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Unitatea poporului in jurul 
partidului-forță motrice
inepuizabilă a progresului

La invitația tovarășului Nicolae Ceausescu,
3 3 J

evidențiind voința comună de amplificare și adîncire a tradiționalelor 
legături de strînsă prietenie româno-iugoslave, în interesul reciproc, 
al înțelegerii și păcii in Balcani, Europa și întreaga lume, ieri a început

VIZITA DE PRIETENIE
A TOVARĂȘULUI VESELIN GIURANOVICI
Ceremonia sosirii in Capitală

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, luni, 
4 februarie, a sosit la București, în- 
tr-o vizită de prietenie în țara 
noastră, tovarășul Veselin Giurano- 
vici. președintele Prezidiului Repu
blicii Socialiste Federative Iugosla
via.

Noua lntllnire româno-iugoslavă Ia 
nivel Înalt se înscrie în cronica le
găturilor tradiționale de prietenie și 
colaborare statornicite intre cele 
două țări, ca un moment cu o sem
nificație majoră, menit să contribuie 
la amplificarea pe mai departe a 
fructuoaselor raporturi de prietenie, 
solidaritate și colaborare dintre ță
rile. partidele șl popoarele noastre.

Ceremonia sosirii Înaltului oaspete 
iugoslav a avut Ioc la Gara Bănea- 
sa. Împodobită sărbătorește. Pe fron
tispiciul clădirii principale se aflau 
partretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu șl Veselin 'Gluranovici, 
Încadrate de drapelele de stat ale 
României și Iugoslaviei. Pe mari 
pancarte erau Înscrise urările : „Bun 
venit in Republica Socialistă Româ
nia tovarășului Veselin Gluranovici, 
președintele Prezidiului Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia !“, 
„Să se dezvolte continuu relațiile 
tradiționale de prietenie și colabo
rare dintre Partidul Comunist Ro
mân și Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia, dintre Republica Socia
listă România și Republica Socialis
tă Federativă Iugoslavia, spre binele 
popoarelor noastre, al cauzei socia
lismului. păcii și cooperării în Bal
cani. in Europa și In lume !“.

La sosire. tovarășul Veselin

Giuranovici a fost salutat cu deose
bită prietenie de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cel doi președinți și-au 
strîns îndelung mîinile.

în Intimpinarea Înaltului oaspete 
au venit tovarășii Emil Bobu, 
Gheorghe Oprea. Gheorghe Pană, 
Stefan Andrei. Tudor Postelnicu, Ion 
Stoian. alte persoane oficiale.

Erau, de asemenea, prezenți Du
mitru Popa, ambasadorul țării noas
tre la Belgrad, și Miloș Melovski, 
ambasadorul Iugoslaviei la Bucu
rești. precum și membri ai amba
sadei.

Președintele Veselin Giuranovici 
este însoțit in vizita in țara noastră 
de tovarășii Raif Dizdarevici, secre
tar federal pentru afacerile externe, 
Milenko Boianici. secretar federal 
pentru comerț exterior, de alte per
soane oficiale.

O gardă militară a prezentat ono
rul.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia și Republicii Socialiste 
România.

în continuarea ceremoniei, cei doi 
președinți au trecut in revistă garda 
de onoare.

Un grup de copil au oferit pre
ședinților Nicolae Ceaușescu și Ve
selin Giuranovioi frumoase buchete 
de flori.

După ce au salutat persoanele ofi
ciale române și iugoslave prezente, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ve
selin Giuranovici au luat loc într-o 
mașină, îndreptîndu-se spre reșe
dința rezervată Înaltului oaspete pa 
timpul șederii în țara noastră.

Dineu oficial oferit de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în onoarea
tovarășului Veselin Giuranovici

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a oferit, luni, un 
dineu oficial în onoarea tovarășului 
Veselin Giuranovici, președintele 
Prezidiului Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia.

La dineu au luat parte tovarășii 
Manea Mănescu, Emil Bobu, Gheor
ghe Pană, Ștefan Andrei, Tudor Pos

telnicu, Ion Stoian, Silviu Curticeanu, 
precum și Vasile Pungan, ministrul 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Constantin 
Mitea, consilier al președintelui Re
publicii, Dumitru Popa, ambasadorul 
României la Belgrad, Lucian Petres
cu, director în Ministerul Afacerilor 
Externe.

Au participat tovarășii Ralf Dizda
revici, Milenko Boianici, Miloș Me

lovski, ambasadorul Iugoslaviei la 
București. Dușan Litvinovici. Vladi
mir Pavicevici, celelalte persoane 
oficiale care îl însoțesc pe președin
tele Prezidiului Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia in vizita în 
țara noastră.

în timpul dineului, care s-a desfă
șurat îptr-o atmosferă de caldă prie
tenie, tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 
Veselin Giuranovici au rostit toasturi.

TOAsnn iovarasu 
NICOLAE CEAUSESCU

-Stimate tovarășe președinte,
Stimați oaspeți din Iugoslavia prietenă, 
Dragi tovarăși,

Doresc să exprim satisfacția noastră pentru această 
vizită prietenească pe care o faceți în România și să vă 
adresez, și în acest cadru, dumneavoastră, stimate to
varășe Giuranovici, și colaboratorilor care vă însoțesc, 
un cordial salut tovărășesc și cele mai bune urări de 
bun venit pe pămintul patriei noastre.

Continuind frumoasa tradiție a intilnirilor româno- 
iugoslave, vizita dumneavoastră constituie o nouă ex
presie a bunelor relații care s-au statornicit trainic și 
se dezvoltă necontenit între țările, partidele și popoarele 
noastre.

Constatăm, cu satisfacție, că. pe baza înțelegerilor și 
acordurilor convenite cu prilejul intilnirilor la nivel 
Înalt din ultimii ani, relațiile româno-iugoslave au con
tinuat să se dezvolte pe multiple planuri. Sîntem în
credințați că și această vizită va da noi impulsuri bu
nelor relații dintre țările noastre, va întări și mai pu
ternic prietenia și solidaritatea româno-iugoslavă.

Dorim să facem, și în continuare, totul pentru ca re
lațiile româno-iugoslave să se afirme tot mai puternic 
ca un exemplu de colaborare între două țări socialiste 
vecine și prietene, care conlucrează multilateral, intr-un 
spirit de deplină egalitate, stimă și respect reciproc, 
pentru edificarea noii orinduiri și făurirea unei vieți 
demne, libere și fericite pentru popoarele lor.

Referindu-se la problemele vieții internaționale, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a arătat :

Noi considerăm că, în actualele împrejurări interna
ționale — cînd în diferite regiuni ale lumii persistă stări 
de încordare și conflicte, cind continuă să se manifeste 
vechea politică imperialistă de dominație și asuprire, de 
consolidare și reîmpărțire a sferelor de influență, cind 
cursa înarmărilor, îndeosebi a celor nucleare, cunoaște 
o accentuare fără precedent — este mai necesar ca 
pricind ca toate popoarele lumii să-și întărească
(Continuare In pag. a Ill-a)

TOASTUL iuvarau 
VESELIN ■ANOVICI

Stimate tovarășe președinte,
Dragi prieteni,

Cuvintele dumneavoastră calde și ospitalitatea cordială 
cu care sîntem înconjurați au confirmat din nou — ca 
și in toți anii precedenți — apropierea și deschiderea 
reciprocă dintre țările noastre.

Doresc să exprim, încă o dată, satisfacția de a mă 
afla intr-o vizită de prietenie în Republica Socialistă 
România, ceea ce continuă tradiția intilnirilor și schim
burilor reciproce de păreri.

Aceste intilniri au devenit o formă firească a colabo
rării iugoslavo-române. în această privință nu este ni
mic neobișnuit, întrucit poziția de vecini și numeroasele 
idealuri comune invită Ia frecvente schimburi de păreri 
pentru a cunoaște intr-un mod cît mai real toate as
pectele și perspectivele colaborării noastre, precum și 
problemele care impovărcază relațiile internaționale, 
afectind interesele tuturor țărilor, deci și ale țărilor 
noastre.

Vizita dumneavoastră de anul trecut in Iugoslavia a 
contribuit la apropierea, în continuare, a țărilor noastre.

Bizuindu-ne pe rezultatele Îndelungatului și fructuosu
lui drum străbătut, dorim ca, in spiritul bunei vecinătăți, 
să contribuim si mal mult, printr-o colaborare mai bo
gată, atit la dezvoltarea țărilor noastre, cît și la crearea 
unor condiții mai bune în Balcani și în Europa. Am in 
vedere dezvoltarea în continuare a colaborării în toate 
domeniile — politic, de partid, economic, tehnic, cultu
ral. în zona de frontieră și în alte sectoare de activitate, 
în mod deosebit am în vedere necesitatea dezvoltării 
activității iugoslavo-române pe termen lung în domeniul 
economic, al culturii și invățămintului, tehnico-științific, 
întrucit este limpede că nu am folosit toate posibilitățile. 
Sîntem convinși că, prin eforturi comune, bunăvoință și 
ținînd seama de interesele ambelor părți, putem să gă
sim noi căi pentru intensificarea colaborării. în legătură 
cu aceasta, astăzi am purtat discuții foarte aprofundate 
și deschise.
(Continuare în pag. a Ilî-a)

între trăsăturile semnificative, de
finitorii pe care le impune atenției 
oricărui observator viața socială a 
României de azi se detașează cu 
pregnantă puternica unitate a po
porului in jurul partidului, al secre
tarului său general, convergența 
gîndurilor, voinței și acțiunilor sale. 
Această măreață cucerire a pus-o 
puternic în evidență tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o dată mai mult 
la Congresul al XIII-lea al parti
dului, cînd a subliniat că mersul 
continuu înainte al poporului ro
mân în anii libertății este rodul ac
țiunii unite a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționali
tate, care urmează neabătut parti
dul comunist — forța politică condu
cătoare a națiunii noastre socialiste. 
Nimic altceva nu poate fi mai rele
vant decît întărirea unității dintre 
partid și popor pentru a explica 
convingător succesele deosebite do- 
bîndite intr-un foarte scurt răstimp, 
îndeosebi în ultimele două decenii, 
pe toate planurile vieții economico- 
sociale, angajarea puternică a Româ
niei pe traiectoria progresului con
temporan. Orice om de bună credin
ță înțelege că din tot ce a însemnat 
In acești ani mers înainte pe dru
mul prosperității șl civilizației spre 
orizonturile largi ale socialismului 
multilateral dezvoltat, și, mai depar
te, ale comunismului, că din tot 
ceea ce ne-a dat tăria să biruim 
greutăți, să trecem obstacole, strîn- 
gîndu-ne cuget Ungă cuget, nimic nu 
poate fi despărțit de cutezanța și 
lupta partidului nostru comunist, în 
frunte cu secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu. încreză
tor in gîndul șl fapta partidului, po
porul l-a urmat și îl urmează cu 
nețărmurită încredere.

Această unitate reală, demnă și 
dinamioă nu s-a produs Insă spon
tan ; ea s-a făurit în timp, ca ur
mare a politicii de transformare re
voluționară a societății, politică 
promovată consecvent de către 
partid în întreaga perioadă care a 
trecut de la eliberare și care a fost 
ridicată pe o treaptă nouă, superi
oară. In anii de după Congresul al 
IX-lea. sub conducerea clarvăzătoa
re a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Unitatea noastră se întemeiază pe 
existența unei economii aflate 
în plin avînt, o economie ce are 
drept trainic^ temelie proprieta
tea socialistă asupra mijloacelor de 
producție, care a permis și permite 
accesul egal al tuturor membrilor 
societății, fără deosebire de națio
nalitate. Ia elementele civiliza
ției contemporane. Pe plan po
litic s-a realizat un sistem orga
nizatoric complex, care asigură par
ticiparea tuturor cetățenilor la con
ducerea țării, în vreme ce pe plan 
social s-a adîncit procesul de omo
genizare a claselor și păturilor so
ciale, ceea ce a asigurat apropierea 
tot mai puternică a intereselor aces

tora. Reflectarea acestei comunități 
de interese pe planul conștiinței so
cialiste, coroborată cu vasta ac
tivitate politico-educativă desfășu
rată de partid pentru formarea 
și dezvoltarea conștiinței socia
liste, pentru generalizarea norme
lor eticii și echității socialiste au 
determinat procesul de afirmare și 
consolidare a unității ideologice și 
morale. Astfel, unitatea poporului 
se afirmă în societatea noastră so
cialistă deopotrivă cu unitatea eco
nomică, politică, socială, națională 
și spirituală. Firește, toate aceste 
caracteristici fundamentale ale or
ganismului nostru social nu trebuie 
socotite drept procese finite. înche
iate odată pentru totdeauna, ele 
aflîndu-se lntr-un continuu proces 
de dezvoltare.

Este o realitate binecunoscută că, 
în anii imediat următori Congresu
lui al IX-lea al partidului, din ini
țiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu 
a fost creat, printr-un ansamblu de 
măsuri de perfecționare a conduce
rii vieții noastre- sociale, un larg 
sistem instituțional, suplu șl origi
nal, capabil să asigure atragerea in 
tot mai mare măsură a oamenilor 
muncii la conducerea întreprinderi
lor și instituțiilor, a întregii socie
tăți. Acest sistem constituie parte 
inseparabilă a structurii statului 
nostru, a sistemului social-politic 
socialist, organizat de sus pină jos 
pe baza principiului centralismului 
democratic, care asigură împletirea 
inițiativei și autonomiei fiecărei 
unități cu conducerea unitară a 
întregii vieți economico-sociale. 
Tocmai acest principiu asigură 
apropierea continuă atît a con
ducerii de mase, cît și a maselor 
muncitoare de conducere la toate 
nivelurile organizării sociale, iar în 
perspectivă procesul integrării statu
lui în societate, al integrării și im
plicării întregii societăți în condu
cerea statului.

în structura complexă a acestui 
cadru instituțional un loc esențial 
ocupă Frontul Democrației și Unită
ții Socialiste — organism politic larg 
reprezentativ, din care fac parte, 
alături de Partidul Comunist Ro
mân, toate organizațiile sociale, eco
nomice, de masă și obștești, profe
sionale, cooperatiste, consilii ale oa
menilor muncii aparținînd naționa
lităților conlocuitoare, uniuni de 
creație, asociații și societăți științi
fice, culturale și sportive, alte orga
nizații, precum și cultele religioase. 
Un moment sempificativ, care a 
conferit o nouă dimensiune mani
festării unității întregului popor în 
jurul forței politice conducătoare 
a societății — Partidul Comunist 
Român — l-a constituit crearea or
ganizațiilor proprii ale F.D.U.S., atît 
în profil teritorial — la sate, orașe 
și cartiere — cît și pe domenii de
(Continuare in pag. a IV-a)

Producție fizică peste plan
Colectivul întreprinderii de piele, 

încălțăminte și marochinărie „13 
Decembrie" din Sibiu — unitate 
fruntașă pe ramură in 1984 — ra
portează depășiri substanțiale la 
producția fizică. Astfel, de la în
ceputul anului au fpst realizate 
suplimentar, între altele, 10 000 ar
ticole de marochinărie, care se 
concretizează in depășirea pla
nului la export cu peste o ju

mătate de milion lei. Sporurile 
suplimentare la producția fizică au 
fost obținute în condițiile asigură
rii unei aprovizionări tehnico- 
materiale fluente, eșalonării mal 
raționale a schimburilor de pro
ducție, reducerii consumurilor spe
cifice de combustibil și energie 
electrică. (Nicolae Brujan, cores
pondentul „Scînteii").

începerea convorbirilor
Luni, 4 februarie, au început con

vorbirile oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Veselin Giurano
vici, președintele Prezidiului Repu
blicii Socialiste Federative Iugosla
via.

La convorbiri participă, din partea 
română, tovarășii Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe, Vasile 
Pungan, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, președintele părții române 
în Comisia mixtă româno-iugoslavă 
de colaborare economică și tehnico- 
științifică, Constantin Mitea, consi
lier ■ al președintelui Republicii, 
Dumitru Popa,, ambasadorul Româ
niei la Belgrad, Lucian Petrescu,

director în Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Din partea iugoslavă iau parte to
varășii Raif Dizdarevici, secretar fe
deral pentru afacerile externe, 
Milenko Boianici, secretar ’ federal 
pentru comerț exterior, președintele 
părții iugoslâVe în Comisia mixtă 
iugoslavo-română de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică, Miloș 
Melovski, ambasadorul Iugoslaviei 
la București, Dușan Litvinovici, con
silier pentru problemele de politică 
externă al președintelui Prezidiu
lui R. S. F. Iugoslavia, Vladimir 
Pavicevici, directorul Direcției pen
tru țările vecine din Secretariatul 
Federal pentru Afacerile Externe.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sa
lutat, încă o dată, cu căldură vizita 
tovarășului .Veselin Giuranovici în

țara noastră și și-a exprimat Încre
derea că noul dialog Ia nivel înalt 
româno-iugoslav va deschide noi 
perspective tradiționalelor relații de 
prietenie și colaborare dintre țările și 
partidele noastre.

Mulțumind călduros pentru invita
ția de a vizita România, pentru ospi
talitatea cu care a fost intîmpinat în 
țara noastră, tovarășul Veselin 
Giuranovici și-a manifestat satisfac
ția de a se întîlni și a avea convor
biri cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a stabili împreună noi domenii 
care să ducă la extinderea și ampli
ficarea raporturilor de conlucrare 
româno-iugoslave.

Cel doi președinți au apreciat că 
noul dialog continuă tradiția intilni
rilor la nivel înalt româno-iugoslave.

oficiale
constituind o contribuție esențială Ia 
dezvoltarea și amplificarea relațiilor 
de prietenie și bună vecinătate dintre 
România și Iugoslavia.

In cadrul convorbirilor s-a efectuat 
o informare reciprocă asupra pre
ocupărilor actuale privind dezvol
tarea economico-socială a celor două 
țări și au fost examinate stadiul în
deplinirii înțelegerilor convenite la 
nivel înalt, precum și posibilitățile 
de dezvoltare și extindere a colabo
rării bilaterale româno-iugoslave.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
format despre realizările obținute de 
poporul român, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, in 
cursul actualului cincinal, despre
(Continuare în pag. a IlI-a)
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REALIZAREA EXEMPLARĂ 
A PLANULUI LA EXPORT

Produsele cu marca „Mobex", ex
portate în 20 de țări ale lumii, sint 
realizate la binecunoscuta întreprin
dere de prelucrare a lemnului „23 
August" din Tirgu Mureș. Ponderea 
exportului reprezintă, in acest an, 
pește 96 la sută din totalul produc- 
ției-marfă a unității, cifră care 
vorbește de la sine despre calitatea 
deosebită a celor peste 700 tipuri de 
mobilă solicitate în țări ca R.F.G., 
Olanda, Anglia, Austria, Japonia, 
S.U.A., Australia, Noua Zeelandă și 
altele.

Dar prestigiul dobîndit trebuie 
consolidat. Motiv pentru care colec
tivul întreprinderii este intens pre
ocupat de înnoirea și modernizarea 
produselor. Iată de ce, pentru reali
zarea planului la export pe anul 
1985 s-a hotărît ca peste 40 la sută 
din producția întreprinderii să o 
constituie produsele noi, concretiza
te în sute de modele de mobilă, ce 
urmează să fie prezentate la diver
se tirguri internaționale. Un. fapt 
derrfn de reținut : în perioada care 
a trecut din acest an, întreprinderea 
a exportat, conform graficelor „la 
zi“, 40 vagoane cu mobilă in valoare 
de peste 12 milioane lei, 98 la sută 
din livrări .reprezentindu-le expor
tul pe relația devize convertibile.

Liniile de „forță” ale acestor suc
cese ?

— Nu constituie nici un secret, ne 
spune Lucian Olteana, directorul În
treprinderii. Este vorba de pregă
tirea riguroasă a fabricației, asigu
rarea bazei tehnico-materiale și ali
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REPERE ALE DEZVOLTĂRII NOASTRE ECONOMICE

CHELTUIELILE DE PRODUCȚIE LA 1000 LEI 
PRODUCȚIE-MARFA IN INDUSTRIA REPUBLICANA 
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REDUCEREA SUBSTANȚIALĂ A
CONSUMURILOR ENERGETICE
Ca să știi cum să economisești 
trebuie să știi unde risipești

Un sistem eficient de analiză energetică a Întreprinderilor
„Robinetele" risipei lntr-o unitate 

industrială sint multe și nu întotdea
una pot fi ușor de depistat. Scurgeri 
insesizabile de curent electric, de 
gaze naturale, de energie termică sau 
aer comprimat, consumuri excesive 
de energie sau combustibil la unele 
agregate, sânt tot atâtea porți deschi
se risipei. Pentru a le inchide tre
buie, in primul rînd, să știi care sint 
ele. In acest scop, bilanțurile energe
tice, pe care unitățile industriale au 
obligația să le efectueze anual, con
stituie o condiție. Este insă un proces 
greoi, ce se desfășoară intr-un timp 
Îndelungat, influențat in mare mă
sură de gradul de dotare cu apara
tură de măsură șl control al între
prinderii respective. Este posibil un 
alt diagnostic energetic exact, opera
tiv și amănunțit? Specialiștii răspund 
afirmativ și o demonstrează concret.

Proba materială o reprezintă un 
vehicul echipat cu tot ce trebuie 
pentru a face o analiză energetică 
precisă a consumului dintr-o între
prindere, mare combinat și chiar de 
pe o platformă industrială, ce cu
prinde mai multe întreprinderi dis
tincte. Creatorii săi l-au denumit 
„Energobuz" și este rodul unei fruc
tuoase colaborări dintre specialiștii 
Institutului de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică pentru indus
tria electrotehnică și cei de la între
prinderea bucureșteană „Autobuzul".

— Ideea realizării acestui sistem 
mobil de diagnosticare a regimu
rilor de funcționare a unor echi
pamente și simultan să identifice 
posibilele surse de pierderi de ener
gie, ne-a fost sugerată de Comitetul 
municipal de partid al Capitalei, ne 
spune ing. Alexandru Chițian. Ceea 
ce am realizat constituie cel mai per
fecționat instrument de lucru oferit 
echipelor însărcinate cu „radiografie
rea energetică" minuțioasă a unei în
treprinderi sau chiar teritoriu.

„Energobuzul" ne este prezentat 
chiar In curtea Institutului : o auto
utilitară ce nu se deosebește în ex
terior cu nimic de altele fabricate de 

nierea permanentă a produselor 
noastre la cerințele partenerilor ex
terni. Ne-am convins că numai în 
măsura in care sint îndeplinite a- 
ceste cerințe, planul la export poa-

ÎNTREPRINDEREA DE PRELUCRARE A LEMNULUI 

„23 AUGUST" DIN TÎRGU MUREȘ 

Prin calitatea produselor 
se cucerește prestigiul 

lubricii pe piațu externe

te fi realizat Integral. Prestigiul pe 
piața externă se cîștigă greu și tre
buie permanent onorat.

Cum s-a acționat concret pentru 
aceasta 7 în primul rînd, toate for
mațiile au fost întărite cu muncitori 
și specialiști de înaltă calificare, 
sculptori, intarsieri, tîmplari, mon
turi, mașiniști și tapițeri. De aseme
nea, pentru asigurarea fluxului nor
mal al producției de export, au fost 

întreprinderea „Autobuzul". Echipa
rea acestei autoutilitare este insă cu 
adevărat surprinzătoare. Un sistem 
de calcul complet, cuprinzînd un mi
crocalculator M-118, display ș. a., 
ajută la prelucrarea operativă a da
telor, Un alt compartiment este dotat 
cu o întreagă gamă de aparatură de 
măsură și control : seturi complete 
de transformatoare prevăzute cu 
aparatura indicatoare, truse wattme- 
trice, traductoare pentru temperaturi 
și presiune, analizoare de gaze etc.

„Dacă întreprinderea la care se 
face diagnosticarea energetică nu 
dispune de suficiente date asupra pa
rametrilor de funcționare a utilajelor 
sau nu are o evidență în detaliu a 
consumurilor energetice, ne spune in 
continuare ing. Al. Chițian, operatorii 
„Energobuzului" instalează traduc
toare în toate punctele necesare și 
culeg datele care, în doar cîteva mi
nute, sint prelucrate de calculator. 
Sistemul de calcul este prevăzut cu 
12 programe utilitare de bază. O 
parte dintre ele sint destinate calcu
lelor de pierderi din rețelele elec
trice de joasă tensiune, din transfor
matoarele de forță, din motoarele 
asincrone, prin pereții cuptoarelor și 
cazanelor, în gazele de ardere, în apa 
sau aerul de răcire, in rețelele de 
aer comprimat, pierderile de căldură 
din halele industriale ca urmare a 
neetanșeității corespunzătoare și 
multe altele. Mai mult, atunci cînd 
sint puse in evidență anumite re
glaje proaste sau unele echipamente 
au defecțiuni, sistemul de calcul de 
la bordul „Energobuzului". poate ve
rifica pe loc soluțiile de remediere 
preconizate".

Deci se poate obține un diagnos
tic energetic precis, operativ. 
„Energobuzul" se dovedește un mij
loc util și eficient de analiză, care 
va întruni fără îndoială aprecierile 
tuturor comisiilor energetice din în
treprinderi sau de pe mari platforme 
industriale.

Radu VIAICU 

create din timp, la Reghin, o secțis 
de croit semifabricate din lemn, o 
uscătorie și un depozit de cherestea, 
care au dublat capacitatea de croire- 
uscare.

Dintre toate acțiunile Întreprinse 
pentru îndeplinirea și depășirea pla
nului la export pe acest an, cele mal 
importante vizează insă efortul sus
ținut de concepție, efort consacrat 
modernizării produselor destinate 
partenerilor externi. Atelierul de 
proiectare a devenit un veritabil la
borator de creație.

— în fiecare an — ne precizează 
Inginerul Dumitru Matei, șeful bi

„Energobuzul" - un modern șl eficient echipament mobil pentru 
diagnosticarea exactâ și operativă a consumurilor energetice. Dotat cu 
un complex echipament de calcul și cu o gamă variată de aparate de 
măsură și control, cu ajutorul „Energobuzului" se poate realiza o analiză 
energetică minuțioasă, care pune in evidență „robinetele" risipei de 
energie și combustibil din întreprinderi sau mari platforme Industriale.

roului de organizare a producției si 
a muncii — realizăm, în medie, 500 
modele noi de mobilă, ele consti
tuind aproape 80 la sută din sorti
mentele cu care urmează a fi înnoi
tă producția. Modificările solicitate 
de firmele importatoare sint făcute 
operativ, de la o zi la alta. Numai 
așa putem trece rapid de la proto
tip la produsul de serie mare. Iată 
numai un exemplu : in urma son
dajelor efectuate în anul precedent, 
am constatat că. acum, se caută mult 
mobila care înglobează spații pen
tru aparate electronice și combine 
muzicale. Bineînțeles, am trecut 
imediat la realizarea acestui gen de 
mobilă, nu insă înainte de a le oferi 
beneficiarilor, în timp util, cîteva 
zeci de modele concepute de noi.

Deosebit de importantă este însă 
și orientarea întreprinderii către 
producția de mobilă „stil", cu un 
înalt grad de prelucrare și consum 
redus de materie primă și energie. 
Avantajele ? Un calcul sumar arată 
că, la garniturile din cadrul pro
gramului de fabricație a mobilei tip 
„Windsor", „Lock", „Normandie", 
valoarea producției realizate din- 
tr-un metru cub de masă lemnoasă 
este, in acest an, mai mare cu 50 
la sută decit cea realizată în 1980.

Realizările de pînă acum creează 
premisa că planul de export pe pri
mul trimestru al anului, care este 
integral asigurat cu comenzi, să 
poată fi îndeplinit și chiar depășit. 
(Gheorghe Giurgiu, corespondentul 
„Scânteii").

*
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CaMPflHIfl flGRICOlfi DE PRIMĂVARĂ 
- PREGĂTITĂ CU MAXIMĂ RĂSPUNDERE!

Pentru realizarea recoltelor mari prevăzute a se obține In 1985, po
trivit planului urmează să fie folosite 36 milioane tone de îngrășăminte 
organice. Iarna este sezonul cînd aceste îngrășăminte trebuie transpor
tate pe cîmp, folosindu-se atît tractoarele cu remorci, cit șl atelajele 
unităților agricole și ale locuitorilor de la sate. Cum sc desfășoară această 
acțiune ? Corespondenții noștri județeni au făcut investigații pe teren și 
au constatat că, in cele mai multe locuri, se acționează cu răspundere 
in vederea folosirii acestei surse de creștere a producției agricole, dar 
se manifestă încă și atitudini care contravin indicațiilor de a se folosi 
toate resursele de îngrășăminte naturale in vederea creșterii fertilității 
pămintului.

CU RĂSPUNDERE DE BUNI 
GOSPODARI. După cum se știe, 
mare parte a terenurilor arabile din 
județul SATU MARE au o fertilita
te naturală scăzută, necesitînd can
tități apreciabile de îngrășăminta 
naturale și amendamente calcaroasa 
pentru a se obține recolte mari. în 
cadrul măsurilor privind sporirea 
substanțială a randamentelor la 
hectar, un loc important îl ocupă toc
mai desfășurarea unor ample acțiuni 
de fertilizare, problemă care 8 con
stituit obiectul unei recente analize 
efectuate în cadrul unei plenare a 
comitetului județean de partid. 
Ca urmare a măsurilor luate, 
fertilizarea cu în
grășăminte natu
rale s-a inten
sificat. Ca atare, 
pină la 30 ianua
rie, numai în co
operativele a- 
gricole această 
lucrare se efec
tuase pe 1 527 
hectare. De men
ționat că cele 
mai bune rezul
tate le au tocmai 
unitățile agricole 
care, an de an, 
realizează recol
te mari. La 
C.A.P. Tiream, 
după cum ■ ne 
spune președin
tele unității, inginerul Geza Do- 
loczki, fiecare din cele 30 a- 
telaje transportă la cîmp, la 
trei drumuri, o cantitate de peste 
7 tone îngrășăminte organice, ritmul 
lucrării urmînd să crească prin re
partizarea a 1—2 utilaje mecanice. 
Și la C.A.P. Odoreu, după cum ne 
relata inginerul-șef al unității. Ște
fan Gal, de la l decembrie sint fo
losite 29 atelaje, dar in ferma zoo
tehnică a cooperativei, cit și în gos
podăriile populației mai există can
tități mari de îngrășăminte organi
ce, care ar putea fi transportate . la 
cimp cu cele 40 de atelaje proprieta
tea locuitorilor din comună.

In unitățile agricola din județul 
MEHEDINȚI, față de 208 000 tone 
îngrășăminte naturala prevăzute a-, 
se încorpora In sol, s-au transportat 
la cimp 43 500 tone. Sint consilii 
agroindustriale și unități unde ac
țiunea s-a declanșat încă din toamnă 
și a continuat în ritm sus
ținut. în comuna Gîrla Mare, pesta 
400 de cooperatori lucrează de zor 
la platforma de Ia marginea solei, 
iar dinspre sectorul zootehnic venea 
un șir de atelaje. Președintele coo
perativei, Nicolae Pantelimon. ne 
spune : „Am prevăzut să cultivăm 
500 hectare cu porumb, floarea-soa- 
relui, sfeclă de zahăr și soia in cul
tură intensivă. întruclt dispunem de 
un puternic sector zootehnic, valo
rificăm integral cantitățile de în
grășăminte naturale, administrînd in 
medie 40 tone ta hectar. Pînă la că
derea zăpezii noi am fertilizat 178 
hectare. Cum încă nu se poate intra 
In teren, la marginea solelor am mai 
transportat Încă 8 500 tone care, 
odată cu topirea zăpezii, vor fl îm
prăștiate pe suprafețele respective". 
?e solele din apropiere ce aparțin 
I.A.S. Gîrla Mare — aceeași activi
tate susținută, „întruclt tn acest an 
vom avea peste 1 000 hectare ocu
pate numai cu culturi Intensive — 
ne spune ing. Alexandru Nedelea, 
directorul unității, ne-am organizat 
tn așa fel activitatea tncît din aceas
tă suprafață să nu rămină un hectar 
nefertilizat cu îngrășăminte natu

„SClNTEIA“ REVINE ASUPRA UNEI PROBLEME DE STRINGENTĂ ACTUALITATE:

Cum decurge livrarea pieselor de schimb 
pentru repararea tractoarelor?

Pentru asigurarea ritmică ■ piese
lor de schimb necesare reparării 
tractoarelor, Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare, împreună 
cu întreprinderile furnizoare au sta
bilit grafice decadale de livrări. Am 
urmărit cum se îndeplinesc prevede
rile din aceste grafice la patru re
pere principale : segment!, pistoane, 
cuzineți pentru motoare și elemențl 
pentru pompele de injecție la care se 
înregistrează cele mai mari restanțe. 
Pentru a afla stadiul livrărilor po 
luna ianuarie, cauzele Intîrzierilor și 
măsurile ce se întreprind pentru res
pectarea contractelor și graficelor, 
corespondenții noștri județeni s-au 
adresat unor factori de răspundere 
de la unitățile furnizoare., Consem
năm răspunsurile primite.

ÎNTREPRINDEREA DE AUTOTU
RISME PITEȘTI, inginerul Ion 
Briceag, șeful secției de turnare și 
prelucrare a segmenților : S-au li
vrat 13 000 seturi față de 33 900. cite 
erau în contract. Ne confruntăm cu 
unele greutăți provocate de calitatea 
necorespunzătoare a pietrelor de rec
tificat. furnizate de întreprinderea 
„Carbochim" — Cluj' și I.P.A, Bîrlad, 
a căror rezistență este sub cea pre
văzută. Din această cauză nu se rea
lizează productivitatea muncii. De 
asemenea, întreprinderea de mașini- 
unelte din Arad nu respectă obli
gațiile asumate prin contract In ce 
privește montarea utilajelor livrate. 
Prin creșterea numărului mașinilor 
de turnare, prelucrare și cromare se 
va mări capacitatea secției și, ca 
atare, vom avea posibilitatea să li
vrăm integral cantitățile de segmenți 
programate în luna februarie, cit șl 
restanțele din ianuarie. 

rale". Am poposit și la C.A.P. Pris
tol. De la Maria Cirlig, inginerul- 
șef al unității, aflăm că aici, zilnic, 
se transportă în cimp, numai cu ate
lajele, peste 250 tone îngrășăminte 
naturale.

NU ÎN GRĂMEZI LÎNGA COM
PLEXELE ZOOTEHNICE, CI PE 
CÎMP — ACOLO ESTE LOCUL ÎN
GRĂȘĂMINTELOR ORGANICE. Pe 
lingă multe din complexele zooteh
nice s-au adunat cantități aprecia
bile de gunoi de grajd. O atare si
tuație se înregistrează în județul 
TIMIȘ. Din datele furnizate de di
recția agricolă județeană rezultă că 
pînă la 4 februarie în unitățile agri

Programele de fertilizare 
-strict respectate!

Raid-anchetă în județele Satu Mare, 
Timiș și Mehedinți

cole de stat și cooperatiste au fost 
fertilizate 11481 hectare, pe care 
s-au aplicat 831 800 tone gunoi, re- 
prezentînd jumătate din prevederile 
cuprinse în programul lunilor de 
iarnă. Sînt, desigur, rezultate bune, 
dar comparativ însă cu sarcinile cu
prinse în programul județean, reali
zările nu reflectă posibilitățile de 
care dispun unitățile agricole din 
județ. De la 1 decembrie anul trecut 
și pînă în prezent, bunăoară, în uni
tățile agricole de stat și cooperatis
te s-au fertilizat doar 3 703 hectare, 
cu 173 826 tone gunoi de grajd, ră- 
mînind ca pină la sfîrșitul lunii 
martie să se facă, fertilizarea a circa 
19 000 hectare. Aceasta înseamnă că 
zilnic ar trebui să se transporte pe 

.terenurile stabilite cite 13 600 tone 
îngrășăminte naturale. Pentru rea
lizarea acestut obiectiv, la indicația 
comitetului județean de partid se 
desfășoară o amplă acțiune pentru 
transportul îngrășămintelor naturale 
aflate în platformele unor mari 
complexe de creștere șl îngrășate a 
taurinelor, ca cele de la Hodoni, Șag 
și Gearmata. În acest «cop, In ca
drul trustului S.M.A. au fost con
stituite trei formații specializate pe 
lucrările de fertilizare. Din cele 
circa 90 000 tons gunoi aflate pe 
platformele respective s-au transpor
tat și administrat, pe terenurile fer
melor din jur, peste 40 000 tone, ac- 
țiunea fiind In plină desfășurare.

Și tn județul SATU MARE există 
mai multe asociații de creștere a 
animalelor. în jurul grajdurilor 
acestora s-au creat mari depozite 
de Îngrășăminte organice. Acolo 
unde s-a acționat cu spirit de răs
pundere pentru transportarea aces
tora în cîmp au fost fertilizate su
prafețe însemnate. Astfel C.A.P. Mof- 
tinu Mare a reușit, folosind intens 
perioada înghețului, să transporte 
cantitățile de îngrășăminte necesare 
pe suprafața planificată. Nu peste tot 
se procedează asemănător. în jurul 
complexului de lngrășare a tăurași- 
lor de la Căuașî sînt circa 20 000 tona 
îngrășăminte organice, dar nu se 
desfășoară acțiuni pentru scoaterea 
și transportul acestora tn cîmp. E

ÎNTREPRINDEREA „RULMEN
TUL" — BRAȘOV, inginerul Petre 
Racoviți, directorul întreprinderii : 
Față de 42 400 cuzineți, ciți erau pre- 
văzuți tn contract, în' luna ianuarie 
s-au livrat 14 097. Pe primele două 
decade nu ne-am angajat să livrăm. 
Din cauza restricțiilor de energie, în 
11 zile din această lună am lu
crat sub capacitate. Acum avem 
energie. La 19 ianuarie am repus.in 
funcțiune instalațiile de sinterizare 
și de turnare, iar de la 21 ianuarie 
am început să producem benzi de 
cuzineți.

ÎNTREPRINDEREA DE MECANI
CA FINA DIN SINAIA, inginerul 
I.aurențiu Doinaru, directorul unită
ții : Din prevederile contractului pe 
luna ianuarie, însumind 90 000 de 
elemenți pentru pompele de injecție 
ale tractoarelor U-650, s-au expediat 
30 500 ; la supapele de refulare, pen
tru același tip de pompă, din 90 000 
bucăți contractate s-au livrat 38 000 ; 
ia pulverizatoare față de 100 000 pie- 
șe contractate s-au livrat 41 200. Ră- 
minerile în urmă se datorează greu
tăților tntîmpinate din cauza între
ruperilor energiei electrice, tn ulti
ma decadă, situația s-a Îmbunătățit. 
Așteptăm ca unitățile agricole să ne 
livreze, în continuare, piesele uzate 
pentru « Ie recondiționa. Pentru a 
mări producția am organizat linii 
speciale de fabricație, am introdus 
în flux mașini și agregate de înalt 
randament, am selecționat pentru 
aceste urgențe pe cei mai calificați 
și mai de nădejde muncitori șl 
maiștri. Ne străduim ca în luna fe
bruarie «ă livrăm beneficiarilor în
treaga cantitate lunară prevăzută în 
contract. 

drept, din cauza cantității mari de 
apă adunată în gropi există perico
lul împotmolirii utilajelor destinate 
evacuării îngrășămintelor. Se impu
nea ca din vreme să fie curățat șl 
adîncit canalul de evacuare a apei, 
ceea ce ar fi prevenit situația crea
tă. Acest lucru se impune de făcut 
neintirziat acum, la reușita acțiunii 
fiind chemate să-și dea concursul 
unitățile specializate din cadrul di
recției agricole județene.

MENTALITĂȚI CARE TREBUIE 
COMBĂTUTE. Desigur, în fermele 
zootehnice ale multor unități agri
cole, precum și lingă grajdurile ds 
animale din gospodăriile populației 
de la sate se află cantități mari de 
îngrășăminte organice. Or, datorită 
unor neajunsuri in organizarea mun
cii, cit și faptului că unii specialiști 
și cadre de conducere din unitățile 
agricole se bazează mai mult pe fo
losirea îngrășămintelor chimice, gu
noiul de grajd stă netransportat. Am 
relatat despra rezultatele bune ob
ținute in acțiunea de fertilizare în 
citeva unități agricole din iudețul 
MEHEDINȚI. Dar alături de acestea, 

mai exact la 
C.A.P. Pătulele I, 
nu se desfășura 
pici un fel de 
activitate la fer
tilizări. în fer
mele zootehnice 
se află numai în
grijitorii de ani
male, Ia platfor
mele de gunoi de 
grajd nu se vede 
nici un om. în 
schimb, pe ar
terele comunei, 

grupuri-grupuri de 
oameni au ieșit 
Ia discuții după 
ora prînzului. în 
unitate și in gos
podăriile coope

ratorilor se află 165 atelaje. Numai 
că stau nefolosite, iar platformele de 
gunoi de grajd cresc văzind cu ochii.

Și în cooperativele agricole din 
consiliile agroindustriale Biled și 
Cărpiniș, asociațiile economice Sta- 
mora Germană și Remetea Mare, din 
județul TIMIȘ n-au fost fertilizate 
cu îngrășăminte organice decit su
prafețe mici. Situația nu este întîm- 
plătoare. Specialiștii de aici acredi
tează ideea potrivit căreia efectul 
îngrășămintelor naturale, privind 
sporirea fertilității solului poate fi 
compensat prin administrarea îngră
șămintelor chimice. Față de o ase
menea concepție dăunătoare ridică
rii potențialului productiv al solu
lui, direcția agricolă județeană n-a 
luat o atitudine hotărîtă. Anali- 
zind această situație, comandamen
tul agricol județean a luat măsuri 
prompte pentru intensificarea acțiu
nii de fertilizare.

Asemenea măsuri ar trebui între
prinse și In județul SATU MARE. 
Spunem aceasta întruclt în consiliul 
agroindustrial Sanislău stadiul fer
tilizării nu este satisfăcător. Dlntr-o 
discuție avută cu primarul comunei 
Căpleni, Irina Băbuțiu, aceasta a 
pus rămlnerea în urmă a lucrării 
pe seama faptului Că terenurile 
destinate fertilizării în cîmp sint de
parte de ferma zootehnică. Dar dis
tanța invocată rămîne oricum o 
realitate și In viitor, ceea ce nu în
seamnă ca acțiunea de fertilizare să 
rămină în continuare lntirziată.

Chiar dacă pină la desprimăvăra- 
re a mai rămas o lună de zile, ac
țiunea de fertilizare cu Îngrășăminte 
organice trebuie să se desfășoare 
Intens. Cei care incă stau pe 
gînduri șl așteaptă să vină primă
vara trebuie neapărat să Înțeleagă 
un lucru : temelia producțiilor 
mari și sigure se pune acum, cind 
fiecare zi trebuie folosită cu chibzu
ință de bun gospodar.'

Octav GRUME ZA 
Cezar IOANA 
Vlrțjillu TATARU 
corespondenții „Scinteii*
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ÎNTREPRINDEREA DE PIESE 
TURNATE DIN ALUMINIU ȘI PIS
TOANE — SLATINA, inginerul Du
mitru Badea, șeful biroului produc
ție : Față de 78 900 piese prevăzute 
în grafic, s-au livrat 44 460. Puteam 
realiza mai mult, dar n-au fost 
puse in funcțiune patru linii de uti
laje pe care întreprinderea de ma- 
șini-agregate și mașini-unelte spe
cials? din Iași nu le-a livrat la timp, 
capacități planificate să producă in 
acest an. De asemenea, mașinile de 
turnat pistoane, fabricate de secția de 
profil a întreprinderii de autoturis
me Pitești, prezintă frecvente defec
țiuni, ceea ce se soldează cu nereali- 
zarea unor importante cantități de 
produse. Pentru ca toate liniile unde 
se realizează pistoane pentru utilajele 
agricole să lucreze fără întrerupere, 
am întărit formațiile de muncă și 
asistența tehnică. In decada a doua 
a lunii februarie vom livra toate 
pistoanele prevăzute pe primele două 
luni ale anului.

Întrucît, pînă Ia 31 ianuarie. In sta
țiunile pentru mecanizarea agricultu
rii și centrele specializate au fost 
reparate numai 74 100 tractoare din 
cele 98 840 prevăzute pentru actuala 
campanie de reparații, situație dato
rată și lipsei unor piese de schimb, 
se impune ca în unitățile Industriale 
menționate să fie luate, in continuare, 
măsuri energice pentru asigurarea 
ritmică a acestor repere de care au 
mare nevoie acum atelierele stațiu
nilor de mecanizare a agriculturii. 
Vom reveni decadal asupra modului 
tn care acționează cele patru între
prinderi amintite pentru respectarea 
prevederilor contractuale.

Lucian CIUBOTARU
. și corespondenții „Scinteii*
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VIZITA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI VESELIN GIURANOVICÎ
TOASTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)
colaborarea sl să conlucreze tot mai 
strins pentru oprirea agravării situa
ției internaționale, pentru reluarea 
și afirmarea politicii de destindere, 
de înțelegere, colaborare și pace. Si
tuăm ferm la baza relațiilor noastre 
cu toate statele principiile deplinei 
egalități in drepturi, respectului 
independenței și suveranității națio
nale, neamestecului in treburile in
terne, avantajului reciproc, ale re
nunțării la forfă și Ia amenințarea 
cu forța — principii pe care viața 
le-a confirmat drept singurele In mă
sură să asigure dezvoltarea unor ra
porturi normale intre țări și popoare, 
să asigure pacea și colaborarea inter
națională.

Problema fundamentală a epocii 
noastre este oprirea cursei inarmări- 
lor, in primul rind a celor nucleare, 
trecerea la dezarmare și asigurarea 
unei păci trainice in lume. Trebuie 
făcut totul pentru a opri mersul 
omenirii spre o catastrofă nucleară, 
care ar duce la distrugerea a înseși 
condițiilor existenței vieții pe pla
neta noastră, pentru a apăra dreptul 
suprem al oamenilor, al popoarelor 
— la viață, Ia libertate și indepen
dență, la pace 1

România a salutat intilnlrea mi
niștrilor de externe sovietic șl ame
rican de la începutul acestui an și 
consideră că înțelegerile la care s-a 
ajuns privind organizarea de nego
cieri asupra unor probleme impor
tante ale armamentelor nucleare și 
ale Cosmosului reprezintă un factor 
pozitiv și au o însemnătate deosebi
tă. Popoarele lumii așteaptă ea, și in 
continuare, cele două mari puteri 
nucleare să depună toate eforturile 
pentru ca negocierile sovieto-ameri- 
cane — care vor Începe In luna mar
tie — să abordeze intr-un spirit de 
tnaltă responsabilitate problemele 
încetării cursei înarmărilor nucleare, 
ale oprî-'l amplasării rachetelor 
americane eu rază medie de acțiune 
și a contramăsurilor nucleare sovie
tice, să deschidă calea unor Înțele
geri corespunzătoare pentru retra
gerea rachetelor din Europa și apoi 
a oricăror arme nucleare de pe con
tinent. Apreciem, totodată, că o im
portanță deosebită are oprirea ori
căror acțiuni de militarizare a spa
țiului cosmic, care creează uriașe 
pericole pentru viața tuturor popoa
relor planetei noastre.

Avlnd in vedere situația gravă

TOASTUL TOVARĂȘULUI 
VESELIN GIURANOVICÎ

(Urmare din pag. I)

în continuare, tovarășul Veselin 
Giuranovici. referindu-se la proble
mele vieții internaționale, a spus :

Am acordat întotdeauna o mare 
Importanță convorbirilor cu dumnea
voastră in legătură cu problemele 
majore ale vieții internaționale. Sin
tem convinși că și aceste convorbiri 
vor stimula, in continuare, eforturile 
comune ale țărilor noastre pentru 
solutionarea și depășirea probleme
lor care Îngrijorează lumea contem
porană.

Insuccesul Încercărilor de pină 
acum de a se opri competiția in- 
spăimtntătoare a producerii și pro
liferării armelor nimicitoare este 
consecința evoluției negative a rela
țiilor internaționale. A venit momen
tul ca aceia care dețin cea mai ma
re pondere șl forță a armelor să 
întreprindă măsuri in direcția cău
tării unei ieșiri din situația existen
tă. înțelegerea marilor puteri cu 
privire la reluarea tratativelor con
stituie un pas mic in raport cu tot 
ceea ce ar trebui făcut în domeniul 
dezarmării, dar. In același timp, o 
șansă mare — care nu trebuie scăpa
tă — în interesul eliberării omenirii 
de teamă și nesiguranță.

Reluarea dialogului și — sperăm 
— și a destinderii, care este cerută de 
larga comunitate internațională, nu 
poate constitui monopolul unora in 
dauna altora și nici un proces din 
care cineva ar putea fi exclus sau 
Ignorat. Trebuie mers in continuare 
spre Înțelegere globală și destindere 
universală, care să cuprindă toate 
regiunile șl zonele lumii.

Ne pronunțăm pentru a influența 
in mod pozitiv ultima evoluție a ra
porturilor dintre marile puteri. 
Orice progres ia Conferința de la 
Stockholm ar Însemna un pas ina- 
inte spre' realizarea hotăririlor șl 
obiectivelor conferinței de la Hel
sinki și, in acest fel, șl spre întări
rea procesului Conferinței■ pentru 

din Europa — faptul că pe continen
tul nostru sint concentrate marea 
majoritate a armelor nucleare — 
România consideră că se impune ca 
toate popoarele și țările europene 
să fie mai active, să participe, in- 
tr-o formă corespunzătoare, la nego
cierile sovieto-americane privind 
problemele dezarmării nucleare. In 
mod deosebit, este necesar ca țările 
din cele două pacte militare — 
N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia 
— să se tntilnească, să discute și să 
contribuie la succesul negocierilor 
dintre Uniunea Sovietică și Statele 
Unite ale Americii.

Considerăm, totodată, că se Im
pune să fie intensificată activitatea 
in cadrul diferitelor organisme și 
conferințe internaționale consacrate 
dezarmării. In acest sens, avem in 
vedere necesitatea ca la Conferința 
pentru dezarmare de la Geneva să 
fie sporite eforturile in direcția opri
rii cursei înarmărilor. Apreciem, de 
asemenea, că propunerile formulate 
In cadrul negocierilor de Ia Viena 
privind reducerea armamentelor și 
armatelor in centrul Europei con
stituie o bază bună pentru a se 
ajunge in cel mai scurt timp la un 
acord corespunzător. In același timp, 
este necesar să se facă totul pentru 
desfășurarea cu rezultate cit mai 
bune a Conferinței pentru măsuri de 
încredere și securitate și pentru 
dezarmare în Europa de la Stoc
kholm, care șl-a reluat de curind 
activitatea.

In cadrul eforturilor generale pen
tru securitate și colaborare in Euro
pa, România acordă o atenție deo
sebită situației din Balcani. Milităm 
activ pentru transformarea Balcani
lor intr-o zonă a bunei vecinătăți, a 
păcii și colaborării, fără arme nu
cleare și fără baze militare străine. 
Susținem realizarea unor asemenea 
zone denuclearizate in nordul și cen
trul Europei, precum șl In alte re
giuni ale lumii.

în continuare, președintele Nicolae 
Ceaușescu a spus :

Sin tem preocupați de agravarea si
tuației economice mondiale, Îndeo
sebi a țărilor in curs de dezvoltare, 
de faptul că. In ultimul deceniu, s-au 
adincit șl mal mult decalajele dintre 
țările bogate șl cele sărace. Negocie
rile desfășurate plnă acum sub de
numirea generică Nord-Sud nu au 
dus practic la nici un rezultat. 
România consideră că este timpul să 
se acționeze mai ferm șl mal concret 
pentru soluționarea problemelor le

securitate șl colaborare in Europa. 
In ceea ce ne privește, ne vom stră
dui să ne aducem deplina contribu
ție in cadrul grupului țărilor neali
niate și neutre.

Referindu-se la situația din Bal
cani, președintele Prezidiului R.S.F. 
Iugoslavia a spus :

Vom insista, ca și pină acum, pen
tru o colaborare egală in drepturi, 
care să devină o parte componentă 
a relațiilor dintre țările balcanice. 
In aceasta vedem nu numai interesul 
nostru direct, al tuturor celor care 
trăim in Balcani, ci și o contribuție 
Ia evoluția pozitivă a situației pe 
întregul continent. De aceea, susți
nem procesul tratativelor balcanice 
cu privire la colaborare, securitate 
și la crearea zonei denuclearizate 
in Balcani, Numai prin participarea 
tuturor țărilor din acest spațiu geo
strategic sensibil eforturile care se 
depun in acest proces pot dobindi 
un sens deplin.

în continuare, tovarășul Veselin 
Giuranovici a spus :

Nu se poate vorbi despre secu
ritatea acestei zone a lumii fără a 
se arăta cu toată Îngrijorarea crizele 
care de mult timp perturbă vecină
tatea noastră — Orientul Apropiat 
și Mijlociu. Lumea este mult prea 
mică pentru ca evenimentele din 
Sudul îndepărtat sau din Cornul 
Africii, din unele zone ale Asiei sau 
Americii Latine să ne lase liniștiți. 
Este sarcina întregii comunități in
ternaționale, a fiecărei țări să spri
jine solutionarea in mod just șl 
onest a acestor probleme prin luarea 
in considerare a intereselor tuturor 
țărilor implicate și respectarea drep
tului fiecărui popor Ia dezvoltare 
nestingherită, in condiții de pace și 
independență. ,

Politica șl mișcarea de nealiniere, 
eonfirmind rolul său ca factor de 
neinlocuit in relațiile internaționale, 
oferă o platformă și contribuie in 
mod efectiv la salvgardarea păcii, la 

gate de lichidarea subdezvoltării — 
inclusiv a problemei datoriilor ex
terne foarte mari ale acestor țări — 
și pentru instaurarea noii ordini eco
nomice internaționale, bazate pe 
principii de egalitate și echitate, care 
să asigure progresul mai rapid al ță
rilor rămase in urmă, să creeze con
diții ca toate popoarele să benefi
cieze neîngrădit de cuceririle științei 
și tehnicii moderne.

Viața, realitățile demonstrează că 
soluționarea justă și durabilă a pro
blemelor complexe din viața mon
dială nu poate fi asigurată decit 
cu participarea activă, in deplină 
egalitate, a tuturor statelor, fără 
deosebire de mărime sau orinduire 
socială. Un rol important revine in 
această privință țărilor mici și mij
locii, țărilor in curs de dezvoltare, 
țărilor nealiniate, care constituie 
marea majoritate a lumii și sint 
nemijlocit interesate intr-o politică 
de independență, de colaborare și 
pace. In mod deosebit considerăm că 
mișcarea țărilor nealiniate poate 
avea un rol important in afirmarea 
politicii de colaborare, de indepen
dentă și pace, in îmbunătățirea cli
matului politic internațional.

întreaga desfășurare a evenimen
telor demonstrează rolul crescind al 
popoarelor, al maselor populare în 
lupta pentru asigurarea păcii și pro
gresului umanității. Sintem convinși 
că, acționind unite, popoarele, for
țele democratice, progresiste și 
antiimperialiste de pretutindeni pot 
determina, un curs nou in viata in
ternațională, pot asigura triumful 
politicii de dezarmare și colaborare, 
de securitate și pace In întreaga 
lume.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

încredințat că vizita pe care o efec
tuați in țara noastră va marca un 
nou moment important In dezvoltarea 
colaborării dintre țările și popoarele 
noastre, atit pe plan bilateral cit și 
pe arena mondială, doreso să toas
tez :

— Pentru prietenia șl colaborarea 
româno-iugoslavă I

— Pentru progresul și prosperita
tea popoarelor Iugoslaviei prietene !

— In sănătatea dumneavoastră, to
varășe președinte 1

— In sănătatea tuturor oaspeților 
noștri iugoslavi I

— Pentru pace și colaborare in 
întreaga lume I

— In sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor 1 (Vil aplauze).

soluționarea problemelor majore ale 
securității și dezvoltării. De aseme
nea, marile probleme economice ale 
lumii contemporane reclamă parti
ciparea tuturor țărilor la rezolvarea 
acestora. In primul rînd este nevoie 
ca țările industriale puternic dez
voltate să manifeste dorința reală de 
a se depăși interesele înguste și 
neințelegerile și de a se incepe tra
tative globale sub egida O.N.U. 
Aceasta, cu atit mai mult cu cit 
nerezolvarea problemei dezvoltării — 
care pentru unele țări a devenit’ o 
problemă a existentei lor — ame
nință cu provocarea unei noi., con
fruntări globale și o instabilitate cu 
urmări imprevizibile pentru Întreaga 
lume.

în Încheiere, tovarășul Veselin 
Giuranovici. a spus :

Subliniind toate acestea, eu am In 
vedere năzuințele comune ale Iu
goslaviei și României, care au asigu
rat continuitatea colaborării noastre 
pentru pace, securitate și progres in 
lume. Noi sintem pentru dezvol
tarea in continuare a acestei co
laborări, pentru a contribui, in acest 
fel, la statornicirea in lume a unor 
relații intemeiate pe principiile 
Cartei O.N.U. și la rezolvarea pro
blemelor care sint de importanță 
esențială pentru toate țările, indi
ferent de situația lor internațională 
și de orientările dezvoltării lor in
terne.

Iugoslavia și România pot servi in 
multe privințe ca exemplu că o ase
menea colaborare este posibilă și 
utilă.

Ridic acest pahar :
— In sănătatea dumneavoastră, to

varășe președinte !
— In cinstea tuturor prietenilor 

noștri români !
— Pentru prosperitatea poporului 

Republicii Socialiste România 1
— Pentru Întărirea continuă a pri

eteniei și colaborării dintre țările 
noastre socialiste vecine 1 (Vii a- 
plauze).

In timpul întilnirii protocolare

Întîlnire protocolară
Președintele Prezidiului Republi

cii Socialiste Federative Iugoslavia, 
tovarășul Veselin Giuranovici, a fă
cut, luni' după-amiază, secretarului

La sosire, în Gara Bâneasa

Începerea convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. I) 
eforturile ce se depun pentru trans
punerea în viață a hotăririlor Con
gresului al XIII-lea al partidului.

Tovarășul Veselin Giuranovici a 
prezentat preocupările privind dez
voltarea social-economică a Repu
blicii Socialiste Federative Iugosla
via în direcția îndeplinirii progra
melor de stabilizare a economiei și 
de dezvoltare in continuare a siste
mului de autoconducere socialistă.

Analizîndu-se stadiul șl perspecti
vele relațiilor româno-iugoslave, s-a 
constatat cu satisfacție că raporturi

general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o vizită protocolară.

le dintre România și Iugoslavia cu
nosc, îndeosebi in ultimul timp, o 
evoluție pozitivă, in spiritul docu
mentelor și înțelegerilor convenite la 
cel mai înalt nivel, pe baza deplinei 
egalități în drepturi, a principiilor 
independenței și suveranității na
ționale, neamestecului în treburile 
interne și respectului reciproc. A 
fost evidențiat cursul continuu as
cendent al relațiilor politice și s-a 
subliniat necesitatea de a se acționa, 
în continuare, pentru ca și relațiile 
economice, tehnico-științifice și în 
alte domenii șă se ridice la nivelul 
acestora, corespunzător posibilități

Intilnlrea dintre cei doi președinți, 
premergătoare convorbirilor oficiale, 
s-a desfășurat intr-un spirit de cor

lor mari de care dispun, în această 
?rivință, economiile celor două țări, 
n acest sens s-a apreciat importanța 

completării cu noi măsuri a acordu
lui de colaborare pe termen lung, 
astfel încît acestea să dea o perspec
tivă mai amplă relațiilor româno- 
iugoslave — precum și a promovării 
de noi forme și căi de cooperare în 
diferite domenii de interes comun.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Vesșlin Giuranovici au trasat pre
ședinților Comisiei mixte de colabo
rare economică și tehnico-științifică 
sarcină să studieze și să propună mă

dialitate, caracteristic relațiilor din
tre cele două țări socialiste, vecine 
și prietene.

suri pentru concretizară înțelegerilor 
convenite in cadrul convorbirilor la 
nivel înalt.

A fost exprimată convingerea că 
dezvoltarea continuă a relațiilor tra
diționale de prietenie și conlucrare 
dintre România și Iugoslavia este în 
folosul popoarelor noastre, al pro
gresului și prosperității celor două 
țări, al cauzei generale a păcii, co
laborării și înțelegerii in Balcani, în 
Europa și în întreaga lume.

Convorbirile se desfășoară intr-o 
atmosferă de stimă, prietenie și în
țelegere reciprocă.

DIN CRONICA ÎNTRECERII SOCIALISTE---------------------------------
Suplimentar — 

87 milioane kWh
Energeticienil de la termocentra

la Mintia-Deva, puternic mobilizați 
de chemările și îndemnurile secre
tarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, au desfă
șurat o susținută activitate în 
cursul lunii ianuarie, obținînd în 
ultima zi a lunii cea mai mare pro
ducție de energie electrică : 
25 430 000 kWh, realizînd și cea mal 
ridicată putere medie de 1 061 MW. 
Cu toate greutățile provocate de 
iarna grea, luna ianuarie a fost în
cheiată cu rezultate de prestigiu, 
producîndu-se 687 milioane kWh 
energie electrică, realizindu-se su
plimentar 87 milioane kWh. Un 
frumos succes al energeticienilor 
de pe Mureș care, așa cum ne-a 
asigurat directorul termocentralei, 
inginerul Ieronim Rusan, va fi am

plificat in cursul lunii februarie. 
(Sabin Cerbu, corespondentul „Scîn
teii").

O noua capacitate 
de producție

A fost dată în exploatare la În
treaga capacitate noua secție de 
preparare a amestecurilor semifa
bricatelor din cauciuc de la între
prinderea de articole tehnice din 
cauciuc Brașov, considerată ca 
fiind inima Întregii Întreprinderi. 
Realizată ca o necesitate stringentă 
a corelării capacităților de produc
ție ale Întreprinderii șl a eliminării 
pe această cale a locurilor Înguste, 
noua secție de preparare a ames
tecurilor din cauciuc a fost con
cepută și realizată pe baza celor 
mai exigente cerințe sub raportul 
tehnicității și economicității. Prin 

realizarea unei noi linii de ma- 
laxare de înalt nivel și moderniza
rea celor două linii similare mai 
vechi, care au fost amplasate in 
noile spații construite, capacitatea 
de preparare a materiilor prime a 
întreprinderii sporește cu circa 70 
la sută, se îmbunătățește conside
rabil calitatea semifabricatelor din 
cauciuc, iar consumul de energie 
electrică este mult mai redus. Tot
odată, gradul înalt de mecanizare 
și automatizare a operațiilor tehno
logice duce la creșterea producției 
și productivității muncii, precum și 
la reducerea efortului fizic al oa
menilor. Demn de relevat este și 
faptul că lucrările de modernizare 
și reamplasare a vechilor linii și 
instalații tehnologice în noile spații 
s-au efectuat de personalul servi
ciului mecano-energetic al între
prinderii, în condițiile continuării 
neîntrerupte a procesului de fabri
cație. (Nicolae Mocanu, corespon
dentul „Scînteii").

Cărbune peste prevederi
Harnicul colectiv al întreprinde

rii miniere Căpeni, județul Covas- 
na, acționind neabătut în spiritul 
indicațiilor și orientărilor date de 
secretarul general al partidului, au 
realizat, în luna ianuarie, -peste 
prevederi, aproape 9 000 tone lignit 
energetic. Acest succes se datorează 
bunei pregătiri a fronturilor de lu
cru, întreținerii corecte a mașini
lor și instalațiilor în subteran, 
creșterii productivității muncii. Un 
accent deosebit se pune aici pe îm
bunătățirea calității cărbunelui li
vrat, prin sortarea acestuia încă de 
la ieșirea din abataj. (Pâljânos 
Maria, corespondentul „Scînteii").

Livrări suplimentare 
la export

în toate unitățile economice din 
județul Vrancea cu sarcini la ex
port, colectivele de oameni ai mun

cii au acționat cu răspundere și 
exigență încă din prima lună a 
acestui an pentru ca obligațiile față 
de cerințele pieței externe să fie 
onorate la termenele contractuale. 
Prin mai buna folosire a capacită
ților de producție și valorificarea 
superioară a materiilor prime și 
materialelor s-a reușit ca la nive
lul lunii ianuarie să se realizeze 
suplimentar pentru export o pro
ducție în valoare de peste 10 mili
oane lei. Se cuvin a fi evidențiate 
colectivele de la întreprinderea 
de scule și elemente hidraulice, în
treprinderea metalurgică. între
prinderea de prelucrare a maselor 
plastice, întreprinderea de confec
ții și țiin alte unități, care, în pofi
da unor greutăți temporare provo
cate de condițiile aspre ale acestei 
ierni, au găsit mijloacele eficiente 
de organizare și desfășurare a ac
tivității pentru ca producția desti
nată exportului să se realizeze rit
mic. (Dan Drăgulescu, corespon
dentul „Scînteii").

Economii 
de energie electrică

Colectivul de muncă al Combina
tului siderurgic din Reșița acțio
nează cu toată fermitatea pentru 
aplicarea măsurilor privind utiliza
rea mai rațională, economicoasă a 
energiei. Astfel, prin aplicarea mă
surii de reorganizare a activității 
productive în două schimburi, opri
rea unor instalații auxiliare, efec
tuarea in această perioadă a unor 
reparații prevăzute pentru vară și 
toamnă, a fost obținută, de la în
ceputul lunii și pină acum, o eco
nomie de 2 356 000 kWh ener
gie electrică. De remarcat este fap
tul că în combinat se aplică un 
complex de măsuri șl în ce privește 
reducerea consumurilor de gaze 
naturale și de energie termică, 
(Nicolae Cătană, corespondentul 
„Scînteii").

Utilaj minier 
de inaltă tehnicitate

în efortul de a asigura exploată
rilor carbonifere din țară o înaltă 
mecanizare în subteran, colectivul 
întreprinderii de utilaj minier din 
Filipeștii de Pădure, împreună cu 
filiala din Petroșani a Institutului 
de cercetări și proiectări pentru 
utilaj minier, a conceput și rea
lizat, într-un termen scurt, un nou 
complex mecanizat de abataj 
(CMA-4 L) destinat exploatării 
straturilor de cărbune cu grosi
me de pînă la patru metri. A- 
cest nou utilaj, după cum ne in
formează directorul unității, ingine
rul Gheorghe Dragomir, reprezintă 
o reușită de prestigiu, avînd carac
teristici tehnico-funcționale superi
oare tipurilor similare. Două ase
menea utilaje se află in curs de 
expediere la întreprinderile minie
re Horezu și Mehedinți. (C. Că- 
praru, corespondentul „Scînteii").
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4 ■ CONCRETE, RESPONSABILE LA CONDUCEREA VIEȚII SOCIALE
I

Un cadru larg de stimulare
a inițiativelor oamenilor muncii

în tntîmpinarea celui de-al III-lea 
Congres al F.D.U.S. și a Conferinței 
pe țară a O.D.U.S., membrii Orga
nizațiilor Democrației și Unității So
cialiste, lntr-o deplină unitate de 
voință și acțiune, participă, alături 
de comuniști, cu sentimente de an
gajare responsabilă la înfăptuirea 
obiectivelor stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului, în primul 
rind la eforturile generale pentru 
îndeplinirea în bune condiții a pla
nului 
baze 
viitor,

Am
adunările de dare de seamă și ale
geri ale organizațiilor democrației 
și unității socialiste din Rîmnicu 
Sărat în cadrul lor s-au dezbătut, 
cu responsabilitate și exigență, 
înaltele îndatoriri obștești ce revin 
acestor organizații, modul în care 
membrii lor și-au Îndeplinit sarci
nile la locul de muncă. Hotăririle 
mobilizatoare adoptate in aceste 
adunări vizează, in principal, antre
narea tuturor forțelor la indcplini- 
rea planului și a angajamentelor 
asumate în întrecerea dintre orga
nizații. în cadrul unităților economi
ce, o atenție deosebită s-a acordat 
măsurilor privind creșterea eficien
ței economice, reducerea consumu
lui de materii prime, materiale.' 
combustibili și energie electrică, re
cuperarea și refolosirea materialelor 
secundare, buna întreținere a mași
nilor și utilajelor, reconditionarea 
uneltelor și a pieselor de schimb, 
asigurarea unui climat sănătos de 
muncă, Întărirea ordinii și disci
plinei.

La întreprinderea de organe de 
asamblare, spre exemplu, cei 278 de 
membri ai organizațiilor democra
ției și unității socialiste au acumu
lat o experiență bună în ce privește 
desfășurarea dezbaterilor pe teme 
profesionale. Temele întrunirilor or
ganizate sînt de cea mai stringentă 
actualitate, însăși titulatura lor fiind 
edificatoare : „Identificarea unor 
căi noi de creștere a productivității 
muncii", „A doua viață a pieselor 
de ichimb". „Reducerea consumuri
lor de materiale, combustibili șl 
energie pe unitatea de produs” ș.a.

— Propunerile tăcute tn ca
drul acestor dezbateri — nu au ră
mas doar In dosare — ne precizea
ză subinginera Aurelia Ignat, pre
ședinta organizației O.D.U.S. nr. 
3 galvanizare, responsabilă a comi
siei de răspîndire a cunoștințelor 
științifice tn cadrul biroului O.D.U.S. 
pe întreprindere. Ele și-au găsit apli
cări corespunzătoare în procesul de 
producție. Astfel, datorită unor ac
țiuni, cum ar fi „A doua viață a 
pieselor de schimb", prin elaborarea 
și aplicarea unui amplu program de 
măsuri la nivelul întreprinderii, 
planul de recondiționare și refolosi- 
re a fost îndeplinit în 1984 in pro
porție de 157 la sută. Exemplele pot 
continua. în condițiile vitrege ale 
acestei ierni, eforturile membrilor 
organizației noastre au fost concen
trate în direcția realizării integrale 
a planului de producție, cu consu
muri de combustibil și energie re
duse.

Creșterea eficientei economice la 
fiecare loc de producție constituie 
preocuparea prioritară a organiza
ției democrației și unității socialiste 
de la secția sculărie a aceleiași în
treprinderi. „Noua calitate a muncii 
și vieții spre care tinde întreaga 
noastră societate — ne spune ma- 
trițerul Vasile Stamate, președintele 
O.D.U.S. — implică în primul rind 
conștientizarea 
muncii pentru 
plină la efortul 
tie. Și noi, 
participăm cu 
activitatea din 
trâ, una dintre cele mai moderne 
de pe platforma industrială rîmni- 
ceană. Cum s-ar putea altfel ? Am 
fost do;p" cu toții „martorii" renaș
terii acestui străvechi oraș, care 
pină acum 20 de ani făcea parte 
din categoria celor „unde nu se in- 
timpla nimic". Știm, din proprie ex
periență. că destinul fiecăruia se 
îmbină cu destinul întregului colec
tiv, al întregului oraș. De aceea, ca 
și in celelalte 7 organizații ale de
mocrației și unității socialiste din 
întreprindere, am acordat o atenție 
deqșebită dezbaterii și însușirii 
documentelor Congresului al XIII- 
lea al partidului, astfel încit fiecare 
să înțeleagă că și de munca lui de
pinde îndeplinirea sarcinilor ce re
vin ■ întregului colectiv 
Îndeplinire reprezintă 
spre viitor.

Activitatea educativă.
a conștiinței civice a membrilor ce-

pe 1985 și pregătirea unor 
temeinice pentru cincinalul

fost prezenți la cîteva din

lor 8 organizații ale democrației șl 
unității socialiste de la întreprin
derea de organe de asamblare, vi
zează nu numai bunul mers al acti
vității productive, ci și acțiunile de 
gospodărire și înfrumusețare a ora
șului, organizarea a numeroase sim
pozioane, mese rotunde, întilniri cu 
deputății din circumscripțiile elec
torale și alte manifestări care aduc 
în prim-plan cunoașterea și însuși
rea de către toți oamenii muncii a 
politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru, educarea 
lor in spirit
Se cuvine să menționăm și partici
parea activă a membrilor 
organizații la viața cultural-artlsti-

patriotic, revoluționar.

' INSEMNĂR! DIN 
RlMNICU SĂRAT

acestor

că a orașului Rîmnicu Sărat și a 
județului Buzău. în toamna trecută, 
la laza județeană, formații de ar
tiști amatori de la această unitate 
economică fruntașă au ocupat lo
cul I la concursurile „Dialogul ar
telor", „Dialogul faptelor" și „Dialo
gul hărniciei".

Din discuțiile purtate și cu alți 
membri ai organizației — galvani- 
zatorii Ilie Petrea, Maria Pițurcă, 
Marin Nica, reglorul Paul Vacar- 
ciuc, rabotorul Ion Cazan și trata- 
mentistul Victor Popa — am reținut 
o hotărire unanimă, aceea de a în
deplini exemplar sarcinile de pro
ducție ale acestei perioade. în con
diții de maximă economisire a re
surselor materiale și energetice, de 
a întîmpina Congresul al III-lea al 
F.D.U.S. și Conferința pe țară a 
O.D.U.S. cu rezultate deosebite tn 
muncă.

Poposind șl la Întreprinderea de 
garnituri de frînă și etanșare, am 

. constatat modul direct și concret In 
care organizația de partid îndrumă 
și stimulează acțiunile inițiate de 
O.D.U.S. Secretarul comitetului de 
partid pe întreprindere. maistrul 
Ion Apostol, ne-a vorbit despre co
laborarea fructuoasă existentă între 
organizațiile de partid și cele 10 or
ganizații ale democrației și unită
ții socialiste, care numără peste 500 
de membri.

— în luna octombrie 1984, spre 
exemplu, ne spune maistrul Ion 
Apostol, a fost organizată o dezba
tere pe tema creșterii calității pro
ducției și a productivității muncii. 
Tovarășul Irimia Mitache, de la sec
ția ferodouri, a ridicat problema 
eliminării rebuturilor, atrăgînd cu 

’ insistență atenția asupra faptului că 
materia primă se importă. Pe loc s-au 
făcut numeroase propuneri care, după 
dezbatere, au fost supuse atenției 
comisiei inginerilor și tehnicienilor 
din întreprinderea noastră. Cîteva 
dintre aceste propuneri s-au și apli
cat încă din decembrie, altele în a- 
ceste zile ; au fost create noi dispo
zitive și procese privind îmbunătă
țirea tehnologiei de 
rodourilor și avem 
1985, rebuturile vor 
proape în totalitate.

Așa după cum ne-a 
vel Radu, președintele 
O.D.U.S. pe întreprindere, adeseori 
au fost luate in dezbatere teme im
puse de viața colectivului, care nu
mără peste 2 000 de oameni. Un 
exemplu îl constituie căutarea si 
aplicarea imediată a unor soluții 
tehnologice pentru înlăturarea. noxe
lor ce mai apar la secțiile .ferodouri 
și marsit. De asemenea, la propune
rea membrilor O.D.U.S.. s-a trecut 
la transformarea unor spatii din in
cinta întreprinderii tn grădini de 
zarzavat, la amenajarea unei gos- 
podării-anexă, prin care se asigură 
îmbunătățirea meselor la cantină.

împreună cu comuniștii, cei peste 
500 de membri ai O.D.U.S. — ține 
să precizeze inginerul Dumitru 
Popa, directorul întreprinderii, se 
află angajați in ampla întrecere so
cialistă ce se desfășoară pentru tra
ducerea în viață a istoricelor hotă- 
rîrî ale Congresului al XIII-lea al 
partidului. Ca oameni ai muncii, 
membrii O.D.U.S. își aduc contribu
ția la realizarea și depășirea sarci
nilor de plan, la înnoirea și moder
nizarea producției. Numai l.a nive
lul acestui ân. valoarea produselor 
noi și modernizate va depăși 200 mi
lioane Iei. cu 50 milioane lei mai 
mult decit tn 1984. Ca cetățeni, ei 
participă direct la elaborarea, adop
tarea și- Înfăptuirea hotărîrilor pri
vind viața întreprinderii și a ora
șului nostru.

Stellan CHIPER 
corespondentul „Scinteii

fabricare a fe- 
garanția că, în 

eliminate a-fi

precizat Pa- 
Comitetului

Prin ontrenoreo largă a cetățenilor de către organizațiile F.D.U.S 
ți O.D.U.S. la acțiunile edilitar-gospodărești, localitățile țării 
devin tot mai frumoase. In fotografie : noul centru al munici

piului Bacău

TELEORMAN : Prin muncă patriotică
Inițiativele consiliilor locale ale Frontului Democrației și Uni

tății Socialiste din județul Teleorman, îndreptate spre buna gos
podărire a localităților, au antrenat un mare număr de cetățeni 
din rindul membrilor O.D.U.S. Din bilanțul realizărilor notăm : 
redarea în circuitul agricol a 90 hectare teren cu exces de umi
ditate, curățirea pajiștilor pe 1 200 hectare, executarea a 630 km 
de șanțuri pentru scurgerea apelor pluviale, repararea a 1 060 km 
străzi și trotuare, întreținerea a 2 870 mp parcuri și zone verzi, 
plantarea a 410 000 pomi fructiferi, arbori și arbuști ornamen
tali, duzi.

Valoarea totală a lucrărilor efectuate tn 1984, prin muncă pa
triotică, se ridică la 350 milioane lei, o contribuție deosebită 
avînd-0 organizațiile democrației și unității socialiste din ora
șele Alexandria, Turnu Măgurele, Roșiori de Vede, Zimnicea, 
precum și din comunele Peretu, Orbească, Olteni, Drăcșenei, Ți
gănești și altele. (Stan Ștefan, corespondentul „Scinteii").

BACĂU : Realizări edilitare la sate
Locuitorii satelor din județul Bacău intîmpină Congresul 

F.D.U.S. cu un bilanț bogat în realizări edilitar-gospodărești. 
Printre obiectivele date în folosință in ultima vreme se numără 
școlile din comunele Asău, Coțofănești, Stănișești, Dămienești și 
Balcani, sala de gimnastică din comuna Podu Turcului, căminele 
culturale din Filipești și Preluci. La Țirgu Trotuș, Răcăciuni, 
Mănăstirea Cașin, Cleja, sătenii, mobilizați de organizațiile de
mocrației și unității socialiste, au participat în număr mare la 
construcția și repararea podurilor și podețelor, înălțarea unor 
diguri pentru apărarea de inundații a terenurilor agricole, la 
modernizarea șl repararea drumurilor. în comunele Mărgineni 
și Dofteana au fost extinse rețelele de aducțiune a apei potabile. 
Mobilizați de consiliile comunale ale F.D.U.S., sub directa în
drumare a organelor și organizațiilor de partid, oamenii muncit 
din comunele Căiuți și Pîrjol Iși aduc contribuția la înălțarea 
unor noi localuri de școală, iar cei din Oituz, Helegiu, Nicolae 
Bălcescu și din alte localități — la repararea și întreținerea în 
bune condiții a construcțiilor social-culturale din localitățile 
respective. (Gheorghe Baltă, corespondentul „Scinteii").

GOSPODARI Șl EDILI Al ORAȘULUI - PROPRIII SAI LOCUITORI

Cetățenii propun,

dezbat și înfăptuiesc
Apropiatul Congres al Frontului Democrației șl Unității Socialiste ș! 

Conferința pe țară a Organizației Democrației și Unității Socialiste consti
tuie un firesc prilej de trecere in revistă a experienței dobindite de 
aceste importante organisme- ale democrației noastre socialiste. Pornind 
de la această premisă, am adresat președintelui Comitetului orășenesc 
O.D.U.S.-Oltenița următoarele întrebări : Be la crearea organizațiilor 
democrației și unității socialiste au trecut 5 ani ; cum s-au implicat aceste 
organizații in viața social-politică a orașului ? Ce rezultate concrete s-au 
reliefat in activitatea lor ? Sint destul de eficient utilizate aceste pirghii 
pentru a stimula participarea cetățenilor la înfăptuirea programelor de 
dezvoltare economico-soclală. la transpunerea in viață a hotâririlor Con
gresului al XIII-lea al partidului ?

De la aceste întrebări s-a derulat un Întreg tablou al activității or
ganizațiilor respective.

— în Oltenița își desfășoară acti
vitatea peste 100 de organizații ale 
democrației și unității socialiste, ne-a 
răspuns președintele comitetului o- 
rășenesc O.D.U.S., tovarășa Elena 
Căuș. Ele includ o bună parte a 
populației orașului : muncitori ne
membri de partid, pensionari, aiți 
cetățeni de vîrste și preocupări dife
rite. Cu toții alcătuiesc o forță în
semnată în realizarea sarcinilor- care 
revin tuturor locuitorilor orașului din 
programele de dezvoltare social- 
economică șl gospodărească în profil 
teritorial. Sarcini, obligații concrete 
ale O.D.U.S. ?„Nenumărate. tn centrul 
tuturor se află insă îndeplinirea și 
depășirea planului economic, a an
gajamentelor asumate dc colectivele 
întreprinderilor industriale. Mă voi 
referi, pe scurt, la activitatea O.D.U.S. 
din întreprinderea unde lucrez eu. în 
special în această perioadă premer
gătoare Conferinței pe țară a 
O.D.U.S. și Congresului al III-lea al 
F.D.U.S.

Dintre inițiativele luate de O.D.U.S. 
din întreprinderea de nave și piese 
turnate — Oltenița pentru obținerea 
unor rezultate remarcabile în pro
ducție, aș aminti : ,.Ce ați făcut azi 
pentru a economisi energia electrică, 
pentru a nu irosi nici un gram de 
metal ?“ Țin să precizez : aceasta nu 
este, cum s-ar părea, o lozincă afișa
tă pe 
uitată 
riodic, 
marea 
țiilor de 
ne intilnlm 
scurte 
pentru

perete și- 
acolo. Pe- 
sub indru- 

organiza- 
partid, 

In 
ședința 

pune

Însemnări din oltenița

tuturor oamenilor 
mobilizarea lor de
generai de construc- 
membrii O.D.U.S.. 

eficiență sporită la 
întreprinderea noas-

și a căror 
pașii noștri

de ridicare

(Urmare din pag. I)
activitate — în întreprinderi și uni
tăți social-culturale. prin interme
diul cărora au fost atrași Ia actul de 
conducere a vieții sociale cetățenii 
care nu fac parte din rindurile 
partidului. Astfel, s-a realizat acti
vizarea politică prin atragerea la 
actele de deciiie socială a tuturor 
cetățenilor țării — mergînd de la 
categorii sociale la individ. S-au a- 
sigurat în felul acesta canale de co
municare reciprocă deschise intre 
societate și individ. între stat și ce
tățeni, un climat psihosocial si un 
cadru organizatoric propice nu nu
mai pentru actul dezbaterii publice, 
dar și pentru acela al înfăptuirii 
practice a hotărîrilor adoptate, al 
exercitării controlului asupra modu
lui în care se înfăptuiește concret 
politica partidului și statului, cum 
sînt respectate principiile eticii și 
echității socialiste.

Desigur, au existat și pînă la cre
area organizațiilor proprii ale 
F.D.U.S. posibilități largi ca toti oa
menii muncii să-și exprime adeziu-

E-n cumpăna dintre două tinereți, 
cu grai domol și vorbe așezate intre 
încheiere și început de gind. „Așa a 
fost dintotdeauna Năsăudul. Darnic 
in feciori ce cată steaua norocului 
pentru ei și pentru țară. Dar de 
găsit — greu de spus, chit că atunci 
cind s-o născut Liviu al nost’ se 
spune c-o plouat cu stele. Erau vre
muri rele, n-aveau cum le vede. Noi 
ne-am găsit-o".»Aurel Aroș, cu care 
stăm de vorbă, ține să-i spunem „un 
om de rind din obștea Năsăudului". 
Vestit gospodar în curtea lui, din 
comuna suburbană „Liviu Rebreanu", 
glas ascultat in sfatul mare al ora
șului Năsăud, căci e deputat. întiiul 
braț la muneă-n sat unde e președin
tele comitetului O.D.U.S.

Cum arată acea „stea a norocului" 
pe care au căutat-o atitea veacuri 
feciorii Năsăudului, dar n-âu găsit-o, 
deși „cînd s-o născut LivTu al nost’ o 
plouat cu stele" ? Ne arată cu palma 
bătucită spre căsuța cu pridvor 
cocoțată pe dimb care privește cu în
țelegere de mamă bună clădirea lu
cind in cristal și mirosind a rășină 
ce-a răsărit alături. „Apăi, cam așa. 
Asta-i casa-n care a copilărit Liviu 
al nost’. Muzeu. Iar ast'laltă — clădi
rea făcută de noi. Tot muzeu. Cu 
obiecte mai gingașe, cu hirtii cărtu
rărești de mare preț, cu sală de fil
me cu tot. Se face ăst an veacul de 
la nașterea lui Liviu al nost’ și tre- 

nu?“. Clădirea ridicată de 
Năsăudului, care au 
care strălucește in

numal 14 ani tn urmă. E poate eea 
mai omenească dovadă a setei de 
muncă a oamenilor acestor locuri.

Sete de muncă. Dar unde? Pe a- 
ceste locuri cu pămint puțin, adesea 
zgircit, și acela in iugărele celor pu
tini? Vi-1 amintiți pe „Ion“-ul lui 
Rebreanu? Asculțind glasul înrobitor 
al pămîntului ce i se părea al lui, 
..suspină prelung, umilit și înfricoșat 
in fata uriașului : «Cit pămint e, 
doamne !»" Amestec de bucurie ne
bună că are unde munci și spaimă 
străbună în fața propriei neputințe. 
Iar dacă nu și-au lăsat viața in pă- 
mmtul vitreg, ca in roman, atîția

și ns prezintă argumente pe 
măsura locurilor schimbâte din fostul 
„orășel al melancoliilor". Toate tre
cute, direct sau indirect, prin... ordi
nea de zi a recentei conferințe oră
șenești a organizațiilor democrației și 
unității socialiste.

— Adică sint ginduri spuse răspi
cat și fapte ce-au făcut anii darnici. 
Zestrea anului trecut ? Spitalul oră
șenesc cu 430 de paturi, unul dintre 
cele mai moderne din județ, ceea ce 
a însemnat o sută de oameni ai ora
șului mobilizați aproape zilnic la 
muncă patriotică : modernizarea a 5 
km străzi și 3 km de trotuare, care.

buia, 
feciorii de azi ai 
găsit steaua cu 
treg orașul.

— Oricît ar fi 
ceva — ne spune primarul orașului, 
tovarășul Petru Nemeș. S-o luăm de 
unde am pornit, de unde s-a limpezit 
orizontul dezvoltării noastre ; 1963, 
adică anul noii impărțiri teritoriale, 
cînd au început să funcționeze mai 
din plin motoarele politicii de dez
voltare armonioasă a tuturor zone
lor tării. Pe atunci, orașul dădea 
anual o producție industrială de 34 
milioane lei. 
opinci, cuțite, 
miliardul. Cit

de seci, cifrele spun

Perii, fringhii, site,
Anul trecut am dat 

tot județul în 1971. cu

s-au 
largi 
adu

nea. să participe la Înfăptuirea 
obiectivelor construcției socialiste, 
fie în cadrul partidului, fie al celor
lalte structuri sociale existente — 
sindicatele, organizațiile de femei, 
de tineret etc. Prin O.D.U.S. 
asigurat posibilități și mai 
pentru manifestarea acestei
ziuni, pentru înmănuncherea unitară 
a tuturor energiilor poporului, pen
tru întărirea unității reale de acțiu
ne în înfăptuirea politicii partidului, 
în același timp, s-a creat posibili
tatea ca. alături de clasa muncitoare, 
care are rolul hotărîtor în dezvolta
rea industriei, alături de țărănimea 
cooperatistă, prin ale cărei eforturi 
se realizează progresul continuu al 
agriculturii socialiste, alături de in
telectualitatea încadrată în diferite 
organizații, asociații, uniuni de crea
ție, alături de tineretul cuprins in 
organizațiile sale revoluționare, să 
aducă o contribuție mai însemnată 
la edlfitarea noii societăți și alte 
grupuri sau categorii sociale — ță
ranii necooperativizați, existent! in
tr-un număr însemnat în zone cu 
un anumit specific geografic, femei -

frați al lui 
și-au plecat 
muncă. Altă

— Vă dați.
țit Și Cp Șixijk „iuiiu , „svuexe , 
„Floridile" Năsăudului atunci cînd 
străbuna lor sete dc muncă e aștep
tată în 
apărute 
cele de 
plastice 
cană ?!

Orașul în sine e altul. Cu 7 000 de 
oameni ai muncii angajați, dintr-o 
populație de 14 000 locuitori. (E drept, 
la Năsăud lucrează mulți oameni din 
localitățile vecine. Totuși, proporția 
populației ocupate e impresionan
tă). Cu 
struite in 
pregătesc 
trializării

Ton șl-au luat straița 
în patru colțuri după 
ieșire nu aveau.
deci, seama ce-au sim- 

simt „Ionii". „Anele", 
atunci cînd

cele opt unități economice 
In orașul nostru, între care 
textile — confecții și mase 
— de importanță republi- 

— continuă primarul.

1 500 apartamente con- 
ultimii 10 ani. Cu licee ce 
tinerii în domeniile indus- 
lemnului, textilelor, chi

miei, cu ramuri de fizică, matema
tici. pedagogie. (Peste o treime din 
populația Năsăudului sint elevi). 
Cu...

— ...Dar. tn primul rind, oamenii 
sînt alții — ne întrerupe din înșirui
rea argumentelor că „Năsăudul e 
nou" președintele comitetului orășe
nesc al O.D.U.S., Augustin Maier.

datorită noilor construcții, deveni
seră niște „ulicioare" -» realizare da
torată exclusiv muncii cetățenești ; 
ridicarea complexului muzeal „Liviu 
Rebreanu", ca o cinstire, adusă celui 
cinstit in țară și în lume — muncă 
cetățenească ; noua clădire a poștei, 
cu linii de telefon automate — mun
că cetățenească ; amenajarea centru
lui civic .— la fel... Pe scurt, lucrări 
in valoare de peste 30 milioane lei. 
Cam cit valoarea producției indus
triale a întregului oraș din 1968. 
Darnic an, nu ?

Anul acesta va fi la fel : sala de 
gimnastică pentru prunci, moderni
zarea casei de cultură, a stadionului, 
a pieței... Dar cile nu-s de făcut in1 
tr-un oraș ca Năsăudul ?

Nu vom enumera aici ordinea de 
zi a conferinței orășenești a O.D.U.S. 
Fapt este că : muncitoarea Viorica 
Rusu, de la spațiile verzi, a avut o 
îndelungată dispută cu profesorul 
pensionar Emil Catarig cu privire Ia 
„asigurarea coloritului covorului flo
ral" din centrul civic, conceput de 
profesor. Și amîndoi au avut drep
tate (Știți cite flori se cultivă-n 
Năsăud? Aproape o mie pe locuitor) ; 
țăranca Saveta Cioarec, din co-

muna suburbană Lușca, a cerut pri
măriei să organizeze o expoziție cu 
cărți păstrate in filiala din Năsăud a 
Bibliotecii Academiei Republicii So
cialiste România.

Pămîntul? („O, cit de mult Ii!“). 
Năsăudul își spune cu mindrie „oraș 
industrial-agrar“. Iar oamenii lui iși 
spun an de an cuvîritul de greutate 
ca agricultori. Anul trecut ei au pre
dat statului pe bază de contracte 
31 000 kg carne de porc (în loc de 
26 000 kg cit prevăzuseră inițial), 
2 000 hl lapte de vacă (față de 1 900 
hl), 600 miei (față de 525), 270 bovine 
a peste 350 kg fiecare... Iar acum au 
și-nceput să predea cantitățile pe a- 
cest an. Contractele semnate — mult 
mai consistente, mai ales la lapte și 
carne de vită. Cum? îngrijind mai' 
bine cele 200 hectare de pășuni din 
munții Rodnei și Saca Lungă. Drum 
de-aproape 60 kilometri pină acolo. 
„Aici chiar că fără unire nu se poate. 
Facem o «oaste» de vreo 400 de inși 
și plecăm cu căruțele de cu noapte. 
Cu glanetași. După ce gătăm. om și 
juca o țîră" (Dumitru Sirbu).

Se mai duc prin țară năsăudenii? 
Cum să nu. Unii in delegații pentru 
scurt timp, reprezentîndu-și între
prinderile. Alții, din satele vecine, 
ies din ture. Alții — studenți la poli
tehnic» sau medicină, la alte școli 
înalte. Iar gara Năsăudului îi pri
mește și-i petrece, nouă ca o casă 
de mamă din Năsăud. Cu săli de 
așteptare civilizate, cu peronul me
reu curat. O mamă iși sărută fiul 
ce pleacă după vacanță Ia facultate : 
„Nu uita să ne suni la telefon cind 
ajungi. Prefix 999“. Vă amintiți de 
calvarul celor doi care au plecat de 
acasă de cu noapte, așteptind in 
gară ca să... scape trenul? Nu îndrăz
neau nici 
săli ța 
lători

Ciți

să se așeze pe bancă in 
de așteptare. Era pentru că- 
„mai de soi".
ani să fi trecut de atunci ?

Laurențlu DUȚA 
Gheorqhe CRIȘAN 
corespondentul „Scinteii

această Întreba
re, direct ți concret, fiecărui mem
bru O.D.U.S. O altă inițiativă se 
referă la „ridicarea calității pro
ducției, prin perfecționarea pregăti
rii profesionale — datorie permanen
tă a fiecărui om al muncii". De ase
menea. O.D.U.S. a Instituit „Săptămî- 
na record In producție și In econo
miile de materie primă".

Desigur, contribuția fiecărei orga
nizații este specifică In funcție de 
profilul unității în care își desfă
șoară activitatea. în alt fel, de exem
plu, se pun problemele la Filatura de 
bumbac sau la celelalte unități eco
nomice din oraș. Rezultatele acțiuni
lor și inițiativelor noastre se includ 
însă in bilanțul general al între
prinderilor. E suficient să arăt că, 
sprijinind prin activitatea lor bunul 
mers al producției, organizațiile de
mocrației și unității socialiste din 
Oltenița au adus o contribuție de 
seamă la realizarea planului econo
mic pe anul 1984. Datorită, intr-o 
măsură și acestui aport, în industrie 
s-a realizat o producție-marfă de 3.3 
miliarde lei, iar în industria mică 
de 385 milioane, multe unități in- 
cheindu-si în avans sarcinile de plan 
din primii 4 ani ai cincinalului.

Prezență activă, permanentă la 
gospodărirea Orașului. Alt domeniu in 
care organizațiile democrației și uni
tății socialiste, alături de celelalte 
organizații de masă și obștești com
ponente ale F.D.U.S., își fac simțită 
pre2ența este cel al gospodăririi o- 
rașului. „Aceasta — aprecia, și pe 
bună dreptate, tovarășul Gh. Pană, 
președintele O.D.U.S. din cartierul 
Oltenița-nord — reprezintă o latură 
esențială a activității noastre. Țin 
minte, de lă ultimele noastre întru
niri pe oraș, o cifră: 48 milioane Iei. 
La âtît se ridică valoarea muncii 
gospodăresc-edilitare desfășurate în 
1984 de ...............
unității 
pe 1 700

în ce Se concretizează ? Amintesc 
cîteva obiective.edilitare și gospodă
rești la care au pus umărul toți ce
tățenii din oraș : amenajarea bazei 
sportive și de agrement in suprafață 
de 40 000 mp. in care sint incluse 
terenuri de sport și o grădină zo
ologică ; amenajarea popasului Ar
geș ; finalizarea lucrărilor de mo
dernizare la două piețe agroalimen
tare, a mai multor parcuri sportive 
și de joacă, pentru copii; au fost 
Sădiți în primăvara trecută zeci de 
mii de arbori și arbuști, s-a menți
nut curățenia străzilor, a blocărilor.

în 1985. această participare cetă
țenească va fi și mai largă, cu rezul- 

. late și mai rodnice. Adunările gene-

organizațiile democrației și 
socialiste din Oltenița. Aproa- 
Iei de locuitor !“ .

rale, conferința orășenească F.D.U.S., 
conferința orășenească a O.D.U.S., 
desfășurate în perspectiva Congresu
lui al III-lea al F.D.U.S. și a Cbn- 
ferintei pe țară a O.D.U.S., au pri
lejuit sporirea considerabilă a an
gajamentelor asumate pentru anul 
în curs.

Prin înființarea organizațiilor de
mocrației și unității socialiste s-a 
reușit atragerea mai bună, mai orga
nizată la viața socială. Ia conduce
rea treburilor obștești a tuturor ca
tegoriilor de cetățeni. Un exemplu : 
în recentele adunări generale și con
ferințe F.D.U.S. și O.D.U.S. s-a pus 
în discuție problema reducerii con
sumului de energie electrică șl 
in sectorul casnic cu scopul de a 
asigura buna funcționare a uni
tăților de producție. Ei bine, toc
mai acești oameni — gospodine, 
pensionari — au venit cu multe pro
puneri judicioase, chibzuite și înțe
lepte. Rezultatul : s-a renunțat la 
8 000 de becuri care echivalează cu 
o economie de 9 000 kWh pe lună!

Perfecționarea formelor de educa
re a oamenilor. în finalul anchetei 
noastre am avut o convorbire cu to
varășă Tudora Șerbu. președinte al 
Consiliului orășenesc F.D.U.S.

— Fără îndoială, tot ce s-a realizat 
— pe plan economic, social și 
gospodăresc In orașul Oltenița — 

încorporează o 
bună parte din 
strădaniile orga
nizațiilor demo
crației si unității 
socialiste. din 
spiritul lor gos

podăresc. Din adunările generale 
desfășurate in ultima perioadă au 
reieșit mai clar o serie de probleme 
de care F.D.U.S. va ține cu strictețe 
seama în viitor' Incit O.D.U.S., cele
lalte organizații componente ale 
frontului să-și perfecționeze activi
tatea. să reprezinte un factor și mal 
dinamic, mal important la înfăptui
rea programului pus în fața întregu
lui popor de Congresul al XIII-lea 
al partidului.

Avem in vedere, in principal, în
tărirea muncii organizatorice și de 
educare a oamenilor în spiritul răs
punderii și angajării civice, al res
pectării cu strictețe a hotâririlor do 
partid și legilor tării.

în privința Întăririi muncii organi
zatorice va trebui să orientăm 
O.D.U.S. — șl aceasta de îndată, 
chiar pînă la Congresul al III-lea al 
F.D.U.S. și Conferința pe țară a 
O.D.U.S. — spre atragerea de noi 
membri, spre mobilizarea tuturor la 
activități concrete, cu răspunderi 
chiar individuale. Firesc, in aceste 
condiții trebuie să crească însuși ro
lul F.D.U.S. incit toate organizațiile 
sale să se bucure de un sprijin mai 
susținut și mai eficient 
acum, de o îndrumare și 
mai sistematice.

Referitor la necesitatea ____
educație, am să aduc mai întîi ca 
argument un exemplu concret : 
F.D.U.S. a insistat anul trecut ca în 
toate ședințele O.D.U.S. să se pre
lucrezi;. in amănunt și sistematic, 
Programul unic de creștere a produc
ției agricole. Rezultatul : pot spune 
astăzi că marea majoritate a popu
lației orașului și comunelor subordo
nate ii cunosc bine. Dovadă : dacă 
consiliul popular a reușit, anul tre
cut, să contracteze cu gospodăriile 
populației (și să realizeze contracte
le) 80 bovine, 397 oi. 350 porci. 465 
hl lapte, 13 tone fructe și alte pro
duse agroalimentare, o contribuție 
însemnată și-au adus și organizații
le democrației și unității socialiste. 
Vom proceda la fel și în conti
nuare.

De fapt, aceste ginduri sl intenții 
cu privire la’direcțiile de acțiune 
viitoare, alături de propunerile for
mulate in adunările de dări de sea
mă și. alegeri, făcute . acum, in 
preajma Congresului F.D.U.S. și a 
Conferinței pe țară a O.D.U.S., al
cătuiesc o schiță a viitorului program 
de acțiune cetățenească la înfăptui
rea căruia., sub îndrumarea directă 
a organelor și 
vom antrena 
șului.

decit pinâ 
un control

muncii de

organizațiilor de partid, 
toată populația ora-

Gh. GRAURE

le casnice, micii meseriași, liberii 
profesioniști, pensionarii apți de 
muncă.

Stadiul complex da dezvoltare în 
care a intrat țara noastră după Con
gresul al IX-lea al partidului a im
pus ca procesul conducerii vieții

ten» la viața țării masele largi ale 
cetățenilor, oamenii muncii nemem
bri de partid. Partidul nostru are 
astăzi 3,4 milioane de membri : 
există deci, în afară de comu
niști, milioane șl milioane de cetă
țeni care, adueîndu-și pină acum

o
expresia unei necesități 
legată de cerințele îndeplinirii obiec
tivelor vaste și complexe ale fău
ririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării României 
spre comunism.

dorință subiectivă, ci. dimpotrivă, 
obiective.

obștești, al elaborării ți înfăptuirii 
deciziilor politico-ecdnomice să nu 
mai poată fi conceput ca un atribut 
limitat pe plan social, rezervat ex
clusiv comuniștilor. Păstrîndu-și șl 
întărindu-și rolul de militanți de 
avangardă, asigurînd, perfecționarea 
funcției de factor politic conducător 
al organizațiilor de partid, comu
niștii au datoria — cum a subliniat 
în repetate rînduri In ultimele două 
decenii tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— să antreneze mai amplu, mai in-

contribuția la opera de edificare so- 
altfel nici nu ar fi fost 

obținute — pot 
mai organic, mai 
viata social-poli- 
de conducere ob- 

actuala structură a 
Democrației și Unității

cialistă 
posibile realizările 
fi Insă mai intens, 
direct Integrați în 
ti că. în activitatea 
ștească. Deci 
Frontului 
Socialiste oferă posibilitatea depli
nă pentru ca absolut toate energiile 
națiunii să fie unite și mai strîns în 
efortul general pentru înfăptuirea 
politicii partidului. Aceasta nu este

O valoroasă instituție de lucru a 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, inițiată de luptătorul dirz 
pentru cauza unității și fericirii po
porului care este secretarul general 
al partidului, o constituie „Tribuna 
democrației" — agoră in care cetă
țenii. exercitîndu-și tot mai activ 
libertățile și drepturile lor democra
tice, consfințite în Constituție și ga
rantate în fapt, sint chemați să-și 
spună cuvîntul deschis, să-și expri
me părerea asupra problemelor puse

in dezbatere, să pună Întrebări și 
să primească răspunsuri.

Unitatea dintre partid și popor 
s-q dovedit și se dovedește perma
nent ca principala forță motrice a 
dezvoltării societății românești. Ca
pacitatea partidului de a realiza in 
cadrul Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste fuziunea organică cu • 
poporul este instaurată și potențată 
de politica sa profund realistă și 
științifică, de modalitățile democra
tice in care aceasta este formulată 
și înfăptuită concret, in cadrul in
stituțional democratic in care se 
dezvoltă ansamblul relațiilor sociale 
în societatea noastră. Autoconduce-. 
rea muncitorească 
economică, 
nomică și 
mele sale 
dialogul 
poporul, __________
dezbaterea și luarea

Congres al Frdntului 
Unității Socialiste va 

un nou pas înainte în în- 
unității poporului fn ju- 

Partiduluî 
concentrarea

și autogestiunea 
democrația politică, eco- 

socială asigură, prin for- 
reprezentative și directe, 

continuu al partidului cu 
participarea acestuia la 

___  ’____ deciziilor în 
problemele conducerii producției, ale 
vieții sociale și de stat, fluxul per
petuu de idei și experiență de la 
partid la popor și de la popor la 
partid.

Apropiatul 
Democrației și 
marca 
tărirea 
rul Partidului Comunist Român, 
în concentrarea tuturor forțelor 
sale spre noi înfăptuiri In viața 
întregii societăți. Aceasta este che
zășia că realizările istorice do- 
bindite în opera de făurire a 
noii orînduiri vor fi mereu amplifi
cate, că națiunea noastră va înain
ta neabătut pe drumul progresului 
și prosperității, al făuririi socialis
mului și comunismului.

Puni nd la baza activității sale do
cumentele Congresului al XIII-lea 
al partidului, acționînd sub îndru
marea comuniștilor, Frontul Demo
crației și Unității Socialiste poate 
și trebuie să’ se afirme ca un factor 
principal ăl întăririi coeziunii mo- 
ral-politice a întregului nostru po
por in jurul partidului, in jurul se
cretarului său general. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Aceasta este me
nirea sa primordială și avem depli
na certitudine că și-o va sluji cu 
înaltă responsabilitate.
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■ A fost realizat, în premieră 
pe țară, la întreprinderea „Electro- 
mureș" din Tirgu Mureș un nou 
produs de înaltă tehnicitate și pro
ductivitate. Este vorba de arzătorul 
de gaz și biogaz industrial tip 
A.S.D.C. de 600, 1 000 și 1 500 kW, 
utilizat pe scară largă la cazonele 
industriale cu abur și la centralele 
termice. Noul produs este, de fapt, 
o instalație complexă care funcțio
nează pe bază de comandă elec
tronică.

■ In actualul cincinal, în orașele 
și centrele muncitorești din județul 
Timiș au fost date în folosință 
peste 21 000 apartamente. Pentru 
acest an, planul în profil teritorial 
prevede construirea a 4150 aparta
mente, din care 166 pentru specia
liștii din mediul rural.

■ Mai bine de 60 la sută din 
volumul produ-cției-marfă realizate 
la întreprinderea de conductori e- 
lectrici emailați din Zalău o repre
zintă produsele noi și reproiectate 
cerute pe piața internă și externă. 
Ca urmare a bunei pregătiri a pro
ducției și lansării din timp în fa
bricație a produselor solicitate, în 
condițiile reducerii substanțiale a 
consumurilor energetice, colectivul 
întreprinderii a reușit să livreze 
peste plan, in luna ianuarie, parte
nerilor externi produse în valoare 
de peste trei milioane lei.

■ La întreprinderea de mașinl- 
unelte din Bacău au fost asimilate 
și introduse în fabricație, în pre

In întreaga țară continuă
RECENSĂMINTUL ANIMALELOR DOMESTICE

La redacție continuă să sosească vești din care re- 
cultă că in toate localitățile, in toate unitățile agricole 
și gospodăriile populației continuă recensămintul ani
malelor domestice, tn activitatea lor, comisiile de re
cenzare se bucură de sprijinul larg al organizațiilor 
de partid de la sate, al consiliilor populare, al tuturor 
deținătorilor de animale. Rezultă că țărănimea, toți 
deținătorii de animale de la sate și orașe, ințelegind 
că aceasta constituie o acțiune de mare interes na
țional, ajută comisiile de recenzare să Înregistreze cu 
exactitate animalele pe specii și categorii, păsările 
$1 familiile de albine.

Discuțiile purtate de corespondenții noștri cu cadre 
de conducere din eomune și unități agricole, cu coope
ratori și locuitori eu gospodării particulare, cu membri 
ai comisiilor de recenzare au evidențiat că peste tot 
s-a înțeles importanța recensămintului pentru funda
mentarea programelor de dezvoltare a zootehniei. Este 
necesar ea, în continuare, să fie sprijinită activitatea 
comisiilor de recenzare, astfel incit această importantă 
acțiune să se Încheie la termenul stabilit, cu respecta
rea strictă a normelor legale.

în localitățile din județul BIHOR 
recensămintul animalelor se află în 
plină desfășurare, pină duminică 
seara fiind recenzate mal mult de 
jumătate din totalul gospodăriilor 
populației. O zi petrecută in comuna 
Nozorid ne-a convins de atenția deo
sebită de care se bucură această ac
țiune de mare importanță pentru 
dezvoltarea zootehniei. „Stadiul a- 
vansat al recenzării animalelor în 
cele nouă sectoare constituite pentru 
gospodăriile populației ne dă garan
ția că vom încheia acțiunea mai de
vreme decit este stabilit — ne pre
ciza Ion Cnivarl, primarul comunei. 
Din datele centralizate pînă în pre
zent rezultă creșteri de efective la 
toate speciile, îndeosebi la porcine șl 
ovine".

La Păușa, unul dintre cele șapte 
•ate ale comunei, însoțim comisia 
condusă de tehnicianul Gheorgjie 
Pușcaș. Acasă la cooperatorul Petru 
Trifa se trece la -numărătoarea ani
malelor : 6 bovine, 6 porcine și 28 
păsări, rezultate care arată că, față 
de anul trecut, harnicul gospodar 
are mai mult cu două bovine, patru 
porcine și 10 păsări. „Din bătrini 
știm că bunul gospodar se cunoaște 
după cite animale crește — ne spune 
Petru Trifa. Anul trecut am livrat 
statului pe bază de contract un tău- 
raș, un porc și 3 000 litri lapte. Nici 
In acest an n-o să rămîn mai prejos. 
Am și contractat 3 000 litri lapte și 
un tăuraș".

„Faptul că vom Încheia mai de
vreme recenzarea denotă și sprijinul 
deosebit acordat de cetățeni pentru 
inventarierea corectă a animalelor 
din propriile gospodării — conchidea 
primarul comunei. Este, de fapt, 
tn interesul tuturor. Pe această 
bază vom putea lua măsuri efi
ciente pentru sprijinirea crescătorilor 
de animale prin amenajarea pășu
nilor. îmbunătățirea celor slab pro
ductive și procurarea unor animale 
din rase cu randament mai bun". 
(Ioan Laza, corespondentul „Scîn- 
teii").

In județul BACAU, unde crește
rea animalelor cunoaște o puternică 
dezvoltare, recensămintul decurge 
bine atit tn unitățile agricole, cit 
și in gospodăriile populației. Iată 
concret cum se acționează în co
muna Tirgu Trotuș, localitate din 
zona suburbană, unde puține din 
cele 1 828 familii nu au în bătătu
ră animale din toate speciile. Con
vinși că recensămintul este in in
teresul lor și al economiei naționa
le. sătenii participă cu răspundere 
la această acțiune, sprijinind Înde
aproape cele șapte echipe de recen- 
zori. însoțim echipa condusă de in
ginerul Gheorghe Minciună la fer
ma cooperativei agricole, unde sînt 
importante efective de vaci cu lap
te și de oi. Președintele cooperati
vei, Ion Cobuz, se află și el aici 
pentru a sprijini activitatea de re
cenzare. care se desfășoară în cele 
mai bune condiții. $i in satul Tuta, 
aceeași activitate intensă. Tehnicia
nul Aurel Chișu, împreună cu cei
lalți membri din echipă, a înscris în 
fișa de recensămînt rezervată gos
podarului Anton St. Pavel o vacă, 
două juninci, un tăuraș, 15 oi. un 
porc și 25 păsări. Cu acest prilej, 
gospodarul a încheiat contract să 
vîndă statului 1 200 litri lapte.

în cele peste 800 de gospodării din 
comună recenzate în cele patru zile 
trecute de la începerea acțiunii s-au 
Înregistrat cu 134 bovine, 300 ovine 
și 500 păsări mal multe decit în a- 
ceeași perioadă a recensămintului 
din anul trecut. A crescut, totoda

«CARNET COTIDIAN
mieră pe țară, noi tipuri de mașini- 
unelte pentru prelucrarea metalelor 
prin așchiere. Dintre acestea meri
tă amintite linia automată pentru 
fabricarea pieselor de schimb auto 
prevăzute cu roboți, comandă nu
merică, instalație de conservare și 
depozitare etc., mașinile de recti
ficat ghidaje, mașinile de frezat cu 
portal fix, centrele de prelucrare 
cu sistem de paletare - toate de 
înaltă complexitate și tehnicitate, 
cu o fiabilitate sporită, cu parame
tri tehnico-funcționali la nivelul pro
duselor similare de pe piața inter
națională.

■ Activitatea colectivului între
prinderii „Farmec" din Cluj-Napoca 
este orientată in acest an spre di
versificarea producției și crește
rea nivelului calitativ al produ
selor, în scopul asigurării com
petitivității acestora la export, re
ducerii importului și valorificării su
perioare a florei autohtone. Astfel, 
pe baza cercetărilor proprii și a 
colaborării cu unele institute de 
invățămint superior și unități de 
cercetare științifică, au fost reali
zate noi produse cu extracte vege
tale, avind proprietăți superioare.

■ Centrul civic al comunei Do- 
breni din județul Neamț s-a îmbo
gățit cu un nou bloc de locuințe, 
la parterul căruia s-a deschis un 
complex comercial. La parterul 
altui bloc ce va fi dat în curind în 
folosință se va amenaja un com
plex meșteșugăresc de servire a 
populației.

tă, numărul caprinelor și al stupilor 
de albine etc. Se remarcă în același 
timp interesul sporit al sătenilor de 
a valorifica, pe bază de contracte în
cheiate cu statul, tot mai multe pro
duse. Pentru anul acesta, cantități
le prevăzute a fi contractate sînt 
mai mari cu 112 bovine, 220 porci, 
2 420 hl lapte, aceeași situație înre- 
gistrîndu-se și la lină, carne de pa
săre, ouă ș.a.

Menționăm șl faptul că la contro
lul efectuat prin sondaj, după re
censământ, nu a fost depistat nici 
un animal nedeclarat. „De unde se 
vede — afirmă, tovarășul Ion Sfîr- 
lea. vicepreședintele comisiei locale 
de recenzare — că gospodarii din 
comuna noastră au înțeles să decla
re exact numărul de animale și pă-

RELATĂRI ALE
CORESPONDENȚILOR 

„SCÎNTEir

sări pe care le dețin, să sprijine din 
toată inima efectuarea unui fecen- 
sămint corect și real". (Gheorghe 
Baltă, corespondentul „Scinteii").

Comuna Dragomirești Vale din ju
dețul GIURGIU, situată in vecinăta
tea Capitalei, a avut o frumoasă tra
diție în creșterea animalelor, tradiție 
care este pe cale de a fi revitalizață 
datorită unor măsuri de stimulare și 
încurajare a gospodarilor comunei, in 
cea mai mare parte Cu „statut du
blu" : de muncitori în diferite între
prinderi bucureștene, dar cu îndelet
niciri cotidiene de țărani harnici în 
localitatea lor.

De cîteva zile, cele patru comisii 
au început recensămintul animalelor, 
moment deosebit de important, de 
mare răspundere, pe care consiliul 
popular l-a pregătit cu multă aten
ție. Primarul comunei, Nicolae Ion, 
pe care-1 însoțim în urma unei co
misii de recenzare, ne spune că anul 
trecut din gospodăriile populației au 
fost contractate și vindute la fondul 
de stat 20 tone carne, 770 hl lapte, 
1 200 kg lină și alte produse. „Munca 
politică și organizatorică pe care am 
desfășurat-o permanent printre gos
podarii comunei — ne spune prima
rul — a dat rezultate. Au și ei casele 
îndestulate, asigurîndu-și uh venit 
suplimentar din creșterea animalelor 
și a.păsărilor. Vreau să anticipez re
zultatele acestui recensămînt, cunos- 
cind bine situația că față de anul 
trecut avem un număr sporit de ani
male, iar programul nostru de auto- 
aprovizidnare Și de vinzare către 
fondul de stat prevede cantități mult 
mai mari față de aceeași perioadă a 
anului trecut. Prin măsurile între
prinse de comitetul comunal . de 
partid, am încurajat creșterea ani
malelor. ajungînd acum să avem : 
300 bovine, dintre. care 160 vaci cu 
lapte, 917 oi. 1 100 porci, peste 11 000 
păsări, 160 familii de albine".

îfttilnim o comisie de recenzare în 
curtea cooperatorului Dumitru T'rifu 
și aruncăm o privire asupra fișei 
deja completate : 3 tăurașj contrac
tați cu statul, două vacidela care va 
vinde la fondul de stat 2 000 litri lap
te, doi porci și un număr mare de 
păsări. îl întrebăm pe gospodar dacă 
aceleași animale le-a avut și la re- 
censămîntul din iarna anului trecut.

— Față de anul trecut am în plus 
trei tăurași. Am mai mult de 20 de

■ La exploatările miniere Herja, 
Baia Sprie și Șuior din județul 
Maramureș s-au realizat instalații 
de recuperare a căldurii din apa 
de răcire a compresoarelor, econo- 
misindu-se anual 200 tone combus
tibil convențional. Anul acesta vor 
mai beneficia de asemenea insta
lații și minele din Cavnic, Băiuț și 
llba. Prin dotarea tuturor unităților 
miniere cu asemenea instalații de 
valorificare a resurselor de energie 
secundară se obține o economie 
de circa 4 000 tone combustibil 
convențional pe an.

■ Pentru a veni în sprijinul cetă
țenilor din municipiul Vaslui, între
prinderea județeană de gospodărie 
comunală și locativă a înființat, 
încă din primele zile ale anului, un 
dispecerat cu program de lucru 
continuu. Dispeceratul înregistrează 
sesizările cu privire la defecțiunile 
de la instalații sau orice altă in
formație referitoare Io serviciile 
către populație. Dispeceratul are in 
subordine o echipă specială de in
tervenție, care remediază imediat 
defecțiunile sau cel mai tîrziu a 
doua zi, cînd echipe complexe in
tervin operativ.

■ La Întreprinderea mecanică de 
reparat material rulant din Pașcani 
a intrat în fabricație de serie un 
nou tip de vagon-platformă pe 4 
osii, pentru cale ferată cu ecarta- 
m'ent îngust, destinat transportului 
de containere, piese, lungi, prefa
bricate din beton, țevi șl profile, 
cherestea și bușteni, alte produse.

păsări, din care jumătate le contrac
tez. iar jumătate le păstrez pentru 
prăsilă. Am o mare bucurie cind 
văd ograda plină de păsări.

Ajungem acasă și lă cooperatorul 
Ilie Radu în momentul în care co
misia de recenzare număra împreu
nă cu gospodarul cele 127 de oi după 
ce fuseseră trecute în fișe și cele două 
vaci, 14 purcei și păsările. Ilie Radu 
este un gospodar de frunte al comu
nei, un crescător de animale vestit 
in toată zona. Cei mai mulți dintre 
consătenii lui vin și iau de la el ani
male de prăsilă pentru că știe să le 
Îngrijească, să facă o selecție bună. 
Anul trecut a vindut pe bază de con
tract 1 800 litri lapte de oaie, 500 litri 
lapte de vacă, 350 kg lină. 26 oi, 30 
miei, iar în acest an s-a angajat să 
vîndă statului cantități importante de 
produse.

Cele patru comisii au lucrat cu 
stăruință, astfel că pînă duminică 3 
februarie au recenzat mai mult de 
jumătate din cele 1104 gospodării. 
Rezultatele recensămintului pină la 
această dată oglindesc preocupă
rile de buni gospodari ale locuitori
lor din Dragomirești Vale, grija lor 
deosebită pentru a spori zestrea de 
animale a comunei, izvor de bună
stare a tuturor crescătorilor. (Petre 
Cristea).

Pînă luni seara, cele 289 de comi
sii. de recenzare din județul IALO
MIȚA au înregistrat animalele din 
60 la sută din gospodăriile popu
lației, rezultatele de pînă acum 
ilustrind creșterea efectivelor de a- 
nimale la toate speciile, față de re- 
censâmîntul anterior.

în comuna Grivița, localitate cu 
oameni harnici și pricepuți crescători 
de animale, cele opt comisii de re
cenzare au înregistrat pină în seara 
zilei de luni, 4 februarie, efectivele 
din 2 010 gospodării personale. în 
satul Traianu, unde acționează co
misia recenzorului Ștefan Iosif, am 
putut urmări cum numărătoarea ani
malelor se face de două și chiar de 
trei ori, mai ales la păsări, pînă 
cînd cifrele înscrise exprimă cu 
exactitate efectivele din gospodăria 
respectivă. în ograda cooperatorului 
Sandu Nicolae, după ce s-au numă
rat și trecut în formulare cele 62 de 
ovine, 4 porci, o vacă cu lapte și 48 
de păsări, gospodarul ne-a spus : 
„Din copilărie am iubit animalele si 
pot spune că ele contribuie la bună
starea familiei mele. Este adevărat 
că trebuie să muncești la îngrijirea 
lor. dar munca îți este răsplătită, 
mai ales ca eu contractez, an de an, 
la fondul de stat importante canti
tăți de carne, lapte și lină pentru 
care primesc bani frumoși. Pentru 
acest an am contractat și voi livra 
la fondul de stat 150 kg lină, 12 miei, 
2 porci, 800 litri lapte, 10 kg carne 
de pasăre și 250 de ouă, pentru care, 
după socotelile mele, voi primi 
peste 20 000 lei, precum și importan
te cantități de furaje. Eu știu că re
censământul animalelor dă posibili
tate statului să vină în sprijinul 
crescătorilor pentru a spori și mai 
mult efectivele".

Concomitent cu comisiile de recen
zare, în județ acționează și 140 de 
echipe de control, care verifică da
tele înscrise în formulare. Deplasă
rile la fața locului au arătat că re* * 
censămîntul se desfășoară cu respec
tarea strictă a prevederilor și norme
lor legale stabilite, ceea ce denotă 
că această importantă acțiune se 
bucură de sprijinul larg al tuturor 
deținătorilor de animale. (Mihai Vi- 
șoiu, corespondentul „Scinteii").

• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Poveste din Hollywood — 
15,30; 18,30; (sala Atelier) : D-ale 
carnavalului — 18.
• Filarmonica „George Enescu” 
(13 68 75, la Muzeul de Artă) : Recital 
de plan Manuela lana-Mihăilescu — 
18; (Ateneul Român) : Seară de so
nate Daniel Podlovschi — vioară. 
Liana Podlovschi — pian — 19.
• Opera Română (13 18 37) : Came
rala, Francesca da Rimini — 17.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”

Cronica zilei
La București au început, luni, lu

crările celei de-a Xl-a sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale româ- 
nq-canadiene pentru promovarea co
merțului și cooperării economice.

Cele două delegații, conduse de 
Alexandru Roșu, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale, și Peter Hancock, director 
general în Ministerul Afacerilor Ex
terne al Canadei, analizează stadiul 
actual al relațiilor economice dintre 
România și Canada, posibilitățile și 
căile menite să conducă la creșterea 
și diversificarea, în continuare, a 
schimburilor comerciale și cooperării 
economice în domenii de interes re
ciproc. La lucrări participă Jacques 
Șimard, ambasadorul Canadei la 
București.

(Agerpres)

tv
20,00 Telejurnal (parțial color)
20,13 Actualitatea In economie. Mobili

zare exemplară pentru gospodă
rirea judicibasă a energiei, pen
tru îndeplinirea planului la toți 
indicatorii

20,25 Teatru TV (color). „Nunta lui 
Figaro", de Beaumarchais. Inter
pretează un colectiv ai Comediei 
Franceze. în distribuție : Jean 
Meyer, Louis Seigner, Jean Piat, 
Georges Descrieres, Micheline 
Boudet, Yvonne Gaudeau, Denise 
Gence, Muzica : W. A. Mozart. 
Regia artistică : Jean Meyer

2î,50 Telejurnal (parțial color)
22,00 Închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 5 februarie, ora 20 — 8 fe
bruarie, ora 20. tn țară : Vremea va 
fi rece, geroasă ,îh primele nopți. Ce
rul va fi temporar noros. Vor cădea 
precipitații locale, sub'formă de nin
soare in nordul șl estul țării și izolate 
în restul teritoriului. Izolat, precipita
țiile pot fi și sub formă de lapoviță 
șl ploaie în regiunile nord-vestlce, 
favorlzind producerea poleiului. Vintul 
va sufla slab pină la moderat, cu 
uiiele intensificări In primele zile In 
estul țării șl la munte. Temperatura 
va fl în creștere ușoară, la sfîrșitul In
tervalului. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 16 și minus 6 grade, mal 
coborite pe alocuri în primele nopți, 
Iar maximele vor fl cuprinse Intre 
minus 8 și plus 2 grade, local mai ri
dicate la sfîrșitul intervalului. Ceață 
locală cu depunere de chiciură. In 
București : Vremea va fi rece, geroasă 
ta primele nopți. Cerul va fi variabil, 
favorabil ninsorii slabe. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 
mifius 12 șl minus 8 grade, mal cobo
rite la începutul Intervalului, Iar ma
ximele între minus 4 șl zero grade. 
Se va semnala ceață cu depunere de 
chiciură.

Informații sportive
HOCHEI PE GHEAȚA. La pati

noarul „23 August" din Capitală se 
vor desfășura, incepind de azi, în
trecerile celei de-a 26-a ediții a 
competiției internaționale de hochei 
pe gheață „Cupa federației", la care 
participă selecționatele Bulgariei, 
Franței. României și echipa ds ti
neret a Cehoslovaciei. * Primele me
ciuri. azi, de la ora 14 : Franța — 
Bulgaria și România — Cehoslova
cia (tineret).

PATINAJ. Timp de trei zile, pe 
patinoarul din Galați s-au desfășurat 
întrecerile „Cupei României" la pa
tinaj artistic, competiție rezervată 
celor mai tineri competitori din În
treaga țară. Iată cîștigătorii, in or
dinea categoriilor de virstă : femi
nin : Emese Toth (C.S.M. Cluj-Na
poca) ; Făbida Vișinoiu (C.Ș.Ș. „Pio
nierul" Ploiești) ; Codruța Moiseanu 
(C.S.Ș. „Triumf" București); mascu
lin : Radu Miron (C.S.M. Cluj-Na
poca) ; Sebastian Gheorghiu (A.S. 
„ICEMENERG" București) ; Felix 
Siniteanu (C.S.Ș. Timișoara). Pe e- 
chipe, „Cupa României" a revenit 
asociației sportive „ICEMENERG" 
București — 43 puncte.

AUTOMOBILISM. în cadrul unei 
recente ședințe, biroul Federației 
române de automobilism și karting 
a definitivat\ calendarul competițio- 
nal pe anul in curs, atit pentru spor
tul de performanță, cit și pentru cel 
de masă. Cu aceeași ocazie a fost 
ales și locul de desfășurare a Ra
liului Dunării — Dacia : Sibiu, 
14—15 iunie.

ȘAH. La Praga a Început tiirneul 
zonal de șah, Ia care participă 18 
jucători din Bulgaria, Polonia, Româ
nia. Ungaria și Cehoslovacia. în pri
ma rundă, marele maestru român 
Mihai Șubă a remizat cu Ftacmk 
(Cehoslovacia), rezultatul de egali
tate fiind consemnat și în partida 
Mihai Ghindă — Sznapik (Polonia). 
Florin Gheorghiu a pierdut cu pie
sele negre la Mokry (Cehoslovacia). 
Grigorov l-a învins pe Pinter, iar 
partidele Prandsteter — Csom. ,Fa- 
rago — Don ce v. Ador j an — Stem- 
pm, Gheorghiev — Ermenkov și: 
Szmidt — Jansa s-au încheiat re
miză.

HANDBAL. Tradiționalul turneu 
internațional masculin de handbal 
dotat cu „Trofeul Serdika" s-a în
cheiat la Sofia cu succesul selecțio
natei României, care a terminat 
neînvinsă competiția, totalizînd în 
clasamentul final 16 puncte. Pe locu
rile următoare : Bulgaria (8 puncte), 
R.D. Germană (6 p), Cehoslovacia 
(4 p), Polonia (2 p) și Turcia (zero 
puncte). Cel mai tehnic jucător al 
turneului a fost desemnat handba
listul român Vâsile Stingă. înulti
mul meci, reprezentativa României a 
întrecut cu '>6—19 (14—14) formația 
Cehoslovaciei, ♦

Tn nieci retur pentru sferturile 
de finală ale „Cupei Federației in
ternaționale dis, handbal" masculin, 
echipa iugoslavă Zrenianin a între
cut pe teren propriu, cu scorul de 
32—29 (15—9), formația Zaporoie. în
vingători în primul joc cu 33—16. 
handbaliștii sovietici s-au calificat 
pentru semifinalele competiției, în 
care vor întîlni echipa spaniolă A- 
licante. După cum se cunoaște, în 
cealaltă semifinală, formația H.C. 
Minaur Baia Mare vă întîlni echipa 
austriacă Margarethen Viena.

37 de ani de la semnarea primului Tratat de prietenie, colaborare

și asistență mutuală dintre România și Uniunea Sovietică

Conlucrare rodnică, sub semnul 
trainicei prietenii româno-sovietice

S-au împlinit, la 4 februarie, 37 
de ani de la încheierea primului 
Tratat de prietenie, colaborare și 
asistentă mutuală dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică — do
cument istoric care a marcat o 
etapă nouă în relațiile dintre cele 
două țări vecine, stabilind cadrul 
politico-juridic al unei dezvoltări 
ample a colaborării, în interesul 
făuririi noii orînduiri, al apărării 
păcii și promovării înțelegerii in
ternaționale.

Sint bine cunoscute profunzimea 
și amploarea legăturilor de prie
tenie și solidaritate, cu bogate ră
dăcini în istorie, dintre popoarele 
celor două țări, dintre forțele lor 
revoluționare, în lupta pentru li
bertate și o viață mai bună. Eloc
vente mărturii ale acestei solida
rități le-au constituit simpatia cu 
care clasa muncitoare din Româ
nia a salutat victoria Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, 
participarea Cu arma în mină a 
numeroși revoluționari români la 
luptele pentru apărarea tinerei pu
teri sovietice împotriva atacurilor 
reâcțiunij interne și intervenției 
imperialiste, consecventa cu care 
Partidul Comunist Român a mi
litat. chiar de la crearea sa. pen
tru statornicirea de legături de 
prietenie și bună vecinătate cu pri
mul stat al .muncitorilor și țăra- 
nilor..luptă sa neabătută împotri
va ascensiunii fascismului și a 
pregătirii agresiunii antisovietice, 
pentru ieșirea României din acest 
război nedrept și alăturarea ei Ia 
marea ■ coaliție antihitleristă. în 
condițiile create prin .istoricul act 
revoluționar de la 23 August 1944, 

• participarea armatei române, cot 
la cot cu glorioșii ostași sovietici 
— care au purtat pe umerii lor 
greul celui de-ăl doilea război 
mondial — la luptele pentru eli
berarea întregului teritoriu al ță
rii, iar apoi la eliberarea Unga
riei, Cehoslovaciei și a unei părți 
a Austriei, sîngele vărsat în co
mun pentru triumful cauzei liber
tății, pînă la înfrîngerea definiti
vă a mașinii de război naziste — 
de la care, se împlinesc, în acest 
an, patru decenii — au pecetluit 
pentru totdeauna prietenia Si alian
ța româno-sovietică.

Această nouă realitate și-a găsit 
oglindire în tratatul pe care-1 ani
versăm, ale cărui prevederi au ja
lonat timp de mai bine de două
zeci de ani. cu efecte din cele mai 
pozitive, dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare multilate
rală dintre cele două țări. Pe baza 
prefacerilor revoluționare ce au 
avut loc, a realizărilor economico- 
sociale dobîndite, a experienței 
acumulate în dezvoltarea Raportu
rilor bilaterale și în spiritul schim
bărilor ’ importante intervenite în 
Europa și in lume, tn 1970 a fost 
Încheiat cel de-al doilea tratat ro- 
mâno-sovietlc, care a ridicat pe o 
treaptă mai Înaltă conlucrarea

Adunare
Cu ocazia celei de-a 37-a aniver

sări a semnării primului Tratat de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre România și U.R.S.S., 
luni după-amiază a avut loc, in 
București, o adunare festivă orga
nizată de Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, 
Asociația de prietenie româno-sovie
tică și Comitetul municipal Bucu
rești al P;C.R.

La adunare au participat activiști 
de partid și de stat, reprezentanți 
ai unor ministere, instituții centra
le, ai unor organizații de masă și 
obștești, oameni ai muncii din în
treprinderi și instituții din Capitală, 
studenți și elevi.

Au luat parte delegația Asociației 
de prietenie sovieto-română, con
dusă de Oleg Iakovlevici Kasia- 
nenko. vicepreședintele asociației, a- 
flată în vizită in țara noastră, pre
cum și membri ai Ambasadei Uniu
nii Sovietice la București.

A luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Vaidescu, adjunct al ministrului in
dustriei de mașini-unelte, electroteh
nică si electronică. Referindu-se la 
semnificația evenimentului aniversat, 
vorbitorul a relevat importanța sem
nării primului Tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală din
tre România și U.R.S.S. pentru dez
voltarea și adîncirea relațiilor pe 
multiple planuri dintra cele două 
țări și popoare.

Noul Tratat de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală dintre 
România și Uniunea Sovietică, sem
nat la București, la 7 iulie 1970 — a 
arătat vorbitorul — a continuat și 
dezvoltat prevederile primului, tra
tat, creind premise și. mai favora
bile lărgirii și afirmării relațiilor 
bilaterale. , Un non ' moment, de o 
deosebită importanță pentru dezvol
tarea raporturilor româno-sovietice, 
l-a constituit semnarea la București, 
în noiembrie 1976, a Declarației pri
vind dezvoltarea continuă a colabo
rării și prieteniei frățești dintre 
P.C.R. șl P.C,U.S., dintre România 
și Uniunea Sovietică. Acest docu
ment, de majdră semnificație, defi
nește cu limpezime principiile noi 
care au fost așezate la temelia ra
porturilor reciproce, conferindu-le o 
bază trainică, și dă o expresie eloc
ventă orientărilor stabilite cu prile- 

strinsă dintre partidele, popoarele 
și țările noastre, în domeniile po
litic, economic, tehnic, științific, 
cultural, pe baza principiilor trai
nice ale respectării suveranității și 
independenței naționale, neames
tecului în treburile interne, egali
tății în drepturi, avantajului re
ciproc și întrajutorării tovărășești.

Așa cum șe știe, acționînd con
secvent pentru dezvoltarea colabo
rării cu toate țările socialiste și, 
in primul rînd, cu țările socialiste 
vecine. România acordă o atenție 
deosebită intensificării conlucrării 
multilaterale cu Uniunea Sovieti
că, marea noastră vecină și prie
tenă. Factorul motor al dezvoltării 
ansamblului conlucrării româno- 
sovietice îl constituie legăturile de 
prietenie dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice, în acest ca
dru un rol determinant avind în- 
tilnirile și convorbirile la nivelul 
cel mai înalt Rod al acestor re
lații strînse, „Declarația privind 
dezvoltarea continuă a colaborării 
și prieteniei frățești dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice, din
tre România și Uniunea Sovietică", 
semnată în 1976 la București, a 
reafirmat voința reciprocă de a 
extinde șl aprofunda colaborarea 
prietenească româno-sovietică.

Ca un moment de deosebită im
portanță în întărirea și mai pu
ternică a prieteniei tradiționale și 
colaborării multilaterale între cele 
două țări, în toate domeniile de 
activitate, se înscriu întîlnlrea și 
convorbirile, din iunie anul trecut, 
de Ia Moscova, dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Konstantin 
Cernenko, înțelegerile și concluzii
le, comune Ia care au ajuns cei doi 
conducători de partid și de stat.

Exprimînd satisfacția pentru 
cursul ascendent al relațiilor ro
mâno-sovietice, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU arăta : „în anii con
strucției socialiste, aceste relații 
au căpătat un conținut nou și s-au 
dezvoltat pe o treaptă superioară, 
pe baza deplinei egalități, stimei 
și respectului reciproc, în spiritul 
Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre Repu
blica Socialistă România si 
U.R.S.S, din 1970 șl al Declarații
lor comune semnate cu prilejul vi
zitelor Ia nivel înalt".

La rîndul său. tovarășul KON
STANTIN CERNENKO sublinia : 
„Colaborarea sovieto-română, cred 
că exprim părerea unanimă, se 
dezvoltă stabil. Eâ are o bază 
bună : Tratatul de prietenie, cola
borare și asistență mutuală dintre 
U.R.S.S. și Republica Socialistă 
România, Declarația comună so
vieto-română din 1976, acordurile 
realizate ea urmare a intilniriior 
conducătorilor de partid și de stat 
ai țărilor noastre".

Pe linia înfăptuirii înțelegerilor 
convenita între conducerile de

festivă în
ful convorbirilor Ia cel mai Înalt ni
vel privind intărirea. amplificarea și 
diversificarea continuă a legăturilor 
româno-sovietice. Un rol determi
nant în evoluția ascendentă a rapor
turilor dintre România și Uniunea 
Sovietică, in întărirea prieteniei din
tre cele două popoare il au întîlni— 
rile și convorbirile româno-sovietice 
la, nivel înalt, ce contribuie in mod 
decisiv la deschiderea unei perspec
tive mereu mai largi colaborării rod
nice dintre țările, partidele șl po
poarele noastre. în acest cadru. în- 
tîlnirea și convorbirile de Ia Mos
cova, din iunie 1984, dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, si K. U. Cernenko, secretar ge
neral al- Comitetului Central al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., s-au 
înscris ca un moment de o deosebită 
importantă în dezvoltarea, pe baze 
reciproc avantajoase, a colaborării 
româno-sovietice pe cele mai diverse 
planuri.

A luat apoi cuvîntul ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, E.M. 
Tiajelnikov, care a evidențiat impor
tanța documentului semnat acum 37 
de arii și a subliniat că primul Tra
tat de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală dintre Uniunea So
vietică și România a deschis o etapă 
nouă în relațiile dintre cele două 
țări și popoare, a pus trainice te
melii colaborării bilaterale pe plan 
politic, economic și cultural. în con
tinuare, vorbitorul a relevat deose
bita importanță a semnării, în anul 
1970, a noului Tratat : de alianță, iar 
in noiembrie 1976, a Declarației co
mune pentru dezvoltarea pe mai de-

ÎNTÎLNIRE
Cu prilejul aniversării a 37 de ani 

de la semnarea primului Tratat de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre România și U.R.S.S., 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, E. M. Tiajelnikov, a orga
nizat. luni, o întilnire prietenească 
la sediul ambasadei.

Au participat reprezentanți ai con
ducerii ministerelor afacerilor ex
terne, comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, indus
triei de mașini-unelte, electroteh- 

partid și de stat ale celor două 
țări, o dezvoltare continuă a cu
noscut și cunoaște colaborarea pe 
plan economic, U.R.S.S. situîn- 
du-se constant ne primul Ioc în 
ansamblul relațiilor economice ex
terne ale României. în acest ca
dru, se acționează, în continuare, 
pentru adîncirea și diversificarea 
colaborării — cunoscute fiind po
sibilitățile sporite pe care le oferă 
potențialul actual și perspectivele 
de dezvoltare a economiilor națio
nale ale celor două țări — pentru 
sporirea volumului schimburilor 
comerciale, în vederea, asigurării 
necesarului . de materii prime și 
materiale, de energie și combusti
bil, utilaje și tehnologii moderne, 
ca și pentru extinderea si diver
sificarea specializării în producție. 
Acest curs se înscrie ca o contri
buție importantă la înfăptuirea 
programelor îndreptate spre per
fecționarea șl ridicarea la un nivel 
mai înalt a construcției socialiste 
in România și U.R.S.S.

Totodată, se lărgește colaborarea 
fn domeniile științei și tehnologiei, 
se extind legăturile pe linia cul
turii și artei, se intensifică schim
burile de experiență pe linie de 
partid și de stat, a organizațiilor 
de masă și obștești, în diverse do
menii ale făuririi noii orinduiri — 
toate acestea contribuind Ia mai 
buna cunoaștere reciprocă și întă
rirea prieteniei dintre popoarele 
noastre.

Dezvoltarea relațiilor româno-so
vietice este întregită de conlucra
rea dintre România șl U.R.S.S. în 
domeniul vieții internaționale, 
unde- cele două țări acționează 
pentru preîntâmpinarea pericolului 
unui război nimicitor, pentru opri
rea cursei înarmărilor și trecerea 
la dezarmare, în primul rînd la 
dezarmare nucleară, pentru solu
ționarea prin tratative a proble
melor litigioase dintre state. în ve
derea destinderii, asigurării păcii 
și înțelegerii internaționale.

La împlinirea a 37 de ani de la 
încheierea primului Tratat de prie
tenie, colaborare și asistentă mu
tuală dintre România și U.R.S.S., 
poporul român adresează popoare
lor sovietice cele mai. calde feli
citări, urarea izvorită din inimă 
de a dobîndi noi și mărețe reali
zări în întîmpinarea apropiatului 
Congres al XXVII-lea al P.C.U.S., 
in înfăptuirea programelor pri
vind perfecționarea continuă a so
cietății so.cialiste dezvoltate și îna
intarea spre comunism. Animat de 
aceste sentimente, poporul român 
își exprimă, totodată, convingerea 
că relațiile de prietenie și colabo
rare româno-sovietice vor cunoaș
te și în viitor o dezvoltare tot mai 
puternică, pe cele mai diverse pla
nuri, în interesul făuririi noii 
orînduiri în cele două țări, al cau
zei generale a socialismului, păcii 
și colaborării în Europa și întrea
ga lume.

Capitală
parte a prieteniei și colaborării din
tre cele două țări, în folosul re
ciproc, al cauzei socialismului și pă
cii. Un rol deosebit, fundamental în 
adîncirea și diversificarea acestor 
relații — a evidențiat vorbitorul 
îl au întilnirile dintre conducătorii 
noștri, tovarășii Konstantin Ustinovici 
Cernenko și Nicolae Ceaușescu, con
sensurile realizate Ia aceste intîl- 
niri contribuind la o mai bună în
țelegere intre partidele și popoarele 
-noastre. După ce s-a referit la per
spectivele de dezvoltare a colaboră
rii și conlucrării dintre cele două 
partide, țări și popoare, vorbitorul 
a spus, in încheiere : Vă rog să-mi 
permiteți să adresez comuniștilor, 
tuturor oamenilor muncii din Româ
nia succese tot mai mari în con
strucția societății socialiste, in în
făptuirea hotărîrilor adoptate da 
Congresul al XHI-lea al Partidului 
Comunist Român. ■

■ir
Participanții Ia adunare au vizio

nat o expoziție de fotografii, care 
prezintă imagini din Uniunea So
vietică. ★

Cu același prilej, la clubul „Por
tul" din Constanța a avut loc o a- 
dunare, la care au participat repre
zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat, oameni ai muncii din 
unități economice de pe platforma 
portului constănțean.

Despre semnificația evenimentului 
au vorbit Constantin Buzatu, ■ secre
tar al Comitetului județean Constan
ța al P.C.R., și Kamalov Kallibek, 
consulul general al U.R.S.S.'la Con
stanța.

(Agerpres)

PRIETENEASCĂ
nice și electronice, apărării naționa
le. educației și invățămintului, 
ai altor ministere șl instituții cen
trale, ai Asociației de prietenie ro
mâno-sovietică. ai unor organizații 
de masă și obștești, activiști de 
partid și de stat, generali și ofițeri, 
oameni de știință și cultură, zia
riști.

Au luat parte membrii delegației 
Asociației de prietenie sovieto-ro
mână, condusă de O. I. Kasianenko.

(Agerpres)

teatre 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Ferma — 18; (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44) : O zi de odihnă — 18.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Richard al 
Hl-lea — 17.
• Teatrul , Foarte Mia (14 99 05) : 
Șoareci de apă — 18,30.
• Teatrul de comedie (16 64 80) s 
Cirtițele — 18.
• Teatru! „Nottara” (59 31 03, sala
Magheru) : Insomnie — 18; (sala
Studio) : Variațiuni pe tema dragos
tei — 18,30.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Opinia publică — 18,30.
• Teatru! satiric-muzical „C. Tănase” 
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al 
Il-lea — 18.
• Ansamblul „Rapsodia română”

(13 13 00) : După datina străbună —
18,30.
• Teatrul „Ion Creangă” (50 26 55) : 
Snoave cu măști — 15.
• Circul București—(10 41 95): Parada 
circului — 19.
• Estrada Armatei (13 60 64, sala 
C.C.A.) : Veselia are cuvîntul — 18.

cinema
• Adelă: SCALA (11 03 72) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19, EXCELSIOR (65 49 45) 
— 9; 11; 13; 15; 17; 19. GLORIA
(47 46 75) — 8; 10; 16; 17,45; 19,30.

• Lampa Iul Atadln — 9; 11; 13; 17, 
Cireșarii — 15; 19 : DOINA (18 33 38).
• Fapt divers : GRIVIȚA (17 08 58) 
— 9: 11; 13; 13; 17; 19, MIORIȚA 
(14 27 14) — 9: 11; 13-, 15; 17; 19.
• Raliul: UNION (13 49 04) — 9; 11; 
13; 13; 17; 19.
• Secretul Iul Bachua : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19.
• Aventurile lui Tom Sawyer, Moar
tea lui Joe Indianul : CIULEȘTI 
(17 55 46) — 8,45: 12; 15115: 18.30.
• Revanșa: PACEA (60 30 85) — 15; 
17; 19.
• O lumină la etajul zece : PRO
GRESUL (23 94 10) — 15; 17; 19.
• Kramer contra Kramer : SALA 
MICĂ A PALATULUI — 14,30; 17;
19.30.

• Vraciul: PATRIA («M2») — 9;
11,30; 14; 16,30; 19, FLOREASCA
(33 29 71) — 10,30; 13; 16; 18,45, FLA
MURA (85 77 12) — 12,15; 15,15; 18,15.
• Ali-Baba și cel 40 de hoți : BUCU
REȘTI (13 51 56) — 9,13; 12,15; 15,30;
18,30, FEROVIAR (50 ol 40) — 9; 12; 
15; 18.
• Amintirea unei mari Iubiri — 15; 
17; Mitică Popescu — 19 : DRUMUL 
ȘAHII (31 28 13).
• Surorile medicale : FESTIVAL 
(13 63 84) — 9: 11; 13: 15; 17; 19.
• Nemuritorii : VICTORIA (16 28 79) _  g • țj. jg. jg. ,7. jg
• Frumoasa’ Shiniâng : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Domn pentru o zl : VIITORUL 
(10 67 40) — 11 ; 13; 15; 17; 19.

• Romeo șl Julleta ta sat : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17; 19.
• Lovitură fulgerătoare : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19.
• Dragele noastre bunicuțe : FLA
CĂRA (30 33 40) — 15,30; 18.
• Marele premiu : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Marfă furată : CENTRAL (14 12 24) 
— 9: 11; 13; 13; 17; 19.
• Legenda călărețului singuratic : 
TIMPURI NOI (15 6110) — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19.
• Principiul dominoului : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11; 13: 15; 17; 19.
• Iubirea are multe fețe : FAVORIT
(45 31 70) — 9; 13,30; 18,30, ARTA
(213186) — 9; 12; 15; 18, URA
(317171) — 9; 12; 15; 18.

• Lupii mărilor : BUZEȘTT (50 43 58)
— 9; 11,30: 14; 16.30: 19.
• Rocky II : DACIA (50 35 94) — 9: 
11.30; 14; 16,30: 19.
• Yankeii : COTROCENI
9; 12; 15; 18.
• Pe urmele șoimului : 
(11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 
MODERN (23 71 01) — 9; 
17,15; 19.30.
• Jandarmul șl extraterestrii : VOL
GA (79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
TOMIS (21 49 46) — 9; .11; 13; 15;
17: 19.
• Ghețuri pe Înălțimi : AURORA 
(35 04 6S) — 9: 11; 13; 15; 17,15; 19.30, 
COSMOS (27 54 93) — 9; 11; 13; 13; 
17; 19.

(49 48 48)

MELODIA 
17,15; 19.30, 
11; 13; 15:



pentru asigurarea păcii
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R.F. GERMANIA : Manifestație de protest împotriva 
amplasării rachetelor nucleare pe teritoriul țării

BONN 4 (Agerpres). - Cele pes
te 12 000 de persoane care au luat 
parte la manifestația de protest îm- 
potriva cursei înarmărilor nucleare 
în orașul vest-german Heilbronn au 
participat apoi la un „marș al tă
cerii" din centrul orașului, la baza 
militară americană din apropiere. 
Demonstranții 
bazei militare 
semn de protest față de 
rachetelor nucleare pe 
vest-german.

GRECIA : NU - armelor 
nucleare 1

au format în jurul 
„un lanț viu", în 

prezența 
teritoriul

Comitetul pentru pace, 
re șl colaborare din R.F. Germa-

dezarma-

MAREA BRITANIE

nla a salutat înțelegerea conveni
tă Ic Geneva între U.R.S.S. șl 
S.U.A. și s-a pronunțat în favoa
rea renunțării la orice măsuri de 
înarmare și la înfăptuirea unor o- 
biective de cercetare în acest do
meniu, pentru ca tratativele să se 
poată desfășura într-un climat fa
vorabil. Intr-o declarație dată pu
blicității la Bonn, comitetul cheamă 
guvernul federal ca, în Interesul 
R.F. Germania șl al Europei, să 
contribuie la succesul tratativelor, 
să aducă o contribuție proprie la 
destindere șl dezarmare.

Noi demonstrații 
la Greenham Common

LONDRA 4 (Agerpres). — In a- 
propiere de baza militară de la 
Greenham Common, de lingă Lon
dra, unde continuă lucrările de am
plasare a rachetelor americane 
„Cruise", a avut loc o nouă mani
festație de protest a femeilor, re
prezentând mai multe organizații 
de luptă pentrn pace din Marea

Brltanie. Agenția France Presse, 
care transmite știrea, precizează că 
zona din jurul acestei baze consti
tuie teatrul de desfășurare, practic 
in flecare săptămină, a unor de
monstrații de protest Împotriva 
prezentei rachetelor de croazieră pe 
teritoriul britanic.

ATENA 4 (Agerpres). — Purtă
torul de cuvint al guvernului Gre
ciei, Dimitris Maroudas, a reafirmat 
hotărirea neschimbată a țării sale 
de a elimina armele nucleare ame- 

■ ricane de pe teritoriul elen — in
formează agențiile France Presse și 
Taniug. El a anunțat că guvernul a 
informat Administrația americană 
asupra acestei decizii, care este de
finitivă și irevocabilă, ea ținînd 
exclusiv de jurisdicția Greciei. 
„Nimeni nu poate contesta dreptul 
guvernului elen de a elimina ar
mele nucleare din Grecia", a subli
niat Maroudas. Pe de altă parte, 
purtătorul de cuvint al guvernului 
Greciei a reamintit că nu există 
nici un acord cu S.U.A. cu privire 
la staționarea armelor nucleare in 
această țară și că parlamentul elen 
nu a ratificat vreodată un aseme
nea document — informează agen
ția Taniug.

JAPONIA î Pentru lichidarea 
tuturor bazelor

TOKIO 4 (Agerpres). — Sub lo
zinca „Distrugeți armele nucleare", 
Ja Tokio a avut loc duminică un 
miting al activiștilor mișcării anti
nucleare din Japonia la care au 
participat oameni ai muncii, stu- 
denți, oameni de știință și• cultură 
din această țară.

Sub imperativul „Nu, armelor 
nucleare" și în alte orașe ale Ja
poniei au avut loc manifestații pen
tru pace, împotriva armelor nu
cleare.

Împotriva prezenței 
pe teritoriul Europei 

a armelor de distrugere 
în masă!

militare străine

Populația arhipelagului nipon își 
intensifică protestele In legătură cu 
organizarea pe teritoriul țării a fna-

AUSTRALIA: 
rachetelor

CANBERRA 4 (Agerpres). —
multe organizații și mișcări antinu
cleare din Australia au anunțat că 
vor organiza in întreaga țară nu
meroase și ample demonstrații de 
protest împotriva planurilor guver
nului de a sprijini experimentarea 
de către S.U.A. a rachetelor nu
cleare intercontinentale „MX". Joe 
Camilleri, lider al principalei miș
cări australiene pentru pace „Oa
menii in favoarea dezarmării nu
cleare", a anunțat că protestele vor 
culmina in ziua de 31 martie și că 
vor fi cele mai mari din istoria 
Australiei. Protestele anunțate con
stituie urmarea răspunsului dat

nevrelor militare americane. Refe- 
rindu-se la recentele acțiuni de a- 
cest fel ale forțelor militare ame
ricane de la baza aeriană din Oki
nawa, Masao Miyazi, președintele 
Comitetului de luptă pentru des
ființarea bazei, a declarat că popu
lația insulei cere lichidarea neîn
târziată a tuturor bazelor militare 
americane din Japonia.

în orașul Hiroshima — victimă a 
bombardamentelor atomice din 1945 
— s-a deschis seminarul Interna
țional cu tema „Urmările catastro
fale ale unui război nuclear pentru 
omenire șl mediul înconjurător".

MADRID 4 (Agerpres). - La Ma
drid a avut loc întâlnirea reprezen
tanților a 35 de organizații pen
tru pace din țări ocoidentale con
sacrată problemelor pregătirii con
ferinței anuala a Mișcării pentru 
dezarmare nucleară 
Mișcarea, care unește 
ganizații pentru pace 
occidentală, are drept 
sificarea luptei pentru lichidarea 
tuturor armelor nucleare de pe te
ritoriul continentului, transformarea 
lui In zonă denuclearizată șl or
ganizarea de manifestații de mari' 
proporții In acest scap.

In Europa, 
diverse or
din Europa 
scop Inten-

NU 
intercontinentale 1

Mai

experimentării

vinerea trecută de guvern, prin 
care iși exprima acordul de a coo
pera la experiențele cu rachetele 
„MX", punînd la dispoziția avioa
nelor americane bazele aeriene aus
traliene. Aparatele de zbor ameri
cane vor avea misiunea de a ur
mări căderea in Marea Tasmaniei a 
rachetelor lansate în California ți 
a înregistra informațiile transmise 
de aparatele de la bordul rachetei.

Planul guvernului este insă 
dezavuat chiar de către membri ai 
cabinetului și de deputați ai parti
dului de guvernămînt, care au 
anunțat că vor iniția o acțiune pen
tru blocarea proiectului.

OLANDA: Este necesară 
unirea tuturor forțelor 
în lupta pentru pace

HAGA 4 (Agerpres). — Sub de
viza „Nici un fel de rachete pe te
ritoriul Olandei*,  din inițiativa 
partidului comunist, la Amsterdam 
a avut loc un mare miting antirăz
boinic. Participanta au relevat ne
cesitatea unirii eforturilor tuturor 
forțelor progresiste, antirăzboinice 
pentru a nu permite amplasarea pe 
teritoriul olandez a rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune, 
pentru apărarea păcii In Europa și 
în întreaga lume.
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Manifestări consacrate României
BRUXELLES 4 (Agerpres). — Cu 

prilejul aniversării Unirii Principate
lor Române, Asociația culturală „Da
cia" din orașul belgian Willebroek a 
organizat o reuniune la care au parti
cipat senatorul Hugo Adriaensens, 
primarul orașului, Isabella Adriaen
sens, președinta asociației, alți mem
bri ai conducerii acesteia, un nu
meros public. In cuvintările rostite 
au fost evocate realizările remarca
bile obținute de poporul român in 
anii construcției socialiste, îndeosebi 
in ultimele două decenii, precum și 
obiectivele importante aprobate de 
al XIII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român privind dezvoltarea 
economico-socială în cincinalul ur
mător și principalele orientări pînă 
in anul 2000. A fost subliniată poli
tica constructivă, dinamică, promova
tă de țara noastră, de președintele 
Nicolae Ceaușescu, vizînd salvgarda
rea păcii, realizarea dezarmării, in 
primul rind a dezarmării nucleare, 
instaurarea unui climat de destinde
re și de largă cooperare între po
poare, pe continentul european și în 
întreaga lume. Au fost scoase în evi
dență relațiile tradiționale de priete
nie dintre România și Belgia, preo
cuparea celor două țări pentru dez

voltarea tn continuare a schimburi
lor comerciale, a cooperării economi
ce și tehnico-științifice, a relațiilor 
culturale. A urmat un bogat program 
artistic.

NEW YORK 4 (Agerpres). - La 
Biblioteca română din New York au 
fost organizate mai multe manifes
tări culturale. Astfel, a fost deschisă 
o expoziție de carte românească, in 
cadrul căreia, la loc de frunte, s-au 
aflat operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Roman, președintele 
Republicii Socialiste România, pre
cum și lucrări ale unor scriitori și 
publiciști străini despre personalita
tea și rolul marcant al președinte
lui român în lumea contemporană. 
Cu ocazia deschiderii expoziției, au 
fost prezentate filmele documentare: 
„România — Ceaușescu — Pace" Și 
„însemne ale înaltei prețuiri".

Cu ocazia aniversării a 135 de ani 
de la nașterea marelui poet Mihai 
Eminescu, Biblioteca română, îm
preună cu societatea „Cross Cultural 
Communications" din New York, a 
organizat o seară de poezie. Și-au 
dat concursul un grup de poeți și 
publiciști americani. A participat un 
numeros public.

Pentru instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale

DELHI 4 (Agerpres). — în capita
la Indiei au început lucrările con
ferinței sindicale internaționale cu 
participarea unor reprezentanți din 
țările Asiei și Oceaniei. Sînt exa
minate problemele dezvoltării șl ne
cesitatea instituirii unei noi ordini 
economice internaționale. Participă 
reprezentanți din peste 20 de state, 
precum și ai Federației Sindicale 
Mondiale, ai altor organizații inter
naționale.

în mesajul adresat acestei reu
niuni, primul ministru al țării gaz
dă, Rajiv Gandhi, a subliniat că in

staurarea unei noi ordini economice 
Internaționale capătă in prezent o 
importanță majoră, în condițiile în 
care se menține decalajul lm.ens In
tre țările în curs de dezvoltare șl 
statele induștrializate. De asemenea, 
se menționează In document, o par
te importantă a resurselor omenirii 
sînt canalizate spre înarmare, ceea 
ce frlnează considerabil procesul 
dezvoltării. Se evocă, totodată, le
gătura indestructibilă dintre proble
mele asigurării și consolidării păcii 
și cele ale dezvoltării social-econo- 
mice pe plan internațional.

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 4, (Agerpres). — Guver

nul libanez a aliniat luni noi uni
tăți ale armatei pentru a fi gata 
să intre in zonele din care urmează 
să se retragă trupele israeliene de 
ocupație. După cum au relevat sur
se guvernamentale din Beirut, citata 
de agenția U.P.I., aproximativ 1 200 
de militari libanezi sprijiniți de 
tancuri și artilerie ușoară se află 
pe poziții de așteptare, gata să in
tre in orașul Saida la un interval 
de o jumătate de oră de la retra
gerea trupelor de ocupație. După 
cum se știe, Israelul a anunțat data 
de 18 februarie ca termen-limită 
pentru retragerea forțelor sale din 
zona Saida.

ALGER 4 (Agerpres). — Dialogul 
Interpalestinian a fost reluat, după o 
întrerupere de cîteva luni, iar nego
cierile cu Iordania continuă, a decla
rat Khalil Al-Wazir, comandant-șef 
adjunct al forțelor palestiniene, în
tr-un interviu acordat la Alger agen
ției Taniug. El a evidențiat dorința 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei de a în
curaja tratativele cu Iordania pe 
baza planului de pace de la Fez șl a 
deciziilor adoptate la sesiunile ante
rioare ale Consiliului Național Pales
tinian.

AMMAN 4 (Agerpres). — în toas
tul rostit la dineul oferit în onoa
rea sa la Amman, unde se afla în 
vizită oficială, președintele R.F.G., 
Richard vop Weizsacker, a apreciat 
că o soluționare a situației din Ori
entul Mijlociu nu se poate realiza 
decît pe cale pașnică, prin nego
cieri, transmite agenția United Press 
International. Totodată, pacea în 
zonă nu poate fl înfăptuită fără res
pectarea drepturilor legitime ale 
poporului palestinian și a dreptului 
la existentă al fiecărei țări din re
giune, a adăugat președintele.

La rîndul său. regele Hussein a 
subliniat importanța „participării la 
procesul de pace în Orientul Mij
lociu a poporului palestinian, repre
zentat de Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei".

TEL AVIV 4 (Agerpres). — Auto
ritățile israeliene de ocupație au im
pus interdicții de circulație in orașele 
Ramallah șl El-pireh, din teritoriul 
de pe malul de vest al Iordanului, 
ca și tn tabăra de refugiați pa
lestinieni de la Al-Amari, din 
apropiere. Aceste măsuri au fost a- 
doptate ca represalii în urma unor 
acțiuni de protest împotriva ocupa
ției israeliene. Armata israeliană a 
instalat, de asemenea, baraje în ju
rul taberei de refugiați palestinieni 
de la Dayishe.

Dezarmarea, înlăturarea primejdiei nucleare

— imperativul suprem al contemporaneității

„Creșterea pericolului unui nou război mondial, al unei ca
tastrofe nucleare cere tuturor popoarelor să facă totul pentru a opri 
cursul periculos al evenimentelor. Iată de ce problema fundamentală 
a epocii contemporane este oprirea cursei înarmărilor, și în primul 
rînd a celor nucleare, trecerea la d ezarmare și asigurarea unei păci 
trainice în lume”.

NICOLAE CEAUȘESCU

Adunare festivă la Moscova 
consacrată împlinirii a 37 de ani de la semnarea primului 
Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre

România și
MOSCOVA 4 — Trimisul Ager

pres, M. Chebeleu, transmite : La 
Moscova a avut loc o adunare festi
vă consacrată celei de-a 37-a ani
versări a semnării primului Tratat 
de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre România și U.R.S.S. 
Au participat membri ai conducerii 
Uniunii Asociațiilor sovietice de 
prietenie și relații culturale cu 
străinătatea, ai conducerii centrale 
a Asociației de prietenie sovleto- 
română. reprezentanți ai secției in
ternaționale a C.C. al P.C.U.S., al 
M.A.E. al U.R.S.S.. alte persoane ofi
ciale sovietice.

La manifestare a fost prezentă 
delegația Asociației de prietenie 
româno-sovietică, condusă de Bratu 
Păun, membru supleant al C.C. al 
P.C.R.

în cuvintările rostite cu acest pri
lej, L. N. Riazin. adjunct al minis
trului flotei fluviale a R.S.F.S.R., 
vicepreședinte al conducerii centrale 
a A.P.S.R., și Traian Dudaș, am
basadorul țării noastre in Uniu
nea Sovietică, au evidențiat Impor
tanța tratatului pentru dezvoltarea 
și adînclrea continuă a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două țări șl popoare. Relațiile de 
prietenie și colaborare româno-so- 
vietice cunosc o dezvoltare constan
tă, pe multiple planuri, au subliniat 
vorbitorii. Un rol important tn acest

U.R.S.S.
sens 11 au legăturile de prietenie și 
solidaritate dintre P.C.R. și P.C.U.S., 
întâlnirile și convorbirile dintre con
ducătorii partidelor și statelor 
noastre.

Vizita în Uniunea Sovietică șl 
convorbirile de la 4 iunie 1984 din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Konstantin Cemenko, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. — au relevat vorbitorii — 
constituie un moment de o deosebi
tă importanță în dezvoltarea, pe 
baze reciproc avantajoase, a colabo
rării dintre țările, partidele și po
poarele noastre.

Manifestarea a prilejuit, de ase
menea, vernisajul expoziției de fo
tografii „U.R.S.S.-România — priete
nie și colaborare".

în saloanele Ambasadei României 
la Moscova a fost oferit un cocteil, 
la care au participat miniștri, re
prezentanți ai secției internaționale 
a C.C. al P.C.U.S., ai unor organi
zații de masă, alte persoane ofi
ciale. ★

O adunare consacrată aceluiași 
eveniment a avut loc și la întreprin
derea de confecții „Ucraina" din 
Kiev.

Dezvoltarea economiei
VARȘOVIA 4 (Agerpres). — în 

anul 1984 s-a înregistrat o continuă 
Îmbunătățire a situației economice a 
Poloniei — menționează comunica
tul Direcției de stat pentru statistică, 
transmis de agenția P.A.P. Venitul 
național a marcat o creștere de peste 
5 la sută, tn comparație cu anul pre- 

- cedent. în sectorul socialist al indus
triei, indicele producției realizate a 
depășit cu 5,3 procente rezultatele 
anului 1983. Totodată, menționează 
agenția citată, producția in industria 
extractivă a Crescut cu 2,8 la sută, 
iar a celei producătoare — cu 5,5 la 
sută.

R. P. Polone în 1984
Rezultate Însemnate au fost obți

nute și în agricultură, fiind realizată 
o recoltă de cereale de 24,4 milioane 
tone, cu 10,4 la sută mai mult decit 
In anul precedent. Producția în zo
otehnie a crescut cu 3,4 la sută. Pro
ductivitatea muncii, calculată la pro
ducția realizată la prețuri fixe, a fost 
cu 5,9 la sută mai mare decît în 1983. 
în anul care s-a Încheiat au fost 
construite și date in folosință 196 000 
de apartamente, menționează P.A.P.

Valoarea exporturilor poloneze a 
depășit pe cea a importurilor cu 1,5 
miliarde dolari.

Congresul Național African respinge „reformele" propuse de regimul 
de la Pretoria

ACCRA 4 (Agerpres). — Secretarul 
general al Congresului Național Afri
can (C.N.A.), Alfred Nzo, a declarat 
că organizația sa respinge „reforme
le" propuse de președintele sud- 
african, P. W. Botha, intre care așa- 
numitul „parlament" tricameral, care 
nu reflectă, de fapt, decît „dispera
rea" regimului de la Pretoria, aflat

într-un impas fără Ieșire. La o con
ferință de presă ținută la Accra — 
relatată de agenția Associated Preș» 
— el a apreciat că „este vorba de un 
nou complot vizînd divizarea popu
lației de culoare și Întărirea regimu
lui minoritar". In aceste condiții, 
C.N.A. va continua lupta împotriva 
apartheidului, a precizat Alfred Nzo.

AGENȚIILE DE PRESA |
e scurt I

La numai o săptămînă de la înce
perea primei sesiuni din acest an a 
Conferinței pentru măsuri de încre
dere și securitate și pentru dezar
mare în Europa de la Stockholm, își 
reia lucrările, la Geneva. Conferința 
de dezarmare, organismul multilate
ral de negocieri al O.N.U. în pro
blemele dezarmării. Pe ordinea de zi 
a primei părți a sesiunii, care se va 
desfășura între 5 februarie și 26 apri
lie, se află o serie de importante 
probleme legate de dezarmarea nu
cleară, între care încetarea produc
ției de arme atomice și trecerea la 
reducerea treptată a stocurilor exis
tente, pînă la lichidarea lor totală ; 
interzicerea tuturor experiențelor cu 
arma nucleară ; interzicerea folosirii 
acestor arme și prevenirea războiului 
nuclear ; acordarea de garanții de 
securitate statelor neposesoare de 
arme atomice ; interzicerea armelor 
chimice, ja armelor radiologice și a 
noilor sisteme de arme de distrugere 
în masă ; prevenirea cursei înarmări
lor In spațiul cosmic ; reducerea bu
getelor militare și a forțelor armate; 
definitivarea programului global de 
dezarmare.

Așa cum este cunoscut, sesiunea 
conferinței debutează in oondițiile in 
care cursa înarmărilor în loc să în
cetinească se intensifică tot mai 
mult. Chiar zilele trecute, șeful Ofi
ciului O.N.U. din Geneva făcea cu-, 
noscut că, în acest an, cheltuielile 
militare pe plan mondial vor atinge 
„extraordinara și inacceptabila" 
sumă de 1 000 miliarde de dolari. 
O profundă îngrijorare provoacă si
tuația creată în Europa ca urmare a 
continuării amplasării noilor rachete 
cu rază medie de acțiune, care a 
sporit șl mai mult pericolul unei 
conflagrații nucleare pustiitoare. Iată 
de ce, așa cum au arătat în Re
petate rînduri, cu toată tăria, 
România socialistă, președintele 
Nicolae Ceaușescu, oprirea cursei 
Înarmărilor, și în primul rind a ce
lor nucleare, trecerea la dezarmare 
constituie problema fundamentală a 
epocii noastre. Reflectând tocmai 
ponderea crescîndă a problematicii 
dezarmării în ansamblul preocupări

lor Națiunilor Unite, Adunarea Ge
nerală a O.N.U. a adoptat, la ultima 
sa sesiune, 72 de rezoluții consacra
te dezarmării, ceea ge reprezintă o 
pătrime din totalul rezoluțiilor a- 
doptate. Desigur, aceasta nu înseam
nă. automat, și o garanție a înfăp
tuirii unor măsuri concrete de dez
armare ; din păcate, după oum ara
tă experiența, de la declarațiile de 
intenții pînă la fapte este încă o 
cale lungă, care nici măcar nu a 
început să fie parcursă, dar nu este 
mal puțin adevărat că documentele

șl între apropiatele negocieri bi
laterale. ce urmează să inceapă 
Ia Geneva în a doua decadă a 
lunii martie, există o relație de 
influențare reciprocă, orice evo
luție pozitivă dintr-un for fiind de 
natură să se răsfringă direct asupra 
celorlalte, să aducă o contribuție în 
direcția înfăptuirii acestor obiective 
vitale ale contemporaneității.

Avînd în vedere intensificarea 
continuă a Înarmărilor nucleare, pe
ricolul pe care il reprezintă pentru 
omenire acumularea de astfel de

cleare trebuie Șă se angajeze că nici
odată și in nicro împrejurare nu vor 
folosi aceste arme și nu vor recurge 
la amenințarea cu folosirea lor și, in 
general, a forței împotriva țârilor 
care nu posedă asemenea arme. Cît 
privește sistemul de garanții, tn con
cepția țării noastre, acesta trebuie să 
fie eficace și viabil, să nu se bazeze 
pe apartenența la alianțele militare 
și să se extindă la toate statele ne
posesoare de asemenea arme.

în cursul sesiunilor din ultimii ani 
ale conferinței s-au realizat, după 
cum se știe, o serie de progrese in 
elaborarea unei convenții privind in
terzicerea și distrugerea armelor chi
mice. Cu atât mai mult se impune ca 
la actuala sesiune să se intensifice 
negocierile pentru definitivarea pro
iectului unei convenții internaționale 
asupra Interzicerii și distrugerii ar
melor chimice, ca un pas în direcția 
eliminării tuturor armelor de distru
gere in masă. în același spirit, țara 
noastră consideră că trebuie să se ac
ționeze și pentru definitivarea textu
lui unei convenții asupra interzicerii 
creării, producerii, dezvoltării și fo
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adoptate reflectă aspirația univer
sală a popoarelor pentru trecerea la 
dezarmare, aspirație căreia desigur 
că nimeni nu i se poate opune, in 
mod deschis.

Sarcini de cea mai mare impor
tanță revin, în această privință. Con
ferinței pentru dezarmare, chemată 
să angajeze negocierile de dezar
mare pe calea acțiunilor practice, 
concrete. îndeosebi în condițiile sem
nelor, apărute la sfîrșitul anului tre
cut, ale unui început de slăbire a în
cordării internaționale, inclusiv ale 
apropiatei începeri a negocierilor so- 
vieto-americane consacrate armelor 
nucleare și cosmice, există premisele 
ca, prin eforturile tuturor participan- 
ților, să se imprime actualei sesiuni 
a conferinței un spirit constructiv, in 
vederea realizării unor acorduri co-' 
respunzătoare intereselor tuturor sta
telor, cerințelor păcii și securității 
internaționale. Apare limpede că In
tre aceste negocieri de dezarmare în 
cadru multilateral, cede la nivel ge- 
neral-european, care se desfășoară 
în prezent la Stockholm, precum și 
tratativele de la Viena privind re
ducerea trupelor șl armamentelor și 
măsuri adiacente în Europa centrală

arme, țara noastră a relevat, prin 
glasul de înaltă autoritate al pre
ședintelui ei, că sarcina prioritară o 
constituie oprirea amplasării rache
telor americane și aplicării contra- 
măsurilor sovietice, stabilirea unei 
date-limită pentru retragerea dis
pozitivelor amplasate, realizarea 
unui acord corespunzător care să 
ducă la Înlăturarea rachetelor cu 
rază medie de acțiune de pe 
continent, la eliberarea Europei 
de orice arme nucleare. în a- 
celașl timp, așa cum România a 
subliniat frecvent, este necesar să se 
acționeze pentru realizarea unor 
acorduri avînd drept scop încetarea 
producției de arme nucleare și redu
cerea lor treptată, eliminarea riscu
lui unui război nuclear și interzi
cerea tuturor experiențelor cu arma 
nucleară. Pe aceeași linie, ca o pro
blemă care își așteaptă de multă 
vreme soluționarea, se Înscrie înche
ierea unui acord internațional pri
vind garanțiile de securitate pentru 
statele neposesoare de arme nu
cleare, ca obligație juridică, de- 
curgînd din Tratatul de neprolife- 
rare, care stipulează, in mod expres, 
că statele posesoare de arme nu

losirii armelor radiologlce, concepută 
ca o parte a eforturilor îndreptate 
spre înfăptuirea dezarmării nucleare, 
ca șl pentru realizarea unui acord 
corespunzător asupra interzicerii 
creării și folosirii unor noi arme sau 
sisteme de distrugere in masă.

La cea de-a 39-a sesiune. Adu
narea Generală a O.N.U. a adoptat o 
rezoluție prin care se cere Conferin
ței de la Geneva ca, la începutul 
acestui an, să stabilească un comitet 
special pentru desfășurarea de ne
gocieri in vederea unui acord sau 
acorduri de prevenire a cursei înar
mărilor, sub toate aspectele sale, in 
spațiul extraatmosferic. Așa cum 
este cunoscut, intensificarea măsuri
lor de militarizare a spațiului cos
mic, adăugîndu-se instalării rachetelor 
nucleare cu rază medie de acțiune și 
creșterii stocurilor de rachete strate
gice, mărește considerabil pericolul 
unei catastrofe nucleare. La Congre
sul al XIII-lea al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu arăta că este 
necesar ca Organizația Națiunilor 
Unite să-și asume răspunderea reali
zării unui tratat internațional cu pri
vire la spațiul cosmic, adăugind că 
s-ar putea avea în vedere organi

zarea unei conferințe mondiale șl, 
eventual, crearea în cadrul O.N.U. a 
unui organism special pentru apă
rarea spațiului cosmic. în acest spi
rit, potrivit mandatului primit, Con
ferința pentru dezarmare este che
mată să negocieze cu bună credință 
un tratat de prevenire a cursei înar
mărilor in spațiul extraatmosferic, 
orice alte negocieri în acest sens 
fiind menite să completeze aceste 
tratative.

înfăptuirea procesului complex pe 
care 11 constituie dezarmarea presu
pune, așa cum evidențiază perma
nent țara noastră, adoptarea unor 
măsuri de reducere a înarmărilor și 
cheltuielilor militare. In acest cadru, 
România a propus din nou reducerea 
neîntârziată, cu cel puțin 10 la sută, 
a cheltuielilor militare și stabilirea 
tn viitor a unui program concret de 
reducere a acestora, sumele astfel 
economisite urmînd să fie folosite 
pentru dezvoltarea economică și so
cială a tuturor țărilor, cu prioritate 
a celor tn curs de dezvoltare.

Una din sarcinile importante care 
se află pe agenda conferinței se re
feră la finalizarea programului glo
bal de dezarmare, pentru ca acesta 
să poată fi adoptat, cît mai curînd 
posibil, de către Adunarea Generală 
a O.N.U. Este o apreciere larg îm
părtășită că punerea la punct a aces
tui program, pe baza propunerilor 
făcute de diferite state, între care și 
România, la ultima sesiune specială 
a Adunării Generale consacrată 
dezarmării, ar avea o mare impor
tanță pentru concentrarea eforturilor 
tuturor statelor în direcția soluționă
rii problemelor legate de oprirea 
cursei înarmărilor și realizarea unor 
măsuri concrete și eficiente de 
dezarmare.

Iată tot atitea considerente care 
ilustrează că. In condițiile actuale, lu
crările Conferinței de la Geneva ca
pătă o semnificație deosebită, ceea ce 
impune să nu se cruțe nici un efort 
pentru a se imprima un spirit con
structiv negocierilor, in vederea în
cheierii lor cu rezultate pozitive. în 
spiritul politicii sale de pace, co
laborare și înțelegere Internațională, 
România este hotărîtă, așa cum sub
linia din nou in aceste zile tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. să-și aducă în
treaga sa contribuție, alături de cele
lalte state ale lumii, la dezbaterea și 
negocierea unor măsuri reale, con
crete de dezarmare, pentru înlătura
rea primejdiei nucleare și asigu
rarea dezvoltării pașnice a tuturor 
națiunilor, pentru făurirea unei lumi 
mal drepte și mai bune, fără arme 
și războaie.

Radu BOGDAN

j PRIMIRE. Noul ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Re- 

. publicii Socialiste România în 
Jamahirla Arabă Libiană Populară 

I Socialistă, Florea Ristache. și-a 
prezentat scrisorile de acreditare. 

I Ambasadorul român a fost primit 
de dr. Aii Abdel Salam Treki, se
cretarul Comitetului Popular al Bi- 

I roului de legături externe al Ja- 
rhahiriei Arabe Libiene Popular» 

I Socialiste.
I DECLARAȚIE. M.P.L.A. — Parti

dul Muncii din Angola — se pro-
1 nunță pentru reglementarea pe cale 
. pașnică a situației din sudul Africii 
I și pentru acordarea independenței 
I Namibiei, se spune în declarația 

Biroului Politic al C.C. al acestui 
I partid. Dată publicității cu prilejul 

aniversării a 24 de ani de la înpe- 
' perea luptei armate a poporului 
I angolez pentru independență, de

clarația relevă importanța acordată 
de partid întăririi unității naționa- 

Ile și a independenței economice. Pe 
plan extern, se subliniază, Angola 
se va pronunța în continuare pen
tru pace și securitate, pentru dezar- 

Imare, colaborare pașnică și pentru 
Întărirea unității Africii indepen
dente.

I GREVA. Ca urmare a grevei ge
nerale a muncitorilor tipografi, in
Italia duminică nu au apărut ziare- 

Ile. La apelul sindicatului pe ramu
ră, muncitorii tipografi italieni au 
declarat duminică grevă generală 

I In sprijinul cererilor lor privind îm- 
i bunătățirea condițiilor de viață și 

muncă.
CONSFĂTUIRE. La Havana s-au 

I încheiat lucrările celei de-a V-a 
consfătuiri a Institutului interna- 

Ițional al O.N.U. pentru promovarea 
femeii. Cu acest prilej a fost adop
tat planul de activitate a acestui in- 

Istitut internațional și au fost tra
tate planurile de viitor, pînă in

CEL MAI MARE PROCES DIN ISTORIA „CRIMEI ORGANIZATE" 1 
I DIN ITALIA A ÎNCEPUT LUNI LA NAPOLI. In fața tribunalului au . 

fost aduse 252 persoane acuzate de apartenență la Camorra, versiunea I 
I napolitană a Mafiei siciliene. Cei 252 de acuzați fac parte dintr-un grup I 
Ide 640 de membri ai Camorrei, judecați In cadrul a trei procese, pentru 

participare la o organizație de tip criminal, trafic ilegal de arme și droguri I 
și pentru alte delicte. Cele trei procese, notează agențiile internaționale I 
de presă, reprezintă epilogul arestărilor in masă operate de poliția ita- ' 

I liană la 17 iunie 1983. Alți 388-de acuzați din grupul celor 640 vor fi aduși ■
in fața tribunalului în lunile martie și aprilie. Audierile au loc tn incinta I 
închisorii napolitane „Poggioreale", pentru acest proces fiind mobilizați I 

| peste 1 000 de polițiști.

1992. Unul din punctele de pe ordi
nea de zi l-a constituit 
conferinței mondiale de 
din 15—26 iulie pentru 
rezultatelor Deceniului 
Unite pentru drepturile

ȘOMAJ.
șomajul a atins o 
cord - 234 000 
17,5 la sută din 
muncă a țării, 
velul șomajului, 
tinuă să ocupe 
dul țărilor membre ale Pieței co
mune. Pe locul doi se află Bel
gia. \

LA DAKHA s-au încheiat lucră
rile reuniunii Consiliului guverna
torilor al Băncii Islamice de Dez
voltare. Consiliul a aprobat reinte
grarea Egiptului în acest organism. 
Partlcipanții au relevat că nivelul 
înalt al dobînzilor și măsurile pro- 
tecționiste practicate de statele oc
cidentale industrializate au reper
cusiuni grave asupra eforturilor de 
realizare a programelor economice 
în țările în curs de dezvoltare.

AMÎNARE. Președintele Fron
tului Democratic Revoluționar 
(F.D.R.) din Salvador, Guillermo 
Ungo, a apreciat într-o decla
rație făcută la Ciudad de Panama 
— că cea de-a treia întâlnire din
tre reprezentanții forțelor insur
gente și cei ai guvernului Salva
dorian consacrată normalizării si
tuației din țară nu va putea avea 
loc înainte de alegerile legislative 
și municipale programate la 31 
martie — transmite agenția E.F.E. 
El a menționat că F.M.L.N.—F.D.R. 
propuseseră președintelui Jose Na
poleon Duarte ca următoarea rundă 
de convorbiri să se desfășoare la 
sfîrșitul lunii ianuarie, propunere 
la care nu s-a primit -nici un răs
puns.

pregătirea 
la Nairobi 
evaluarea 
Națiunilor 

femeii.
In Republica Irlanda 

nouă cifră-re- 
persoane, adică 

populația aptă de 
In ce privește ni- 
această țară con- 
primul loc în rin-

I

CAPRICIILE VREMII
WASHINGTON 4 (Agerpres). — 

Vremea s-a înrăutățit din nou tn 
Statele Unite, unde, in ultimele zile, 
s-au înregistrat cel puțin 34 de morți 
din cauza frigului excesiv, infor
mează agenția United Press Inter
national. In regiunile muntoase ale 
statului Utah a fost consemnată cea 
mai scăzută temperatură de pe teri
toriul Statelor Unite — minus 56,6 
grade Celsius. De asemenea, tempe
raturi de pini la minus 32 de grade 
s-au înregistrat și tn statele Montana 
și Michigan, tn Oregon continuă si 
ningă, iar zăpada viscolită a paralizat 
circulația rutieră.

VIENA 4 (Agerpres). — Ploi pu
ternice și furtuni — sînt cîteva din 
surprizele „meteorologice" ale aces

tei ierni pentru locuitorii Austriei. 
In numai două zile, la Viena și in 
alte orașe ale țării au dispărut, prac
tic, nămeții de zăpadă, apele s-au 
dezghețat și au inundat mari supra
fețe. Potrivit agenției austriece 
A.P.A., cele mai mari inundații au 
fost înregistrate In Austria inferi
oară.

BUDAPESTA 4 (Agerpres). — La 
sfîrșitul săptămânii trecute, asupra 
Ungariei s-au abătut furtuni puter
nice, relatează agenția M.T.I. tn une
le zone, vîntul a suflat cu viteza de 
peste 120 km/h, producînd pagube 
materiale, tn diferite localități s-au 
înregistrat întreruperi tn livrarea 
energiei electrice din cauza ruperii 
firelor la liniile de înaltă tensiune.
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