, 
între sectoarele de vest si de est 
ale Beirutului. Totodată, proiectile 
de artilerie au căzut asupra unor 
cartiere de locuințe din estul Bei
rutului și a periferiilor sale, ca si 
asupra unor sectoare ain zona de 
munte. Marea majoritate a magazi
nelor au rămas închise, pentru a 
treia zi consecutiv. Aeroportul in
ternațional din Beirut și-a între
rupt. incep'ind de luni, activitatea, 
iar portul a fost paralizat de bom
bardamente.

Purtătorul de cuvînt al contingen
tului american din cadrul Forței 
multinaționale din Liban a anunțat 
că. miercuri, cuirasatul american 
..New Jersey", aflai in largul coas
telor libaneze, a bombardat cu tu
nuri de mare calibru obiective si
tuate la est de Beirut. El a preci
zat că. in prezent, numărul pușca
șilor marini americani staționați pe 
uscat in Liban este de 1 470 și că 
nu a primit încă ordine în ce Pri
vește începerea retragerii efective
lor ne navele din apropierea coas
telor.

Potrivit agenției France Presse, 
care citează surse medicale din Bei
rut. 157 de persoane au fost ucise, 
iar aproximativ 600 rănite în urma 
luptelor desfășurate in ultimele 
două zile în centrul și împrejurimile 
capitalei libaneze. Aceste cifre — 
care_ nu includ pierderile suferite de 
unitățile libaneze aflate in conLlict 
și de cele ale Forței multinaționale 
din Liban — ridică la 257 morți și 
900 de răniți bilanțul victimelor în
registrate in ultimele șase zile la 
Beirut și in zonele din apropierea 
orașului.

Pentru soluționarea pe cale politică, 
prin negocieri, a problemelor din America Centrală

CIUDAD DE MEXICO 8 (Ager
pres). — In cadrul unei conferințe 
de presă organizate la Ciudad de 
Mexico, președintele Mexicului, Mi
guel de la Madrid Hurtado, a expri
mat îngrijorarea poporului mexican 
în legătură cu actuala situație încor
dată din lume, cu intreruperea ne
gocierilor de la Geneva privind ra
chetele cu rază medie de acțiune. El 
a subliniat poziția fermă a țării sale 
in favoarea păcii, pentru dezarmare 
generală, in primul rind nucleară, 
pentru depășirea actualelor obstaco
le din calea dezvoltării economice 
independente a statelor, cerind în 
special desființarea barierelor și res
tricțiilor comerciale impuse produse
lor de export ale statelor in curs de 

sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in fața avertismentelor 
din partea unor mari personalități 
științifice, atit din Vest, cit și din 
Est, care dezvăluie că războiul nu
clear va duce la lichidarea vieții 
înseși pe planeta noastră, popoarele 
au tot dreptul să-și pună întreba
rea de ce nu sînt luați în seamă 
oamenii de știință — care cunosc 
bine ce înseamnă arma nucleară — 
cînd avertizează pe conducătorii po
litici, pe șefii de state, guvernele 
asupra acestui pericol, ci, dimpotri
vă, se acționează contrar acestor 
avertismente, ceea ce face să crească 
pericolul războiului mondial, care 
inevitabil va fi un război nuclear 
cu toate consecințele cunoscute ?

Este evident că nu pot fi invocate 
nici un fel de justificări pentru 
astfel de acțiuni, inclusiv afirmațiile 
că ar exista un dezechilibru de forțe 
între cele două părți, atîta vreme 
cit studii științifice demonstrează, 
fără putință de tăgadă, că fiecare 
parte dispune de suficiente mijloace 
de a distruge de cîteva ori lumea, 
în aceste condiții — releva pe bună 
dreptate șeful statului român — spo
rirea potențialului distructiv cu 
mijloace menite să distrugă incă o 
dată sau de două ori lumea iși 
pierde orice semnificație.

Tocmai de aceea, oamenii de ști
ință, dezvăluind opiniei publice peri
colele grave ale unei conflagrații 
nucleare, ale folosirii realizărilor celor 
mai noi ale științei și tehnologiei in 
scopul distrugerii, au față de so
cietate datoria de a se angaja direct 
în lupta pentru pace, asumîndu-și 
răspunderea de a nu mai lucra pen
tru nimicirea omului, a vieții. în
tr-un moment crucial — cum este 
cel pe care-1 trăim — de răspun
dere istorică față de destinele uma
nității, ■ oamenii de știință, care 
Și-au legat viața și aspirațiile de 
nobilele idei ale progresului, nu pot 
fi decît de partea păcii, punînd în
tregul potențial al științei și tehnicii 
in slujba oamenilor, a libertății și 
independenței popoarelor, luptînd 
pentru împlinirea acestor deziderate 
arzătoare ale umanității.

Valentin PAUNESCU

LONDRA 8 (Agerpres). — Contin
gentul britanic din cadrul Forței 
multinaționale din Liban a început 
să fie retras, miercuri dimineață, de 
la baza sa, situată în sud-estul Bei
rutului, a anunțat guvernul britanic. 
Potrivit unei declarații oficiale ci
tate de agenția Reuter, membrii 
contingentului au fost transportați la 
bordul navei britanice „Reliant", 
care se află în rada portului Jou- 
nieh, la nord de capitala libaneză. 
Decizia a fost adoptată în timpul 
unei reuniuni de urgență a cabine
tului, la care au participat primul 
ministru, Margaret Thatcher, și 
principalii membri ai cabinetului.

PARIS 8 (Agerpres). — Luind cu- 
vintul in ședința de miercuri a Con
siliului francez de Miniștri, pre
ședintele Franșois Mitterrand a de
clarat că Franța iși exprimă dorința 
ca situația din Liban să fie exami
nată de urgență în Consiliul de 
Securitate al Națiunilor Unite.

O poziție similară a fost expri
mată de președintele Franței la 
Haga, unde s-a aflat într-o vizită 
oficială. Cu acest prilej, el a pre
cizat că țara sa s-a pronunțat în
totdeauna pentru o înlocuire „cit 
mai rapid posibil a Forței multina
ționale cu unități internaționale ale 
O.N.U." — relatează agenția France 
Presse.

ROMA 8 (Agerpres). — Italia a 
hotărit să-și retragă treptat contin
gentul său din cadrul Forței multi
naționale din Liban, dar, înainte de 
a face operativă această decizie, 
dorește să obțină garanții în legă
tură cu protecția taberelor de refu- 
giați palestinieni Sabra și Shatila, 
a căror securitate este asigurată in 
prezent de militarii italieni — a de
clarat ministrul italian al apărării, 
Giovanni Spadolini, in ședința Co
misiei pentru problemele apărării a 
Senatului.

NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). 
— Manifestîndu-și „profunda ingri- 
joraire în legătură cu evoluția si
tuației din Liban", secretarul gene
rai al O.N.U., Javier Perez de Cuel
lar. și-a exprimat speranța că „ac
tele de violentă vor înceta, astfel 
Incit eforturile în direcția găsirii 
unei baze a păcii si stabilității să 

,hoață fi refluate cit mal curind". Po
trivit Unui purtător de cuvînt al 
O.N.U.. citat de agenția U.P.I., Perez 
de Cuellar a autorizat acordar 
unui ajutor umanitar de urgentă, 
partea Națiunilor Unite. în vata- 
de 500 000 dolari, pentru persoanele 
care au de suferit de pe urma si
tuației dramatice cu care este in 
prezent confruntat Libanul.

dezvoltare — transmit agențiile 
Prensa Latina șl I.P.S.

„Mexicul — a arătat, totodată, pre
ședintele Miguel de la Madrid Hur
tado — promovează ferm o politică 
de paqe și dorește raporturi, priete
nești cu toate statele lumii".

Condamnind politica de amestec și 
intervenții străine, inclusiv militare, 
în treburile interne ale statelor din 
America Centrală, șeful statului 
mexican a subliniat că „încă mai 
persistă mari riscuri la adresa păcii 
din regiune". „O intervenție milita
ră străină in America Centrală — a 
spus el — ar agrava și mai mult 
tualele probleme, nu numai din 
ceastă zonă, ci din întreaga liime".

Miguel de la Madrid Hurtado a 
evidențiat necesitatea stringentă de 
a se face totul pentru rezolvarea si
tuației din America Centrală exclu
siv prin mijloace politice și căi di
plomatice, prin negocieri, și a |reco
mandat țărilor din regiune să' con
lucreze activ pentru realizarea unui 
consens care să conducă in final la 
semnarea unor acorduri de pace, 
securitate și cooperare in zonă.

CIUDAD DE PANAMA 8 (Ager
pres). — Intr-un discurs pronunțat 
la deschiderea 'lucrărilor Simpozio
nului regional privind situația din 
America Centrală — caTe se desfă
șoară la Ciudad de Panama — pre
ședintele țării-gazdă. Ricardo de la 
Espriella. a arătat că „pacea este po
sibilă in regiune, insă ea trebuie 
căutată exclusiv pe căile metlierii 
politice, prin negocieri" — transmite 
agenția I.P.S. Menționind că efortu
rile de pace întreprinse in America 
Centrală de „Grupul de la Contado- 
ra“ (Columbia, Mexic, Panama și Ve
nezuela) „au contribuit serios la înlă
turarea. pînă în prezent, a perico
lului declanșării unei conflagrații re
gionale". președintele Republicii Pa
nama a subliniat necesitatea de a se 
face totul pentru respingerea presiu
nilor și amenințărilor din afară, a in
tervențiilor străine. in America Cen
trală.

Rigorile vremii
BONN 8 (Agerpres). — în partea 

sudică a R.F. Germania s-au înregis
trat, în ultimele zile, ploi torențiale 
însoțite de furtuni. Viteza viatului a 
atins pe alocuri 200 km pe oră. Au 
fost smulse acoperișuri, au fost do- 
boriți copaci , sau Stilpi din rețeaua 
de alimentare cu energie electrică, 
iar circulația rutieră a fost in multe 
locuri paralizată.

Apele rîurilor au ieșit din matcă, 
provocînd inundații in orașele Dillen
burg și Herborn, din landul Hessa, și 
Aachen și Siegen, din Renania de 
Nord-W est falia.

Cel puțin 13 persoane și-au pierdut 
viața din cauza puternicei furtuni 
care s-a abătut în noaptea de luni 
spre marți asupra unor zone întinse 
din R.F. Germania și alte țări vest- 
europene, in special Marea Britanie, 
transmite agenția Associated Press. 
Rafalele de vint au fost însoțite de 
ploi și ninsori abundente, care au 
provocat blocarea unor șosele și per
turbarea circulației pe alte căi ru
tiere. Numeroase locuințe au fost 
inundate și copacii au fost smulși din 
rădăcină.

In Scoția (Marea Britanie), 40 de 
șosele au fost blocate de ninsorile 
abundente. în sudul Angliei și in 
Țara Galilor traficul rutier a fost, de 
asemenea, serios perturbat de gheață 
și de vintul cu viteză de uragan.

(Agerpres)
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