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DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU

de modernizare
a fabricației

MATERIALELE REFOLOSIBILE
VALORIFICATE INTEGRAL
Țări dezvoltate ale lumii au pus
la punct o vasta re,ea. națională
de reciclare â resurselor materiale
refolosibile de fier, hirtie, mase p.es
tice ș.a., precum și tehnologiile in
dustriale de prelucrare, asigurind pe
această cale un volum important de
materii prime ; cu atît mai mult, în
tr-o țară ca a noastră, cu resurse
materiale, și energetice limitate, cu
o industrie in plină dezvoltare și
modernizare, lărgirea baZei de ma
terii prime constituie o cerință ma
joră a progresului economic.
Relevind importanța deosebită a
activității de recuperare a resurse
lor materiale pentru realizarea pla
nului pe anul 1934.
tovarășul Nicolae Ceaușescu a
subliniat faptul că au fost ob
ținute o serie de rezuKa.e bune
in recuperarea și refolosirea
materialelor, a pieselor și subar.samblelor,
existind sectoare
in care necesarul de materii
prime poate fi asigurat in pro
porție de 50 la sută sau chiar
de peste 50 la sută prin recuperări.
decit
atît.
mateMai
mult
riale recuperabile, piesele și subansamblele recondiționate costă mai
puțin decit materiile prime din. im
port sau chiar decit cele produse în
țară și deci, prin valorificarea aces
tora, se poate asigura reducerea ge
nerală a cheltuielilor de producție.
Deci trebuie să se acționeze mai ra
pid, asigurindu-se recuperarea ma
terialelor, recondiționarea pieselor și
subansamblelor, reintroducerea aces
tora in circuitul economic. Așa . cum
nu o dată a precizat secretarul ge
neral al partidului.
sarcinile in acest domeniu tre
buie considerate minime, orice
depășiri in industria recic'ării
fiind binevenite, sprijinind dez
voltarea activității economice.
Care sint principalele direcții de ac
țiune in această privință ?

scurt in privința stabilirii soluțiilor
practice- de valorificare a maselor
plastice, a unor metale feroase sau
neferoase, a anumitor .categorii ■ de
materiale textile, de proiectare a
unor instalații de recuperare a ener
giei termice, de recondiționare a
pieselor de schimb necesare mij
loacelor de transport auto și pe ca- .
lea ferată ș.a. Sint intirziate mult
cercetările in privința recuperării
unor materiale din industria electro
tehnică — cum este cazul bateriilor
uscate uzate, ăl anumitor materiala
textile, al unor halde miniere sau
metalurgice ș.a.
In privința investițiilor propriuzise de mare importantă este
asigurarea punerii in funcțiune
Ia termen a tuturor obiective
lor planificate din industria
reciclării.
în anul care a
trecut industria reciclării s-a imbogățit cu
noi, capacități, pentru prelucrarea
materialelor refolosibile din oțel
și a . șpanurilor, a . fontei vechi; a
Zgurilor de furnal și de oțelărie,
a maselor plastice, a textilelor uza
te, precum și pentru repararea și
reșaparea. anvelopelor. Totuși, sint
numeroase capacități la care activi
tatea pe șantier trenează din diferite
cauze, cum sint imperfecțiuni ale
documentațiilor de . execuție, neasigurarea unor utilaje,, instalații sau a
efectivului necesar de constructori
sau montori. într-o formă sau alta
asemenea neajunsuri se regăsesc pe
șantierele instalațiilor de acid formic
și.acid oxalic de la Combinatul chi
mic. Tirnăveni, al instalației de apă
oxigenată'- de la--„Solventul" Timi
șoara, al instalației de recuperare ă
prafurilor de bioxid de siliciu cu
conținut de prangan de la Combi
natul metalurgic din , Tulcea, ale
unor capacități de reparare a anve
lopelor uzate in unități ale Minis
terului Industrializării' Lemnului și
Materialelor de Construcții și ale
Ministerului Minelor. De asemenea,
sint intirziate stadiile fizice la o
sepie de alte obiective care urmează
a fi puse, in funcțiune în acest an;
In toate aceste situații trebuie
reținut că, așa cum a stabilit con
ducerea partidului, investițiilor in
domeniul recuperării
materialelor
refolosibile li se acordă un regim
prioritar. Cu atît mai mult cu cit
pe producția. acesțor capacități se
contează incă in acest an pentru
asigurarea unui volum important.de
materii prime, necesare realizării
produselor planificate din sectoarele
respective, trebuie să se‘ acorde cea
mai mare atenție intrării lor grabnice’în funcțiune.

recuperarea și refolosirea materiilor
prime vechi, materialelor și celor
lalte resurse materiale refolosibile
in conformitate cu prevederile de
plan sau cu normele și normativele
de recuperare ...și
recondiționare". ’
Semnificația acestei prevederi . este
limpede pentru fiecare colectiv de
oameni ai muncii : in fiecare unitate economică, concomitent cu
acțiunile de economisire și valorifi
care superioară a resurselor mate
riale,
trebuie acordată cea mai mare
atenție gestionării stricte a tu
turor materialelor refolosibile.
sortării și depozitării cu grijă
a acestora, știut fiind că numai
in măsura în care vor recupera
tot ce rezultă din procesul teh
nologic vor putea dispune de
resursele materiale repartizate
prin plan.
Or, ce șe constată, de exemplu,
în urma unor investigații pe această
temă în unități constructoare de ma
șini ? în multe întreprinderi s-a
înțeles din ce în ce . mai bine im- i
perativul gospodăririi judicioase a
resturilor metalice, care , sint depo
zitate pe sortimente și expediate in
mod corespunzător, balotate sau
presate. Dar in tot atît de numeroa
se unități din această ramură, din
cauză că nu se manifestă suficientă
grijă la sortarea și• expedierea șpa- ;
nului și a. altor resturi. metalice, mii

fii

Hornicui colectiv al întreprinderii „Electroputere" Craiova
a ouținut in acest an primele
succese în producție,
Astfel,
au început probele uzinale la
primul lot de 10 locomotive
diesel-electrlce de 2 100 CP dastinate exportului.
Pornind de la faptul că peste
50 la sută din totalul produc. ției din acest an vor reorezenta produsele noi și modernizate, în aceste zile au intrat in
producția de serie separatoarele
de' 25 kA destinate instalațiilor
de redresare necesare fabricilor
de electrozi de grafit. Totodată,
s-a pregătit pentru expedierea
la export un lot de 150 intreruptoare de medie tensiune și au
fost livrate beneficiarilor
din
țară 50 de transformatoare și
motoare
de
mare
putere.
(Nicolae Băbălău, coresponden
tul „Scînteii").

Borzesti: Producție fizică

peste plan
Petrochimiștii din Borzești au
pășit în noul an hotărîți să rea
lizeze însemnate cantități de
produse peste pian. Muncitorii)
inginerii și tehnicienii de aici au
realizat suplimentar. în prima
săptămină, 1 500 tone produse
petroliere, 200 tone toluen, 300
tone gaze de chimizare, 50 tone
sodă caustică și însemnate can
tități de fenol, polistiren, aceto
nă, clorură de metilen in valoa
re totală de aproape 7 milioane
lei. Ca urmare, au putut fi ex• pediate la export mărfuri în va
loare de peste 5 milioane de lei.
De asemenea, s-au introdus in
fabricație npi sortimente de eIastomeri,
latexuri
sintetice,
care vor inlocui importul. (Gh.
Baltă, corespondentul
..Scîn
teii").

Socialismul a conectat definitiv străvechea așezare de pe Milcov la magistralele arhitecturii moderne. In fotografie :
Piața Unirii din Focșani
Foto: E. Dichiseanu

STRĂLUCITA ÎNCUNUNARE
A LUPTEI ÎNDELUNGATE
ȘI EROICE A POPORULUI NOSTRU

tară intre țările române au intrat
Formarea sfatului național român
intr-o fază ascendentă in vremea
a fost rodul luptelor necurmate pe
Conf, univ, dr. Matei VLAD
voievodului
Iancu de Hunedoara,
care românii le-au purtat de-a lun
cind pe durata unui deceniu și ju
gul secolelor pentru unitate și neatirmătate s-a realizat practic un sin
nare, lupte cărora le-au dat un
tătii organice a poporului nostru o
gur bloc politico-militar românesc.
trainic suport conștiința unității de
însemnată contribuție au avut-o le
Cițiva ani mai tirziu, ștafeta aces
origine, de neam și limbă, adincile
găturile
economice
dintre
cele
trei
tor eforturi va fi preluată de Ștefan
rădăcini implantate in pămintul lor
țări
române,
și
cu
deosebire
cele
de

cel Mare, care va face din Moldova
strămoșesc, legăturile multilaterale
mografice, care la rîndu-le au în
nucleul polarizator al energiilor ro
dintre statele feudale românești. în
lesnit păstrarea conștiinței unității
mânești spre a le opune intr-un
acest sens, N. Iorga scria că, in
de neam și da limbă, ca și existența
front comun amenințării otomane
toate timpurile, românii nu au făcut
multor elemente comune in organi
— prin eforturile repetate de a în
deosebire in privința ținuturilor pe
scăuna in Țara Românească dom
zarea vieții sociale. Legăturile mul
care le locuiesc, „pentru dinșii tot
nitori ostili Porții, prin prezența
tiple dintre țările române, pe plan
pămintul locuit de români se clie
economic,
social
și
cultural,
dezvol

unor garnizoane militare si pircălabi
nta Țara Românească, întemeiată
tarea
conștiinței
de
negm
și
de
lim

moldoveni in cetățile muntene ori in
pe limbă, conștiință, obiceiuri, port".
bă, toți acești factori au generat în
cetăti din centrul și nordul Transil
La unitatea noastră de neam a con
Comeliu CARLAN
cercări de realizare a unității polivaniei. prin raporturile strînse cu otribuit și faptul că românii, în ciuda
rasele ardelene etc.
așezării lor „in calea răutăților" —
(Continuare in pag. a II*a)
cum se exprima cronicarul Miron
E'forlurile de făurire a unui orgaCostin — au -trăit dintotdeauna.i.pe .
.. ,nism-stățal:>unitar român, vor" găsi o
un. pămînt unitar ca structură, re
puternică expresie în domnia, si fap
lief, vegetație și bogății.
Unitatea
tele de arme ale Iui Mihai Viteazul.
teritoriului românesc, a cărei osie o
Personalitate politică proeminentă,
formează Carpații și colinele din.
in măsură să unească si să dinami
preajma lor, ni se înfățișează nu
zeze energiile unui neam spre un tel
numai prin configurația proporțio
politic înalt, strălucit conducător de
nală, simetrică și armonioasă a re
oști, marele voievod a realizat, lâ
liefului, ci și prin bogăția, diversi
cumpăna
dintre veacurile al XVl-lea
Prioritate creării și dez
tatea și repartizarea aproape uni
și al XVII-lea, unirea tuturor româ
formă
a
resurselor
solului
și
sub

nilor intr-un singur stat în frunta
voltării capacităților de pre
solului. Munții noștri n-au consti
riile străbune ale vechii Dacii. S-â
tuit niciodată, așa cum memorabil
lucrare a materialelor refoînfăptuit astfel o operă de capitală
sublinia
secretarul
general
al
parti

importantă, cu profunde și perma
iosibile îndeosebi, in ultimul dece
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu,
nente semnificații in istoria patriei,
niu, an de an au fost alocate fon
un zid despărțitor între. ramurile
ce a luminat necontenit lupta româ
poporului român, care au
duri din ce in ce mai însemnate atît
nilor pentru împlinirea aspirațiilor
•pentru activitatea
de
cercetare
de-o parte și de alta a
naționale.
stabiproiectare consacrată
Carpații au fost elementul
O subliniază faptul că numeroase
românilor,
celor mai potrivite
solutii
nu
al
larizator
acțiuni ale voievozilor
___ _
români
au
munților
regiunea
în
tehnice și tehnologice de recutimplător
căutat să reediteze, pe diferite pla4
valorificare a
mate■perare și
păstrîndu-se ce'.e mai curate tranuri, fapta lui Mihai Viteazul, Inirialelor refolosibile. cit și penditii și obiceiuri populare, Rețiativele au pornit cind din Țara
tru crearea propriu-zisă a industriei
lieful si vegetația pămintului ro
Românească, cind din Moldova, cind
ciuu
mânesc au constituit așadar două
de reciclare. Desigur.
din Transilvania. în vara anu.ui 1603,
punctul de plecare al recuperă
dintre elementele principale care
de
exemplu,
domnul
muntean
Radu
rii materialelor îl reprezintă aau ținut pe români uniți intr-un
Șerban a urmărit să opună o.ensivei
grup compact, teritoriul fiind un
sigurarea tehnologiei industria
tice a românilor in tot cursul evului
otomane forța de apărare a Țării
aliat prețios in lupta noastră pentru
le de prelucrare.
Maxim spirit gospodăresc
Românești, unită cu cea a Transilva
mediu. Granițele po.itice dintre ce.e
independență și unitate politică.
Și nu a oricăror tehnologii, ci a ace
niei, cărora li se va alătura, mai tivtrei state feudale românești n-au
în colectarea și recuperarea
lora care permit utilizarea cu randa
Chiar atunci cind legăturile oficiale
ziu, și Moldova lui Constantin Mo
fost niciodată obstacole de nctrecut
ment maxim a resurselor materiale
cu teritoriile românești aflate sub
vilă.
Ideea apropierii intre țările ro
in calea tendințelor firești de apro
materialelor. Iată ce Prevede Le'
recuperabile. ■ incorpOrindu-le in pro
ocupație străină erau îngreunate
mâne s-a aflat apoi la izvorul acțiu-- •
piere intre ele, in, momentele cru
gea aprovizionării tehnico-materiaduse cu o înaltă valoare^econpmică de
prin măsuri restrictive, locul acesto
nilor lui Radu Mihnea, care a dom
ciale ale existenței lor ele auoptind
le : „Livrarea de. către furnizori a
certă utilitate, cu pierderi tehnolo
nit, succesiv, in Țara Românească și
ra a fost luat de cele neoficiale, pe
de fiecare dată atitudini po.itice
materiilor prime și materialelor și,
gice și costuri de fabricație m’nime.
in Moldova, un moment semnificativ
multele drumuri ce fierăstruiau Caridentice. Solidaritatea de neam și de
respectiv, .primirea acestora de către
Se cuvin relevate in această privință
in acest sens constituindu-1 perioada
limbă a pătruns pină in sferele con
beneficiari nu se vor face decit dacă
patii.
eforturile deoseb te. .soldate cu re
1623—1626 cind, domnind in Moldova}
ducătoare ale societății și a inriurit
se asigură de către consumatori
zultate remarcabile obținute în timp
La menținerea și la întărirea uniRadu Mihnea a reușit să obțină tro
gindirea politică a multor voievozi
nul
Țării Românești nentru fiul său
români, care au ințcles că neatirnaAlexandru Coconul (1623—1627) ; rerea nu poate fi păstrată decit
levind semnificațiile acestui fapt, re
prin alcătuirea unui front comun de
prezentantul Veneției la Istin’iu’, in
luptă al țărilor române. Cercetările
tr-un raoort din 11 aprilie 1625, scria
din ultimii ani au arătat, astfel, că
că ace’ta din urmă „e foarte tinăr
încă din vremea lui Basarab I Înte
și
condus de tată". Dealtfel, o se-mă
meietorul s-a realizat in luptele
de documente îl și numesc „Radulo
duse contra tătarilor o acțiune mi
Povestește Tudor Iurcu, 55 de ani, șeful șantierului
voievod, principe al Valahiei și Mol
litară comună românească. Citeva
de irigații Lehllu
■
.
I
dovei". iar ne niatra lui funerară s;nt
decenii măi tirziu, domnia lui Mircea
— Era acum cițiva ani, țntr^o după-amiază, mergeam
asociate stemele celor două țări sucel Bătrin marchează un nou moment,
prin zona sectorului șase de irigații și am fost informat
rori.
de mare însemnătate in stringerea
că s-a rupt rambleul unul canal din care se irigau
relațiilor dintre cele trei țări româ
Decenii'e care nu urmat ru fost
3 000 hectare. Am trimis acolo pe toți cei întilniți in
ne, în vremea sa inaugurîndu-se o
marcate de noi inițiative în domeniul
cale, cu utilaje cu tot Era vară, timp secetos și mă
politică nouă — aceea ca domnitorii
stringenți relațiilor dintre ce'e trei
gindeam că e nevoie de irigații, canalul trebuia urgent
celor trei țări surori să fie niște
țări române in vederea luntei comu
reparat. Cind ani ajuns acolo am văzut că veniseră
aliati
credincioși
in
fața
primejdiei
ne nentru ană-araa drepturi’nr lor,
mulți alții, fără să-l fi trimis eu. Și incă mal veneau,
străine,
in
lupta
pentru
apărarea
o
’-otatul de alianță dint"e domnul
unii de la mari depărtări. Aflaseră și au socotit de da
T'-:,
qi seinei—e’e Tranindependenței și integrității terito
toria lor să alerge și să pună umărul. Ăștia sint oa
riale. Raporturile de strinsă întraju
menii. Careva din sat dăduse fuga la județ să anunțe
(Continuare în pag. a III-a)
torare și cooperare politică și mililui Consiliului de Stai, a reîn cadrul preocupărilor sta
agriculturii. expunere-program
că porci, păsări, pentru a-și
censămintului animalelor do
tornice ale conducerii partidu
care vizează realizarea unei
asigura necesarul de lapte,
mestice pe întreg-teritoriul tă
producții agricole vegetale și
lui si statului pentru , dezvol
carne, ouă și alte produse.
rii. Ca șl in anul precedent,
animale record încă din acest
tarea agriculturii și înfăptui
Trebuie, practic, in 1985 să în
recensămîntul va avea loc la
an. Așa cum sublinia secre
cheiem realizarea acestor pre
HUNEDOARA : 90 COD apartemente
rea noii revoluții agrare in
tarul general al partidului, in
începutul lunii februarie. Este
vederi, a programului stabilit".
țara noastră, o atenție de
pentru oamenii muncii
0 acțiune de mare însemnăta
zootehnie trebuie luate măsu
osebită se acordă dezvoltării
Este exprimată cu toată clari
„dezastrul". Dar cind s-a . întors însoțit de cițiva to
te politică și economică. înrile cuvenite pentru a se rea
zootehniei, creșterii ponderii
tatea cerința imperioasă de a
varăși cu munci de răspundere in agricultura județu
în
acest
an.
construc

1 500 se află in dife
puse la dispoziția oa
trucî-t creșterea mai accentua
liza in întregime prevederile
acestei ramuri in structura
face totul pentru dezvoltarea
lui, n-a mai reușit să le arate locul unde era spărtura.
|
menilor mujicii in anii
torii de locuințe din
rite faze de execuție.
tă a efectivelor de animale și
planului, ale programelor priproducției și veniturilor din
zootehniei, pentru creșterea,
Pentru că nu mai era. Totul se terminase, și nu se mai
județul
Hunedoara
socialismului a de
De subliniat faptul că,
agricultură. Sporirea produc
efectivelor de animale in toa
cunoștea nimic.
continuă cu
succes
depășind
prevederile
pășit cifra de 90 009
ției agricole, și in mod deose
te sectoarele agriculturii, in
Multe alte asemenea episoade ml-a istorisit ingine
planului pe anul trecut
apartamente, care au
lucrările începute incă
bit a , producției animaliere, ,
fiecare județ Și localitate, în
Ferdinand NAGY,
rul. Pentru că munca acestor oameni nu e lipsită de
imbogătit aspectul ce
din
toamna
anului
tre

la
construcția
de
lo

constituie-unul din ,factorii de
fiecare unitate agricolă socia
momente de mare încordare. El le consideră pe toate
ministru secretar de stat,
lor 12 orașe hunedocut pentru realizarea
cuințe. cind s-au pre
seamă in cadrul măsurilor
listă
și
fiecare
gospodărie
a
ca fiind firești, ca intrind in specificul muncii lor...
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
celor 3 900 apartamen
lat oamenilor muncii
rene de pe Valea Jiu
populației.
menite să asigure ridicarea ni
hunedoreni 3 786 apar
— Cu mulți ani in urmă, cind am fost primit in
lui, Mureș și Strei.
te câre urmează să fie
velului
de
trai
al
oamenilor
Operațiunea
de
recensămînt
partid, la ședința de confirmare de la raion — era pe
tamente. numărul noi- ‘ (Sabin Cerbu. cores
date in folosință in
muncii, satisfacerea cerințelor
din acest an are o importantă
pondentul „Scînteii").
vremea raioanelor — un secretar m-a întrebat ce lu
lor locuințe din blocuri
1984. Dintre acestea.
a producției acestora repre
vind efectivele la toate spe
de materii prime, ale- indus-,
mult
mai
mare
dacă
avem
in
cruri deosebite . am făcut, l-am răspuns că n-am
zintă until din obiectivele ma
ciile. în mod deosebit este ne
trie!
alimentare
si
ușoare.
vedere că măsurile ce vor fi
făcut nimic deosebit, că mi-am indeplinit cit
jore ale politicii agrare a
cesar să fie acordată o ateatie
TIMIȘ : Ritm intens de lucru
Pentru fundamentarea mă
întreprinse pe baza datelor și
am putut mai bine atribuțiile și atița tot. S-a
partidului și statului nostru.
corespunzătoare înmulțirii bo
surilor tehnico-organizatorice
concluziilor desprinse vor sta
arătat nemulțumit. Și mi-a dat exemplul unui
șantierele de locuințe
vinelor și ovinelor. Efectivele
Recensămîntul animalelor a
la baza creșterii mai rapide a
privind dezvoltarea zootehniei
tcoleg care, la niște inundații locale, murgind pe
intrat in tradiția înregistrări
prevăzute în programe sini pe
efectivelor
de
animale
și,
in
creat astfel condiții
și
creșterea
producției
ani

Colectivul
Trustului
nicolau Mare, Jimboun dig căzuse in apă și relatase a doua zi in
deplin posibil de realizat și
lor în tara noastră si in alte
mod deosebit, a numărului de
maliere. in conformitate cu
ca. incă in prima lună
de construcții-montaj
lia și celelalte locali
ce fel eroic iși petrecuse el noaptea. Am zîmbit.
țări, constituind unul din cele
chiar de depășit, in condiții
bovine și ovine, specii pentru
liniile directoare ale dezvoltă
Timișoara, dornic să
a anului, să fie pre
tăți ale județului s-au
Cunoșteam intimplarea. Și știam că nu pentru treburi
mai importante mijloace pen
le înfăptuirii neabăt-te a tu
care tara noestră dispune de
rii economico-sociale a Româ
amplifice succesele ob
date la cheie benefi
atins ritmuri de lucru
se dusese nbaptea pe dig, singur, colegul meu. Era ti
turor măsurilor stabilite. „Sint
tru obținerea unor informații
condiții dintre cele mai favo
niei si stabilirea unei baze
superioare celor plani
ciarilor cel puțin 200
ținute in anul trecut,
năr și avea, intr-un sat vecin, o drăguță. Și chiar la
exacte cu privire la această
necesare măsuri pentr 1 reali
rabile.
reale pentru elaborarea planu
de apartamente, Dinficate. Ca urmare, din
inscrie
din primele
mare avuție națională;
zarea programelor stabilite
treabă de s-ar fi aflat... Cite mici intimplări. de felul
cele 4 200 de aparta
tre acestea, mai bir.e
rilor cincinale si anuale, a
zile ale noului ar> rea
Trebuie
subliniat
că
in
acest
privind
creșterea
animalelor
Se
cuvine
subl
’
niat
că
in
Le

acesta nu trăisem și eu, chiar in exercițiul muncii, pe
de 100 de apartamente
programelor tie autoconducere
lizări de prestigiu in
mente prevăzute a fi
gea Planului național unic de
la membrii cooperatori, în gos
an
lucrările
recensămîntului
șantiere ! Dar asta nu-i ceva deosebit. Intră, ca să zic
teritosituate in zonele „Neși autoaprpvizionare
cartea de onoare a
construite in 1984, un
dezvoltare eeonomico-socială
au o semnificație aoarte. ele
podăriile populației in general
asțț; „în preț"...
rială. un rol important are
goiu", „Soital", „Ion
muncii. Prin generali
număr de 400 au fost
— se subliniază in cuvinta_ea
urmind să se. desfășoare la
a României pe anul 1934 se
zarea executării fața
deja montate, iar alte
Iar „prețul", după opinia inginerului Iurcu șl a ali
obținerea unor informații deIoneseu de la Brad"
scurt timp : după adoptarea
secretarului general al parti
prevede o creștere numerică
400 se află in curs de
delor finisate integral
tor altor constructori ai vastelor sisteme de irigații,
unui amplu program de măsuri
taliatc si exacte referitoare Ia
din Timișoara și în
dului. Am obtinut anumite
mai accentuată a animalelor,
aceeași
montaj. Cu
in poligon și extinde
elaborat ne baza indicațiilor
este sentimentul datoriei împlinite, învingerea unor
structura, caracteristicile și
orașul Sinnicolau Mare
progrese și aici, însă mai aurmind
.
ca,
la
sfîrșitul
acestui
rea
mecanizării
și
in

intensitate
se
desfăcuprinse in cuvintarea tovadificultăți și condiții neprielnice. Un preț moral de
vem mult pină Ia realizarea
iși vor primi locatarii
potențialul de producție al ede
dustrializării
altor
lu

an
să
se
ajungă
la
peste
opt
șoară
și
lucrările
rășului
Nicolae
Ceaușescu,
înaltă noblețe.
prevederilor programelor sta
peste citeva zile. (Ce
fectivelor de animale. între
crări, pe toate șantie
finisai, un accent deo
milioane de taurine, aproape.
Secretar
_______ general al partidu
zar Ioana, corespon
bilite — astfel ca fiecare gos
acțiunile, întreprinse în acest
sebit fiind pus pe cali
rele de locuințe din
lui, președintele republicii, la
22 milioane de ovine și capriMihai CARANFIL
\ Timișoara, Lugoj, Sintatea lucrărilor. S-a.u
podărie să dispună de o vacă,
dentul „Scînteii").
scop se înscrie si efectuarea,
Consfătuirea de lucru de Ia
de 5—10 oi, de capre, să creaspe baza prevederilor DecretuC.C. al P.C.R. pe problemele
(Continuare in pag. a III-a)

î < Gradul de participare
a materialelor relolosiliile
la asigurarea resurselor
de materii prime si materiale
v necesare in anul 1984
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REPARAREA TRACTOARELOR

bine organizată
cu maximă răspundere pentru calitatea lucrărilor
IALOMIȚA: Concomitent, utilajele agricole
sint recepționate și testate
în atelierele stațiunilor pentru
mecanizarea agriculturii din județul
Ialomița repararea tractoarelor și
mașinilor agricole se desfășoară într-un ritm susținut. Pînă la sfîrsitul săptămînii trecute, din cele 3 576
tractoare au fost reparate 2 320, si
tuație incomparabil mai bună față
de anul trecut cînd, la aceeași dată,
erau reparate doar 1 120 de tractoa
re. Merită consemnat faptul că au
fost reparate în totalitate cele 1 139
grape cu disc, 403 grape cu colți
reglabili și în proporție de 85—90
la sută cele 974 combinatoare, 730
semănători pentru prășitoare, 1274
cultivatoare și alte utilaje care vor
fi folosite în campania de primăva
ră. Există condiții ca pină la 15 ia
nuarie să se încheie repararea tu
turor tractoarelor și mașinilor agri
cole. Tot pînă la această dată, ele
vor fi recepționate și testate stațio
nar. Dealtfel, din ziua de 3 ianuarie,
cu aproape o lună mai devreme
decît în 1933, comisiile de supracontrol și recepție din cadrul Trustului
S.M.A. Ialomița au trecut la exerci
tarea atribuțiilor ce le revin. In
acest fel, controlul, verificarea și re
cepția se fac cu mult mai mare exi
gentă, iar remedierile propuse pot
fi executate pe îndelete și cu răs
pundere.
în stațiunile pentru mecanizarea
agriculturii Țăndărei, Gura Ialomiței. Movila și Cosimbești, de exem
plu, tractoarele au fost reparate în
proporție de 89 la sută, iar mașinije
agricole care vor fi folosite în cam
pania de primăvară, practic
90—95 -Ia sută.
■Specialiștii
din
cadrul trustului S.M.A., care âu
urmărit și urmăresc modul in
care se desfășoară reparațiile, atestă cu argumente creșterea calității
acestora datorită bunel pregătiri a
fiecărei operațiuni și îmbogățirii cu
noștințelor profesionale nu numai a
mecanicilor de atelier, ci și a me
canizatorilor care participă direct la
repararea tractoarelor , și mașinilor
agricole. O mare atenție s-a acordat
și se acordă, în continuare, recondiționării pieselor de schimb. Pe
această cale se realizează economii
pe ansamblul trustului în valoare
de aproape 60 milioane lei.
Am urmărit mai îndeaproape cum

lucrează mecanicii și mecanizatorii
de la S.M.A. Balaciu, unitate care
execută lucrări în șase cooperative
agricole și o întreprindere agricolă
de stat, cu o suprafață totală de
23 009 hectare. în atelierul nr. 1,
condus de maistrul principal Gheorghe Zaharia, secretarul biroului or
ganizației de bază din cadrul sta
țiunii, se repară tractoarele. Munca
este organizată pe formații și posturi
specializate, înainte de montare fie
care piesă fiind controlată și verifi
cată cu atenție.. La feb se procedează
și in secția condusă de maistrul
Gheorghe Tănase in care se repară
mașinile agricole, la secția de repa
rații combine de recoltat furaje
coordonată
de maistrul
Nicolae
Victor și la atelierul de reparare a
combinelor autopropulsate C-12, în
drumată cu pricepere de maistrul
Alexandru Drumcea. De întreaga
activitate de reparații răspunde inginerul-șef Dan Enache. Valoarea
pieselor recondiționate la S.M.A.
Balaciu va fi în acest an de aproape
3 milioane lei. Atelierul de recondiționare, condus de maistrul Con
stantin Marcu, are în componență
mecanici, sudori, strungari și for
jori bine pregătiți, cum sint Gheor
ghe Radu, Mihai Dragomir, Con
stantin Ene și Lică Marin. Precizia
cu care efectuează fiecare operațiune oferă garanția câ utilajele vor

funcționa perfect. Referitor la cali
tatea lucrărilor, inginerul Constantin
Ghiosea, directorul unității, ne spu
nea : „întreaga activitate de repa
rare a tractoarelor și mașinilor agri
cole s-a desfășurat sub semnul răs
punderii pentru calitatea lucrărilor.
Toți mecanizatorii sînt conștienți că
de aceasta depind buna funcționare
a utilajelor, încadrarea lucrărilor în
termenele stabilite și deci obține
rea de recolte mari".
Din discuțiile purtate am înțeles
însă că cel mai prețios cîștig din
campania de reparații actuală îl re
prezintă participarea mecanizatori
lor la efectuarea tuturor lucrărilor,
în acest fel, ei și-au ridicat nivelul
cunoștințelor profesionale privind
exploatarea și întreținerea și nu au
admis nici un compromis privind
calitatea. La efectuarea recepțiilor
participă .reprezentanții
ti.-uscuiui
S.M.A., ai stațiunilor și șefii secții
lor de mecanizare și inginerii șefi din
unitățile agricole. întrucit se urmă
rește cine a făcut reparația, in cazul
defecțiunilor acesta va răspunde material pentru eventualele staționări și
remedieri.
Lucrătorii din stațiunile pentru
mecanizarea agriculturii din județul
Ialomița roagă, pe această cale, ca
întreprinderea mecanică Codlea să
furnizeze arbori cotiți, iar Combinatul chimic Tirnăveni să respecte
contractele privind livrarea carbi
dului, astfel incit reparațiile să poa
tă fi încheiate la termen.

Mihai V1ȘO1U
corespondentul

„Scinteii

TULCEA: Mai multă promptitudine
în livrarea materialelor necesare
Pentru încheierea la termenele
prevăzute a reparațiilor la tractoare
și mașinile agricole, in stațiunile de
mecanizare a agriculturii din jude
țul Tulcea se lucrează în două
schimburi, iar în atelierele speciali
zate, unde se confecționează și se
recondiționează piese de schimb, ac
tivitatea este organizată în trei
schimburi. Mașinile agricole de
complexitate redusă și cele care ne
cesită intervenții mai mici se re
pară direct în secțiile de mecanizare
de către mecanicii de secție și mecanizatorii care le au în primire.

Datorită bunei organizări a mun
cii, pînă acum au fost reparate 999
tractoare din cele 1 640 aflate in do
tarea unităților, 74 la sută din gra
pele cu discuri, 50 la sută din semănătorile pentru prășitoare, două
treimi din mașinile fitosanitare, ju
mătate din mașinile de erbicidat. In
unele stațiuni pentru mecanizare,
reparațiile sînt foarte avansate. La
Ceamurlia de Jos, de exemplu, 70 la
sută din tractoare, la această dată
sînt gata să intre în brazdă. Stațiunile de mecanizare din Topolog și
Mihail Kogălniceanu au încheiat re-

parațiile la toate semănătorile, iar
mecanizatorii din Mahmudia și Babadag au terminat lucrările la gra
pele cu discuri.
Iată cum se lucrează la S.M.A.
Mahmudia. „Am adus in atelierul
de reparații al stațiunii doar trac
toarele și mașinile agricole care au
necesitat reparații mai mari — ne
spunea Dumitru Condrucz, directorul
S.M.A. în felul acesta, am grăbit
ritmul de lucru. Cea mai mare parte
a pieselor de schimb au fost recon
diționate in atelierul unității. La
această dată, 60 la sută din tractoare
au fost reparate, iar la grapele cu
discuri s-au încheiat lucrările de
reparații. Pină la sfirșitul lunii vor
fi gata toate tractoarele și mașinile
agricole".
Și în alte unități din județul Tul
cea se desfășoară o amplă acțiune
de recondiționare a pieselor de
schimb refolosibile. în această cam
panie de reparații s-au recondi
ționat 1 230 arbori-mo-tor, 3 000 pom
pe de injecție, 800 axe plane
tare și numeroase alte piese a că
ror valoare depășește 50 milioane
lei. De remarcat că peste 50 de re
pere sint recuperate în totalitate,
astfel incit nu se mal solicită piese
de schimb noi. Arborii cotiți, de
exemplu, cu excepția celor rupți,
sint recondiționați. La atelierul de
reparații al Stațiunii de mecanizare
a agriculturii Mahmudia, din arcuri
refolosibile se confecționează brăzdare pentru pluguri, . redueîndu-se
costul acestora cu aproape 100 de lei
de fiecare bucată.
întrucit ne desparte puțin timp de
termenul stabilit pentru încheierea
reparațiilor este necesar să se. ac
ționeze pentru buna desfășurare a
activității în toate stațiunile pentru
mecanizare și centrele specializate.
Or. la stațiunile Baia și Tulcea nu
a început repararea semănătorilor
pentru prășitoare. Adică tocmai la
acele mașini agricole care vor fi so
licitate încă din primele zile ale
campaniei agricole de primăvarâ.
Pentru încheierea la termenele
prevăzute a lucrărilor de reparații
sint de rezolvat unele probleme, „in
această • campanie de reparații nu
am primit nici o cantitate de carbid
din cele 80 de tone necesare — ne
spunea inginerul Eugen Obreja, di
rectorul Trustului județean S.M.A.
Cere două mașini de metalizat stau
nefolosite fiindcă nu avem 'sîrmâ
de metalizat. Din această cauză, în
atelierele din Tulcea și Ceamurlia
de Jos 209 arbori motor așteaptă să
fie recondiționați. De asemenea, întirzie lucrările de fierărie, fiindcă
nu ni s-au livrat cele 109 de tone.
de-^cărbune ..pentru forjă". .Furnizorii-i
de materiale pentru stațiunile de
mecanizare a agriculturii din județul
TttlceaTfeBuIe^'sa-și onoreSe4o6îîgs?'
țiile asumate prin contracte. De
promptitudinea cu care vor fi livrate
aceste materiale depinde, în mare
măsură, finalizarea la termenul sta
bilit a reparațiilor la tractoarele și
mașinile agricole.
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Măsuri concrete
luate în timpul controlului
Comitetul municipal de
partid Focșani a organizat
in unitățile
industriale,
precum și în cartierele de
locuințe ale orașului un
amplu control privind mo
dul cum este gospodărită
energia electrică și termică,
fiind luate in studiu și re
sursele ce trebuie să fie
valorificate pântru o mai
bună utilizare și economi
sirea energiei. în această
acțiune, pe lingă activiștii
comitetului municipal de
partid au fost antrenați
și ingineri, tehnicieni și
muncitori din unitățile eco
nomice ale municipiului.
Controlul efectuat a dobindit in același timp și ca
racterul unui schimb de
experiență privind modali
tățile practice de a se ac
ționa și lua măsuri pe loc,
in funcție de situațiile
constatate pe teren, Pe
platforma industrială, de
exemplu, la filatura
de
bumbac s-au stabilit măefecsuri tehnice pentru
.
tuarea unor adaptări
‘
' la

schimbătoarele de căldură,
in vederea
economisirii
energiei termice și asigu
rării parametrilor . tehno
logici necesari, iar la în
treprinderea de vase emailate s-a trecut la mai
buna încărcare
________ a
_ cuptoa__
relor de emailare. în zi
lele care au urmat con
trolului, măsurile stabilite
au fost finalizate, ele aducînd importante economii
în balanța energetică a
celor două unități.
Cu
acest prilej, a fost reactua
lizată și propaganda vi
zuală la locurile de muncă,
pentru ca aceasta să răs
pundă cu mai multă efi
ciență cerințelor actuale.
Este de reținut faptul că
de la data efectuării con
trolului (in prima jumă
tate a lunii decembrie) și
pînă în prezent, la nive
lul
municipiului Focșani
se înregistrează constant o
scădere a consumului de
energie electrică și ter
mică. (Dan Drăgulescu).

Acțiuni politico-educative
in sprijinul aplicării
acordului global
La întreprinderea „Cioca
nul" din comuna Nădrag,
județul Timiș, munca poli
tică de masă desfășurată
de organizațiile de partid
din secții, sectoare și ate
liere este tot mai organic
legată de activitatea pen
tru înfăptuirea exemplară
a sarcinilor
economice.
Unul din obiectivele care
a stat in ultimul timp in
atenția muncii politice l-a
constituit popularizarea și
.1
explicarea conținutului ac
telor normative privitoare
la generalizarea formei de
organizare și retribuire a
muncii în acord global.
Astfel, Ia gazetele de pe
rete. din secțiile turnătorie,
laminoare, oțelărie, bunuri
de consum, de la întreți
nere si la gazeta centrală
au fost afișate calcule pri
vind avantajele aplicării acordului global pentru di
feritele categorii de mun
citori și ceilalți oameni ai
muncii. în adunările de
te'ZX a
'

partid și în grupele slndicale au fost organizate
dezbateri în cadrul cărora
economiști, juriști și -alți
specialiști au răspuns Ia
întrebările comuniștilor, ale
celorlalți lucrători in legă
tură cu aplicarea corectă
a noilor reglementări, Importanta și semnificația
formei de organizare și
retribuire a muncii
in
acord global, precum și
a sporirii retribuției lor
...
au fost amplu dezbătu
te în cadrul celor patru
cercuri ale invătămîntului politico-ideologic, pri
mele două teme fiind
axate pe aceste probleme.
Așa cum ne spunea mai
strul principal Ion
Răducu, secretarul comite
tului de partid din între
prindere. aplicarea corectă
a acordului global a con
tribuit la intensificarea ac-,
tivității productive, la în
tărirea responsabilității, a
ordinii și disciplinei. (Ce
zar Ioana).
ir
■■'‘i

zenți în toate domeniile
economico-soactivității
deciale
din comună,
consecventa
monstrează
a
comitetului
preocupare
pe linia
comunal de partid,
,
creșterii continue a rolului
conducător al partidului
în toate sferele de activi
tate. Firește, dat fiind
faptul că atît în coopera
tivele agricole de produc
ție, în cooperativa de pro
ducție, achiziții și desfacere
a mărfurilor, in instituți
ile din comună își desfă
șoară activitatea un mare
număr de femei, se pune
.................. ..: ......
... reintrebarea
sint ele
prezentate în mod cuvenit
în activitatea de partid din
comună ? O întrebare la
care ne răspunde tovară
șul Romulus Păcurar, se
cretarul comitetului comu
nal de partid :
„Din 1981 pînă în pre
zent
proporția
femeilor
primite in partid este de
53 la sută. Ponderea fe
meilor în efectivul orga
nizației comunale de partid
se ridică, în prezent, la 42
la sută. Am stabilit ca la
nivelul organizațiilor de
bază (pe sate, ferme, bri
găzi, sectoare de activitate
etc.) să 'se desfășoare o
cit mai bogată activitate
politico-organizatorică
de
îndrumare, educare ș( for
mare în timp a celor care
dovedesc o atitudine înain
tată pe tărim profesional
și obștesc și ar dori să in
tre în rîndurile partidului.
Este și ’ motivul pentru
care, spre exemplu, tova
rășelor Valeria Pop, Maria
Pușcaș de la ferma zo
otehnică, Lucia Lazăr, Au-

Cu spirit? de inițiativă

Combinatul
metalurgic
din Tulcea trebuia să pro
ducă feroaliaje afinate ne
cesare obținerii otelurilor
înalt
aliate.
Cuptoarele
existente in unitate nu pu
teau realiza acest tip de
feroaliaje. Atunci, s-a con
venit să fie montat la Tul
cea un nou tip de ciiptor
electric. Cînd toate docu
mentațiile de execuție erau
gata și utilajele au sosit pe
șantier, constructorii de pe
această platformă indus
trială.
neavind destule
forțe, nu s-au încumetat
să
efectueze .
lucrarea.
„Trebuia găsită, o soluție
— ne spunea
maistrul Șs
,
(-) J’ i
Î
1 • zL
r. „ —
Iriciuc.
Secretarul
cbmitetulUi' ti^țp.șrtid| <jjjr,
ȘVIOO £?hkbillaț- în WWa
nJ-s-s
țetului de partid problema
s-a pus direct : nu sintem
noi. oamenii din combinat
în stare să montăm, un
meric, cit, mai ales, calita cuptor ? Timpul este pre
tiv. Faptul că în comuna sant. Oțelăriile țării au ne
Hida își desfășoară activi voie de feroaliaje afinate.
tatea aproape 800 de mem-' ~
Trebuie
’
găsită urgent o
bri de partid, ei fiind pre- soluție", Plenara comitetu-

Femeile - o forță înviata
organizației de pârtii^
în viața comunei

Organizația comunală de
partid din Hida, județul
Sălaj, a cunoscut și cu
noaște. o continuă dezvol
tare atît sub raport nu-

rica Pop, Florica Berar,
Maria Milonean,
Rodica
Pintea, Dorina Miclea etc.
de la cooperativa de pro
ducție, achiziții și desfa
cere a mărfurilor li s-a
acordat in unanimitate ca
litatea
de membru
de
partid, organizațiile in care
au fost primite cunoscind
îndeaproape
atitudinea,
preocuparea, modul de a
fi și a gindi al fiecăreia
dintre ele. Un alt aspe.t :
femeile care se pregătesc
în vederea primirii
in
partid au fost și sint în
drumate să
frecventeze
cursurile
invățămîntului
politico-ideologic de partid,
De
asemenea, 75 din nu
~
mărul celor ce frecven
tează cursurile agrozooteh
nice sînt femei.
Dealtfel, merită subli
niat faptul că
această
orientare este ceva mai
veche în modul de a lucra
al comitetului comunal de
partid din Hida. Așa, de
exemplu, in urmă cu cîțiva
ani, cind, pe baza indica
țiilor conducerii partidu
lui, s-a pus problema ca
membrii de partid
(care
dintr-un motiv sau altul na
aveau studiile complete)
să-șj completeze studiile,
s-a insistat ca și aiți lo
cuitori — printre care
foarte multe femei — să
urmeze aceste forme de
pregătire. Numai in ulti
mii ani aii absolvit cursu
rile clasei a X-a 75 de
cooperatoare și 45 de mun
citoare de la secția Croi
torie serie. Unele dintre
ele sînt acum membre ale
partidului. (Eugen Teglaș).

lui de partid a continuat
apoi in atelierul mecanic al
combinatului și in secția
nr. 1 a uzinei de feroaliaje.
Comuniștii din cele două
organizații de partid ău
hotărit ca lucrările meca
nice de montaj să fie exe
cutate de echipa condusă
de Gheorghe Dumitrache,
iar instalațiile electrice să
fie realizate de electricienii
din secția nr. 1. sub con
ducerea inginerului Nicolae
Păun. Diriginte de șantier
a fost desemnat, la suges
tia comitetului de partid,
chiar secretarul . acestuia.
maistrul Iricjuc, care are o
in ex- ,
ploafarea cuptoarelor electrice.' După plerțară. a doua
Întreabă. LuLu- '■
crările'au fost încheiate î i
numai trei luni. S-a re
dus astfel la jumătate tim
pul de montai prevăzut in
documentația de execuție.
Acum, se fac pregătiri in
tense pentru montarea ce
lui de-al doilea cupto- de
acest fel. (Neculal AmihuIttsei).

corespondentul „Scinteii

unele intenții nu sînt suf iciente

Materialele refolosibile
de tone de fier vechi sînt ameste
cate cu alte metale sau cu mate
riale care impurifică șarjele sau
sint trimise la oțelării fără să fie
pregătite corespunzător. Pentru orice
specialist
este clar că elaborarea
oțelului din asemenea resurse de fier
vechi devine costisitoare, de slabă
eficiență, chiar păgubitoare pentru
economie. Sint pierderi pentru eco
nomia națională provocate de ne
ajunsuri organizatorice și de lipsa
spiritului gospodăresc în unele în
treprinderi.
Din păcate, asemenea situații pot'
fi intîlnite și în procesul de recu
perare a maculaturii, a materialelor
plastice, a anvelopelor uzate pentru
reșapare. Numitorul comun al cau
zelor unor abateri de la normele
gospodăririi judicioase a materia
lelor refolosibile este neorganizarea
unei evidente corespunzătoare a unor
asemenea resurse. Se cunoaște că
prin lege este instituită obli
gativitatea pentru fiecare între
prindere de a elabora bilanțu
rile materiale
care trebuie să oglindească lim
pede cantitățile de materii prime
și materiale ce urmează să fie intro
duse in procesele de fabricație, cele
care se vor regăsi în produsele
fabricate, precum și cantitățile și
structura resurselor materiale recu
perate. Dar acest instrument prețios
la îndeminn unităților economice
nu este utilizat așa cum prevăd re
glenrmtări’e lega'e, nu constituie
temelia pl-mificării și organizării
activității de recuperare a materia
lelor refolosibi’e.
Cert es'e că datorită unm aseme
nea neajunsuri, lipsei unei preocu
pări perseverente pentru recupera
rea și valorificarea unor materiale
refolosibile, anul trecut au fost con
semnate importante restanțe față de
prevederi la o serie de resurse refolo
sibile : fontă, cupru, alamă, zinc,
hîrtii-cartoane,
materiale textile,

valorificate integral

cioburi de sticlă, anvelope și mase
plastice. De exemplu, este greu de
înțeles de ce după eforturile de
puse pentru crearea unor instalații
de valorificare a maselor plastice,
uzate, acestea să nu poată fi utili-'
zate la întreaga capacitate deoarece
nu se asigură colectarea cantităților
stabilite de asemenea materiale re
folosibile.
Sarcini importante in această pri
vință revin centralei spccia.izaie în
colec.area materialelor refolosibile
care are unități in fiecare județ.
Cu toate progresele înregistrate in
funcționarea acestor Întreprinderi,
activitatea in domeniul respectiv tre
buie îmbunătățită in continuare,
în principal, organele locale și. uni
tățile socialiste de pe teritoriul res
pectiv trebuie să sprijine mai sus
ținut întreprinderile specializate de
colectare pentru intensificarea acti
vității de recuperare a resurselor ma
teriale rezultate din producție și
consum, prin organizarea gospodă
rească, cu maximă grijă a colectării
tuturor materialelor atît din între
prinderi, cit și de la cetățeni, astfel
incit nici o resursă să nu fie iro
sită, tot ceea ce poate fi valorificat
să fie predat ncintîrziat, fără pier
deri, industriei de reciclare. Cu atit
mai mult trebuie acționat in acest
sens, cu cit la recuperarea unei
serii de materiale — hirtii-cartoane,
materiale plastice, diferite metale,
la care sînt posibilități de reutilizare, rezultatele de pînă acum sint
nesatisfăcătoare.

Recondiționarea pieselor
și subansamblelor — o acti
vitate eficientă. Dosi=ur> este
mai
simplu.
mai
comod
mult
să se scoată din raftul magaziei o
piesă nouă, decît una veche, dar
bunul gospodar nu va proceda niciîn acest. spirit,
odată așa
.
.
. conducerea partidului a inițiat o serie de
acțiuni de intensificare a recondiționării și refolosirii pieselor și

subansamblelor, stabili.ndu-se nor
mative de recuperare și măsuri con
crete pină la nivelul tiecărei între
prinderi, pe această cale urmind a
se obține importante economii do
materiale, oțeluri speciale, energie,
de manoperă și asigurîndu-se solu
ționarea mai rapidă a aprovizionării
cu piese de schimb, mai ales a ace
lora care in mod obișnuit se procură
din import. Numeroase i.it: c ar: icre: i
din economie au o bună experiență
in privința recuperării pieselor și
subansamblelor. Important este ca
asemenea metode bune de organi
zare a acțiunii de recuperare, ca
tehnologiile și dispozitivele tehnice
utilizate in aceste unități să fie
rapid preluate și generalizate. După
cum, se impune mai multă fermitate
in funcționarea sistemului de con
diționare a eliberării pieselor și
subansamblelor noi de predarea spre
reparare' și valorificare a pieselor și
subansamblelor uzate.
Industria reciclării este o indus
trie Ia crearea și dezvoltarea căreia
ne putem aduce cu toții contribu
ția ca cetățeni, ca oameni ai muncii.
De aceea, este de la sine înțeles că,
pe lingă investiția de inteligență și
spirit organizatoric, mai trebuie in
vestită și multă, foarte multă pa
siune și răsnundere. Pornind to~: i"i
de la importanța cu totul deosebită
a activității de recuperare și valo
rificare a materialelor refolosibile
pentru asigurarea bazei de materii
prime necesare realizării in bune
condiții a planului pe .acest aa.
se impune ca ip fiecare întreprindere, sub conducerea organelor și
organizații'or de norii 1. să se in:țieze acțiuni temeinice pentru ca
nimic din ceea ce poate fi recuperat în procesul de producție să nu
se piardă, pentru instaurarea unui
spirit gospodăresc ferm la toate
locurile de muncă. Este în interesul
țării, al fiecărui cetățean să contri
buie cu toate for’ele la asigurarea
reciclării in producție a tuturor
materialelor refolosibile.

«
— Ce măsuri au fost luate pentru
reducerea cu 50 la sută a consumu
lui de energie in unitățile publice
din localitate ?
Adresind această întrebare to
varășului Florian Ghițescu, prima
rul orașului Curtea de Argeș, aresta
ne-a in. mat mai intii u.i program
de măsuri, după care a tlnut să
adauge : „Programul este rezultatul
analizei efectuate cu toți factorii de
răspundere din oraș imediat după
declanșarea acțiunii de economisire
a energiei și cuprinde în el toate
acele soluții aplicabile la nivelul localității noastre. în cadrul programu
lui se regăsesc si măsurile specifice
de reducere a consumului public —
in magazine, ateliere meșteșugărești,
șco’.i, unități de prestări servicii,1
cultural-artistice. instituții etc.".
Spicuim din programul respectiv :
O Unitățile comerciale și cele
de prestări servicii cu un
singur schimb de lucrători vor
funcționa după programul „zi1: mină" ; pentru comp ctazei
orelor de lucru, unitățile vor
funcționa și in zilele de dumi
nică ;
O Se interzice folosirea fir
melor și reclamelor luminoase,
a aparatelor electrice de încăl
zit. precum si a agregatelor fri
gorifice incărcaie sub capaci
tate ;
O Toate instituțiile și orga
nele locale ale administrației de
stai vor începe programul ia
o; a 8, iaj» unitățile soeial-culturale își vor desfășura activi
tatea pînă cel tirziu la ora 17,30;
O Se interzice consumul de
energic in afara programului de
lucru, cu excepția iluminatului
minim de pază (prin becuri de
veghe), acolo unde este prevă
zut.

Trebuie să spunem câ. prin con
ținutul său larg, prin caracterul con
cret al măsurilor cuprinse — chiar
dacă nu sînt deosebite ca originali
tate. ci din categoria celor indicate
pe plan central — programul res
pectiv asigura acțiunii de economi
sire a energiei Ia Curtea de Argeș
un demaraj svb auspicii favorabile,
in vederea încadrării localității în
noile norme de consum, reduse cu
50 la sută. Cu o condiție : ca măsu
rile din program să fie aplicate
pretutindeni, consiliu] popular av-nd
datoria să urmărească la fata locu
lui — prin echipe de control —
modul de îndeplinire a sarcinilor
stabilite. Ce s-a int mplat in fapt ?
Consiliul popular s-a mulțumit cu
adoptarea programului și... a aștep
tat ca lucrurile să se rezolve de la
sine ; fără să exercite vreun con
trol. Ca atare, unii lucrători din
unitățile publice, receptivi Ia apelu
rile formulate, au trecut la fapte,

economisind energia, alții au conti
nuat să consume curentul electric
ca și înainte. Rezultatul unui asemenea stil formal de lucru ? Consumul de energie electrică din oraș
a scăzut, dar nu cu 50 la sută cum
s-a indicat, ci numai cu 24 la sută.
Cit de necesar era controlul in
aceste situații ne-a dovedit-o un
raid pe care l-am intrep-ins prin
unitățile publice din localitate, raid
la care am invitat si pe tovarășul

Constantin) a fost deconectată de la
priză mașina electrică de șlefuit —
operațiunea efectuindu-se acum ma
nual, iar la atelierul Școlii gene
rale nr. 4 (director G. Pătruleasa)
s-a renunțat la utilizarea mașinilor
electrice din dotare, practica elevilor
efectuindu-se — in timpul anului
școlar — cu unelte manuale. în toate
aceste unități se folosește doar ilu
minatul natural, orarul lor de func
ționare fiind stabilit pe durata

Cum acționează consiliul popular și cetățenii
din

Curtea

de

Argeș pentru a

plicarea măsuri

lor de
a

reducere

consumurilor

© Consiliul popular a elaborat un program complex de măsuri, dar... <a omis să controleze modul de aplicare © RezulLatul : consumul public din localitate a scăzut cu numai 24 la
sută © Soluțiile de economisire a energiei, aflate la îndemîna
tuturor lucrătorilor din unitățile publice, nu sînt aplicate rigu
ros © Un angajament al organelor locale care va trebui ma
terializat de urgență : „comisiile energetice vor trece din uni
tate în unitate pentru a stabili și, mai ales, pentru a aplica
la fața locului măsurile concrete de economisire severă
a energiei"

lon Neamțu, vicepreședinte al co
mitetului executiv al consiliului
popular orășenesc. Ce am constatat?
Mai întii se cuvine să menționăm
că am întîlnit numeroase unități in
care lucrătorii s-au dovedit buni
gospodari, acționînd cu fermitate
pentru
eliminarea
consumurilor
energetice care nu erau necesare.
Bunăoară, la magazinul Gostat (res
ponsabil Oorea Dumitru) au fost
scoase din funcț’une toate agregatele
frigorifice din magazia de mină a
unității, conservarea mărfurilor mai
puțin perisabile asigurindn-se prin
ventila'ie natu-ală (crin deschiderea
oberlihturilor de la ferestre și mon
tarea unor bare metalice de sigurărită), Pentru produsele ușor perisabile se folosește — numai pe
timpul cit este nevoie — o singură
vitrină frigorifică. La atelierul de
geamuri (responsabil D.
montat

lumină". Șl exemplele pozitive ar
putea continua.
Din păcate, alături de aceste uni
tăți, am intilnit și numeroase exem
ple aflate Ia polul opus, care dove
desc cit de util ar fi fost controlul
ce se cerea exercitat din
partea
consiliului popular, a organelor sale
de specialitate. Să exemplificăm. La
complexul
alimentar
..Bulevard"
(responsabil Pirvan Florea). toate
agregatele frigorifice din magazia de
mină funcțrenau din plin, deși o
parte din ele erau goale, iar tempe
ratura din încăpere era mai scăzută
d-ecit in frigidere. (Șă nu omitem —
Curtea de Argeș este localitate sub
carpatică). La berăria „Bolta Rece"
(responsabil Barbu Ion), becurile din
sala de vînzare și cele din bucătărie
ardeau ziua în amiaza marc de parcă
era miezul nopții Plita electrică
funcționa și ea cu toată puterea,
pentru a încălzi... un ibric cu două

cafele. „N-ar fi mai economic să
montați un mic godin pentru p re
pararea cafelei si a gustărilor
calde ?". In trenarea adresată res
ponsabilului — întrebare pe care ar
fi trebuit .să i-o adreseze de mult
organele de control (dacă treceau pe
acolo) — a avut darul șâ-1 uimească
intr-atit pe interlocutor incit acesta
a rămas mut. de parcă i-âm fi
cerut să care apă cu ciurul. Fără'
răspuns a rămas si o altă întrebare
adresată aceluiași responsabil
,De
ce nu citiți zilnic contorul ielectric
— așa cum s-a indicat — pentru a
urmări cum vă încadrați in normele de consum ?"
Am intrat' și la unitatea de reoarat ceasuri (iresponsabil Bilici loan)
Deși la mesele, de lucru ale meseriașilor erau montate veioze. bacurile din tavan ardeau inutil, la concurentă cu lumina zilei. Pe ușă
__
citim programul de funcționare al
atelierului : 9—13 ; 17—21. „Nu mi-a
spus
nimeni
că
trebuie
sâ-1
schimb" — se explică responsabilul.
Ceasornicăria în cauză nu e singura
unitate care nu și-a adaptat progra
mul la orarul „zi-lumină“. în aceeași
situație se află toate unitățile coope
rației meșteșugărești din localitate,
ca și unitățile Loto-Pronosport.
Continuăm raidul la atelierul de
reparat si călcat pălării (responsabil
Drăgușin Constantin). în lipsă de
.comenzi (afară ningea virtos). me
seriașii ascultau radio-ul — conectat
la priză — si se încălzeau la un
calorifer electric cu 10 elemenți.
(„Echipele de . control pe tema ener
giei ? N-au fost pe la noi"). Vecinii
de la atelierul de ceaprăzărie-blănărie (responsabil Zigoneanu
Ion)
se încălzeau la o sobă cu lemne, dar
energia electrică tot se risipea : cele
4 becuri din tavan ardeau ziua in
amiaza mare, iar fierul electric de
călcat consuma curentul fără rost.
(„Să încălzim fierul pe sobă ? E
mai incomod" — încearcă o scuză
responsabilul).
în loc de concluzie la raidulI nostru redăm cuvintele pe care a tinut
să ni le spună la încheierea docui
mentării
tovarășul vicepreședinte
Ion Neamțu : „Autocritic vorbind,
cele constatate dovedesc cit de nece
sar era să fi controlat la fata locu
lui cum se aplică măsurile stabilite.
N-am făcut-o nici noi. cei de la
consiliul popular, nici conducerile
întreprinderilor din subordine. Pen
tru a face ordine în această privință
vom organiza, de urgență, comisii
energetice pe p-ofile de activitate,
care se vor deplasa din unitate in
unitate".
...Cum raidul nostru Ia Curtea de
Argeș s-a desfășurat în ultimele zile
ale lunii decembrie ’83, sperăm că
noul an va marca și aici o situație
radical îmbunătățită

Mihai IONESCU
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STRĂLUCITĂ ÎNCUNUNARE
a luptei Îndelungate
SI EROICE A POPOR ULUI NOSTR U
(Urmare din pag. I)
silvaniei, încheiat la 17 iulie 1833 și
reînnoit in numeroase rinduri, preve
dea astfel sprijin reciproc în caz de
nevoie. în 1638, cînd sultanul Murad
IV a hotărît înlăturarea principelui
Transilvaniei, domnul muntean Ma
tei Basarab și-a asigurat aliatul de
întreg sprijinul Țării Românești :
„noi fiind aliați, cauza pentru care
luptăm este comună și astfel se cu
vine să purtăm împreună toate Greu
tățile". Domnul Moldovei, Vasile
Lupu, a încheiat, de asemenea, un
tratat de alianță cu principele Tran
silvaniei, pornind de la „vechile re
lații de vecinătate și de bună înțe
legere". în cadrul
acestor alianțe,
domnitorul Țării Românești se bucu
ra de multă autoritate, contemporanii
Eocotindu-1 drept „prea luminatul
stăpîn și voievod al acestor țări da
cice". Astfel de aprecieri erau deter
minate de acțiunile lui Matei Basa
rab. care vădeau hotărirea lui de a
continua politica lui Mihai Viteazul,
lucru recunoscut și de Rudolf
Schmidt, rezidentul habsburg la
Poartă, care relata că otomanii „se
tem de Matei și-l consideră anroape
ca pe un al doilea Mihai Vodă".
Anii 1658—1660 au înscris noi efor
turi pentru refacerea blocului antiotoman al celor trei țări române, inițiativa revemnd domnului muntean
Mihnea al III-Iea. Nădăjduind să
găsească un sprijin în principele
Transilvaniei, domnul muntean a în
cheiat cu acesta un tratat de alianță,
întărit la 15 octombrie 1659, la Rucăr, cu prilejul întilnirii celor doi
principi. Diplomatul Ioan Nemeș,
referindu-se la acest episod, scria în
„Jurnalul" său din anii 1651—1686,
că la Rucăr „s-au unit principele cu
voievodul și Transilvania cu Țara
Românească".
întreaga domnie a lui Șerban Cantacuzino (1678—1688) s-a caracterizat
la rîndul său prin acțiuni menite să
ducă la eliberarea provinciilor româ

nești de sub dominația otomană și
la includerea lor intr-un stat ce ar
fi urmat să fie condus de el. Pentru
înfăptuirea scopurilor sale politice,
Șerban Cantacuzino a întreprins nu
meroase demersuri în vederea în
cheierii de alianțe cu țările surori. La
1 iunie 1635, la Făgăraș, „in numele
tradiției de prietenie și apropiere a
celor două țiri“, el a semnat un
tratat de alianță veșnică cu princi
pele Transilvaniei. în anul 1686, Șer
ban Vodă a primit la București o de
legație de boieri moldoveni trimiși
de noul domn Constantin Cantemir
(1685—1693) în vederea aderării Mol
dovei la alianța încheiată cu un an
înainte între Țara Românească și
Transilvania. Urmașul său. Constan
tin Brîncoveanu, s-a străduit să cre
eze o unitate de acțiune intre Țara
Românească și Moldova în fata pre
tențiilor Porții otomane. La rîndul
său. domnul Moldovei. Dimitrie Can
temir, a înțeles necesitatea stringerii
legăturilor
dintre țările
române,
așa cum o vădește întreaga lui
operă cărturărească și așa cum
rezultă și din pecetea personală a
voievodului păstrată pe sigiliul ine
lar, pe care se văd asociate stemele
Moldovei și Țării Românești.
Și in perioada domniilor fanariote,
lupta românilor pentru independen
ță și unitate politică s-a afirmat cu
deosebită vigoare, mai ales în a doua
jumătate a veacului XVIII și în pri
mele decenii ale secolului următor,
în această perioadă. în cîmpul di
plomației europene, și-au făcut apa
riția și așa-numitele proiecte
ale
„regatului dacic". Rezultat al com
binațiilor politice din cercurile ma
rilor puteri vecine, care, sub această
formă voalată. își exprimau de fapt
tendințele lor cotropitoare, asemenea
proiecte nu erau menite a servi in
teresele poporului român. Dar ele
merită să fie menționate pentru că.
în pofida intenției autorilor lor. con
semnau realități istorice incontesta

bile — comunitatea de neam și de
limbă a poporului român, existența
sa unitară de-a lungul istoriei.
în timpul războiului ruso-turc din
1806—1812 intîlnim un proiect de unire a Țării Românești și Moldovei,
de inspirație internă, care reflectă,
opiniile boierimii și ale domnitoru
lui. El datează din anul 1807 și pre
vedea unirea definitivă a celor două
țări române intr-un singur stat. Tot
in 1807, boierii moldoveni au redactat
la Iași un memoriu in care cereau,
între altele, unirea Moldovei cu Țara
Românească într-un stat indepen
dent. sub numele de Dacia sau Valahia Mare. în sprijinul cererii lor.
ei invocau identitatea de legi, de
limbă — motive temeinice pentru
realizarea unirii.
Revoluția din 1821, de sub condu
cerea lui Tudor Vladimirescu —
măreață ridicare a poporului român
împotriva asupririi sociale,
pentru
libertate națională — a pus des
chis
problema unirii românilor,
Tudor Vladimirescu voind să rea
lizeze o strinsă legătură cu mol
dovenii „ca unii ce sintem de un
neam, de o lege și sub aceeași stăpinire", pentru ca, „fiind la un gind
și intr-un glas cu Moldova să pu
tem ciștiga deopotrivă
dreptățile
acestor prințipaturi, afutorindu-ne
unii pe alții". Revoluția din 1821 a
contribuit astfel într-o măsură în
semnată la intensificarea luptei
pentru independență și unitate na
țională a tuturor românilor. Ideile
lui Tudor Vladimirescu enunțate
in „Cererile norodului românesc"
sau în alte documente elaborate în
timpul revoluției, ca și concepția sa
despre „patrie și unire"• au alcătuit
importante premise ale dezvoltării
ideologiei și culturii naționale, au
impulsionat lupta românilor pentru
unitate și independență
națională,
duclnd aproape patru decenii mai
tîrziu la intîia izbîndă pe acest
drum — Unirea Principatelor-surori.

A
BACĂU. In întîmpinarea aniver
sării a 125 de ani de la formarea
statului național român prin unirea
Moldovei cu Muntenia, in comunele
si orașele județului Bacău se desfă
șoară ample manifestări politico-e
ducative si cultural-artistice : sim
pozioane, șezători literare, vernisări
de expoziții, gale de filme, recita
luri de poezie patriotică etc. La că
minul cultural din comuna Tg. Trotuș a aVut loc simpozionul „Uni
rea — națiunea a făcut-o", iar Ia
cluburile petroliștilor din Moinești.
Lucăcești și Zemeș, simpozionul
cu tema „Unirea este actul ener
gic al întregului popor". La Mu
zeul județean de istorie și artă din
Bacău a fost organizată o fotoexpoziție documentară intitulată „Unirea din 1859 — moment crucial
jin afirmareâȘ.și dezvoltarea Rpmâ-- .
sniei moderhe", iar la ’bibliotecii'^
din Bacău și municipiul Gheorghe
Gheorghiu-Dej, sute de tineri au
participat la șezători literare, la
ț vernisajul unor expoziții de carte

social-politică
și
(Gheorghe Baltă).

beletristică.

BIHOR : Sub genericul „Cîntâm
Unirea", membrii cenaclului literar
„Miron Pompiliu" din Orașul Dr.
Petru Groza au inițiat seri de poe
zie și muzică în unitățile economi
ce din localitate. (loan Laza).

VASLUI. La Casa de cultură a
sindicatelor din municipiul reșe
dință de județ s-a desfășurat sim
pozionul „Unirea Principatelor —
glorioasă filă a istoriei poporului
nostru". în incinta aceleiași institutii si la biblioteca „Stroe Belloescu" din Birlad au fost vernisate
expoziții de carte sub genericul
„Unirea — națiunea a făcut-o",
întreprinderea cinematografică a.
■Șniti'âi în mai multe localități ur
bane și rurale ale județului, pro
iecția unui ciclu de filme artistice
dedicate aceluiași memorabil eve
niment. (Petru Necula). '

CARAȘ-SEVERIN. Clubul siderurgiștilor din Otelul Roșu găzdu
iește în aceste zile o reprezentati
vă expoziție de carte. Organizată
sub genericul ..Unire în cuget și-n
simțiri", expoziția omagiază împli
nirea a 125 de ani de la istoricul
act al unirii Moldovei cu Munte
nia. (Nicolae Cătană).

BUZĂU : în satul de reședință
al comunei Vadu Pașii, județul
Buzău. în aceste zile premergătoa
re aniversării Unirii, s-a sărbătorit
împlinireg a 100 de ani de atestare
documentară a localității. Printre
acțiunile întreprinse cu această, oca
zie se numără si organizarea unui
punct'-muzeistic ce cuprinde 180 de r
sxDOnate-; obiecte de-folosință.>alelocuitoriloi’ satului, piese de imbrj^căminte pentru femei și bărbați,
unelte, acte și cârti de importantă
istorică.
monede etc.
(Siclian
Chiper)

PENTRU AGENDA DV. TURISTICA

COTIDIAN
relatări ale reporterilor și corespondenților „Șcînteii"
B Trustul de construcții Cluj are
de realizat in acest an 5 000 de
apartamente. Ca urmare a mai bunei
pregătiri a lucrărilor, 2 100 de apartamente se află de pe acum in
diferite stadii de execuție.

șantiere construcții, instalații și montaje nr. 3 Bacău au conceput și
realizat, pe platforma industriolă
Mărgineni o instalație eoliană originală, care produce anual circa
80 000 kWh energie electrică.
B Specialiștii Grupului de

B La întreprinderea mecanică de
reparații auto și utilaj de transport
din Baia Mare a intrat în produc
ție prima serie de 1 000 de discuri
de ambreiaj pentru mijloacele de
transport „multicar". în acest fel,
se renunță la import, economisim
du-se importante ffonduri valutare,
B O veste bună
practică notația în
redeschisă, complet:
na acoperită, care
apă termală.

pentru cei care
Oradea : a fost
renovată, piscibeneficiază de

B La Cernavoda, in zona liceu
lui agroindustrial, constructorii edifică un nou ansamblu de locuin
țe al orașului. Ei au dat în folo
sință zilele acestea primele din cele
259 de apartamente ce se vor con
strui aici in acest an. De aseme
nea, ei vor mai construi o școală,
un hotel, unități comerciale și pres
tatoare de servicii pentru l popu
lație.
B Constructorii de locuințe din
municipiul Rîmnicu Vîlcea au pre
dat „la cheie” primele 30 aparta
mente din planul pe acest an. Pină
la sfîrșitul anului in curs, munici
piul reședință de județ își va mai
îmbogăți zestrea edilitară cu încă
1 100 apartamente,

B La întreprinderea de construc
ții metalice din Bocșa, județul Caroș-Severin, s-a dat în folosință o
nouă și modernă cantină-restaurant
Ia care pot servi zilnic masa peste
2 000 de persoane.

B In cadrul întreprinderii de mo
rarii, panificație și produse făinoa
se din Alexandria a intrat în func
țiune prima linie tehnologică a unei
fabrici de paste făinoase, cu o ca
pacitate zilnică de 10 tone.
B La întreprinderile de confecții
din Vaslui și Birlad au fost orga^nizate expoziții permanente cu uti-

15,0(1
15,05
15.15
15,25
15,40

Telex
Muzică populară
Cărți și idei
Televacanța școlară
Agro^ootehnia pe înțelesul tutu
ror. (parțial color). îndrumări teh
nice pentru lucrătorii din agricul
tură
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Steaua - Dinamo 23—22, un derbi pe placul marelui public
La 29 ianuarie — un nou meci Dinamo — Steaua I
Duminică, la Palatul sporturilor și
culturii, plin pină la refuz da iubi
tori ai handbalului. Steaua și Di
namo au oferit un derbi de inaltă
calitate tehnică. în pofida unor ab
sențe, printre care și Cornel Durau,
dinamoviștii au dat o replică deoser
bit de puternică echipei campioane,
în final : Steaua — Dinamo 23—22
(13-11).
Golgeterii partidei : Marian Dumi
tru (S) — 9 goluri. Roșea (D) și Dogărescu (D) — cite 7. Stingă (S) și
Grabovschi (D) — cite 5.

în clasament : Steaua — 48 punc
te, Dinamo — 43, Minaur — 40... Re
amintim că la 29 ianuarie, de ase
menea, la această excelentă gazdă a
derbiurilor care este PaLatul sportu
rilor și culturii, va avea loc o nouă
întilnire intre Dinamo și Steaua.
Pină atunci, la București vom vedea
un cuplaj, la sala Floreasca. Dina
mo București — Dinamo Brașov și
Steaua — Carpați Mirșa (joi. 19 ia
nuarie, oră 17) și, tot la sala Flo
reasca. Steaua — H.C. Minaur (joi
26 ianuarie, ora 18).

în cîteva rînduri
© La .,Madison Square Garden"
din New York începe astăzi „Tur
neul campionilor" la tenis, la care
participă primii 12 clasați in „Mare
le Premiu
F.I.L.T." — ediția 1983.
Principalii favoriți ai concursului
sînt americanii John McEnroe și
Jimmy Connors, cehoslovacul Ivan
Lendl, suedezul Mats Wilander și
francezul Yannick Noah. Ceilalți
participanți sînt Jose Higueras (Spa
nia), Jose Luis Clerc (Argentina),
Thomaș Smld (Cehoslovacia), An
dres Gomez (Ecuador), Eliot Teltscher, Jimmy Arias și Joahn Kriek
(S.U.A.).
în prima zi sînt programate parti
dele Higueras — Clerc și Arias —
Kriek.

© în ultima zi a concursului de
patinaj viteză de la Inzell (R.F. Ger
mania), sportivul român Dezideriu
Jenei a ■ stabilit două noi recorduri
naționale în probele, de sprint. La
'500 m, D. Jenei a fost cronometrat
în 38”73/100. iar Ia 1 000 m cu timpul
db 1T8”24/1OO. în probele respecti
ve, reprezentantul țării noastre a
ocupat locul 3.

• în runda a doua a turneului in
ternațional feminin din cadrul „Fes
tivalului șahist vîlcean", care se des
fășoară la Călimănești, tînăra maestră româncă Smaranda Boicu a în
vins-o cu piesele negre pe Maria
Nemeth (Ungaria). Mariana Ioniță a
ciștigat la Iudit Chiricuță. Cristina
Bădulescu la Nadejda Mitescu, iar

cinema
O Miezul fierbinte al pîinii: SCALA
(11 03 72) — 9; 11,15: 13.30; 15,45: 18;
20, .CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15:
13,30: 15,45: 18: 20.
© program de desene animate — 9,30:
1130; 13,30; 17,30, Ball de sîmbătă
seara — 15,15; 19.15 : DOIN X (16 35 38).
@ Stejar — extremă urgență : TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
© Dragostea și revoluția: FEROVIAR
(50 51 40) — 9: 11; 13; 15: 17: 19, ME
LODIA (12 06 88) - 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.

partidele Eugenia Ghindă — Suzana
Makai (Ungaria), Margareta Pcrevoznic — Gertrude Baumstark și
Utte Spate (R.D. Germană) — Rodica
Reicher s-au încheiat remiză.
O în clasamentul mondial al celor
mai bune formații de box din lume,
pe anul' 1983, clasament publicat de
ziarul polonez „Przeglad Sportowy",
din Varșovia, pe locul întîi este si
tuată formația. U.R S.S., cu 101 punc
te, urmată de Cuba 83 puncte, S.U.A.
70 puncte. Italia 63 puncte. Coreea
de Sud 49 puncte. Bulgaria 42 punc
te, R D. Germană 41 puncte. Româ
nia 29 puncte. Ungaria 25 puncte. Iu
goslavia 22 puncte. Polonia 21 punc
te, R.P.D. Coreeană 13 puncte. Ca
nada 17 puncte, Anglia 13 puncte.
Venezuela’ 10 puncte. Thailanda 8
puncte. Irlanda 8 puncte etc.
O Turneul feminin de volei de la
Berlin a fost ciștigat de echipa Ruda
Hvezda Praga — 10 puncte, urmată
de formațiile Dynamo Berlin — 9
puncte ; Dinamo București — 8 punc
te, Dosza Budapesta — 7 puncte. Fa
rul Constanta — 6 puncte și T.S.C.
Berlin — 5 puncte.
• Cu prilejul unui concurs desfă
șurat. luni, la Leningrad, atletul so
vietic Valeri Sereda a realizat cea
mai bună performantă mondială a
sezonului pe teren acoperit, la sări
tura în înălțime, cu rezultatul de
2,30 m. Anul trecut. SeY-eda a sărit
în aer liber 2,35 m.

• Căruța cu mere : DRUMUL SARI!
(31 28 13) — 15,30;: 17,30; 19,30.
• Misterele Bucureștilor :
COTROCENI (49 48 48) - 15: 17,15: 19.30.
0 O lebădă iarna : PACEA (60 30 85)
— 15.30; 17,30; 19,30.
• Povestea
călătoriilor :
VOLGA
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18:
20, TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
0 Melodii la Costinești : POPULAR
(35 15 17) — 15; 17,15; 19.30.
0 De dragul tău, Anca : COSMOS
(27 54 95) — 9,30;' 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30, GRI VIȚA (17 08 58) — 9;
11,15: 13,30; 15.45; 18; 20.
0 Comoara, Ultimul cartuș : PRO
GRESUL (23 94 10) — 15; 18,30.
0 Naufragiul : SALA MICA A PA
LATULUI — 17,15; 20.

FOTBAL : Azi — tragerea

la sorți pentru turneul
final al campionatului
european
# Ieri au fost desemnate patru
echipe „cap de serie"
După cum anunță agenția „France
Presse", luni, la Paris, au fost desem
nate echipele „cap de serie" aie tur
neului final al campionatului euro
pean de fotbal interțări (12—27 iu
nie).
Tragerea la sorți, pentru stabilirea
componenței celor două grupe a cite
patru echipe, va fi efectuată azi la
prinz de comisia de organizare a
U.E.F.A.
Ieri, Ia încheierea reuniunii sale
premergătoare tragerii la sorți, comi
sia de organizare a publicat următo
rul comunicat : „In conformitate cu
dispozițiile regulamentare, comisia
de organizare a campionatului Euro
pei interțări 1984 a reținut patru echipe drept „cap de serie", adică
echipa Franței, ca organizatoare, și
primele trei dintr-un clasament sta
bilit după criterii sportive, adică —
formațiile R.F.G., Spaniei și Iu
goslaviei.
în plus, comisia a atribuit echipei
Franței numărul 1 (in calitatea sa de
organizatoare) și echipei R. F. Ger
mania numărul 5 (in calitatea sa de
deținătoare a titlului), ceea ce În
seamnă că ele vor juca î'n grupe di
ferite.
„Celorlalte echipe «cap de scrie-,
echipele Spaniei și Iugoslaviei, li se
vor atribui, prin tragere la sorți, nu
merele 4 și 8. în continuare, echipe
lor Belgiei. Danemarcei, României și
Portugaliei li se vor afecta, de ase
menea, prin tragere la sorți, nume
rele 2 și 3 din grupa I și numerele
6 și 7 din grupa a II-a“.

★
• în etapa a 18-a a Campionatu
lui spaniol de fotbal, C.F. Barcelo
na a invins cu scorul de 3—1 pe F.C.
Sevilla, două dintre golurile învin
gătorilor fiind marcate de argenti
nianul Diego Maradona, care și-a
făcut astfel reintrarea după acci
dentul grav suferit la 24 septembrie
anul trecut.

• Gară pentru doi: STUDIO (59 53 15)
— 10; 12,30; 15; 17,30; 20, MIORIȚA
(14 27 14) - 9; 12; 16; 19.
0 Călărețul cu calul de aur : 'LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30;
15-,45: 18; 20.
0 Fără panică, vă rog î FESTIVAL
(15 63 84) - 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 îndrăgostit la propria dorință :
CENTRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
0 Dragostea și regina : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15.30; 17,30; 19,30.
0 Cenușă și
diamant :
UNION
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45;
13; 20.
0 Șatra : FERENTARI (80 49 85) —
15.30; 17.30: 19,30.
0 Inimă sinceră: VIITORUL (11 48 03)
- 15,30; 17,30; 19,30.

Vacantele lunii ianuarie

vremea
Timpul probabil pentru intervalul
cuprins între 10 ianuarie, ora 20 — 13
ianuarie, ora 20. In țară : Vremea în
curs de răcire. Cerul va fi variabil,
mal mult acoperit, în partea a doua
a Intervalului. Vor cădea ninsori lo
cale în sudul și estul țării. In rest,
ninsori izolate. Vîntul va sufla slab
pină la moderat, cu intensificări locale
de scurtă durată. (Temperaturile mint

ie și frumoase produse de îmbră
căminte, in cea mai mare parte
pentru copii, realizate prin valorifi
carea materialelor refolosibile re
zultate din procesul de producție.
B Ca urmare a exploatării ju
dicioase a parcului de sonde, pe
troliștii de la Schela Berea, jude
țul Buzău, au livrat unităților de
prelucrare peste 2 000 tone de ți
ței și au extras suplimentar im
portante cantități de gaze și gazolină.
B In centrul civic ol municipiului Tumu Măgurele și-o deschis
porțile un modern hotel cu 10 ni
veluri. Noua unitate, care aparține
Oficiului județean de turism Teleor
man, dispune de peste 200 locuri
și de un complex de alimentație pu
blică alcătuit din restaurant, bar de
zi, braserie, cofetărie.
B In mai multe orașe ale jude
țului Hunedoara se întreprind ac
țiuni edilitare pentru mai buna gos
podărire și întreținere a fondului
locativ și a străzilor. Printre aces
tea, semnalăm darea în folosință a
8,7 km canale colectoare de apă
menajeră și o unor rețele de ca
nalizare la Lupeni, Petroșani, Simeria și Hațeg, in Valea Jiului, la
Vulcan, a fost dat in folosință, de
asemenea, un rezervor de apă po
tabilă de 2 000 mc, iar la Petroșani, un decantor pentru ape
uzate.

Foto : Eugen Dichiseanu

genda dv. pe cîteva din cele mai
renumite : Căciulata, Sovata. Covasna, Tușnad, Olănești. Felix,
Herculane, Govora, Săcele, Buziaș,
Geoagiu, Sîngeorz ș.a.
B Constructorii din Birlad au fi*
Luna ianuarie debutează — cum
nalizat în aceste zile două noi oîi stă bine primei luni a anului —
și cu cîteva inițiative care se vor
biective de investiții : centrul de
bucura, credem, de aprecierea tu
calcul al întreprinderii de elemen
riștilor. Să ne oprim mai întîi ate pneumatice și aparate de mă
supra celor de... sezon. în ultima
sură și control, care a intrat deja
parte a lunii ianuarie, în funcție de
in funcțiune, și o unitate mixtă de
concursul... iernii, va începe ciclul
prestări de servicii pentru popu
de acțiuni cultural-sportive sub. ge
lație aparținînd Uniunii județene a
nericul „Serbările zăpezii". Astfel
cooperativelor meșteșugărești.
de manifestări sînt programate in
stațiunile Predeal, Pîrîul Rece,
B La Șantierul naval Galați a
Izvoru Mureșului, Bușteni ș.a. Ar
fi de așteptat ca organizatorii tu
avut loc lansarea primei nave pen
rismului
să investească în aceste
tru export din acest an. Este vorba
acțiuni multă pricepere și fantezie
despre o navă specializată în
pentru ca serbările zăpezii să se
transportul de trailere, autovehicu
constituie, prin amploare și conti
le și containere, a patra dintr-o se
nuitate, într-o marcă a personali
rie de 8 de acest tip, care se etății stațiunii, într-o demonstrație
xecută aici. De asemenea, se poa
că monotonia iernii poate fi evita
te aprecia că lansarea în sine a
tă. Cine va ciștiga această compe
constituit o performanță : pentru
tiție de inițiativă? Așteptăm cuvinprima oară la șantierul gălățean un
tul turiștilor.
vas de asemenea tip a fost lansat
Și fiindcă ne referim la inițiati
la o cotă a apelor Dunării atit de
ve. să mai anunțăm una. cu speran
mică : 180 cm.
ța că va fi preluată de toți orga
nizatorii turismului. Despre ce este
vorba? De procurarea biletului de
vacanță prin... corespondență. Ini
16,00 Ecran de vacanță. „Puștiul" — produoție a Studioului cinematografic
țiativa aparține Oficiului județean
. „București".
Regia
de turism Cluj, și’eâ se realizează
Bostan. Partea I
,■
-- j6,30 închirierea.' programului
programului;,:. vP'
«4;,
, ■ Brașov,Sinaia;' Predeal.,<Sl^p ‘ într-un mod cit se poate de simplu.
_ _lejumăV (parțial ColorFvWk
■ aW .?s®^ShbVa!<și;;Gheia — contractatelh20,OT,'raeJ«Vwari(parțlal
cdlbr) i
■ Be'11 partea 'interioară a unei hirtii
economic
20,20 Panoramic
“
tegral din timp de turiști străini și
de formatul unei felicitări sînt în
20,45 Teatru TV : „File din cronica
români, ori pentru taberele vacan
scrise, sub genericul „Călătoriți cu
Unirii" de Mircea Ștefănescu. Anoi în 1984", toate acțiunile oferite
țelor de iarnă ale elevilpr și stu
daptare TV și regia : Eugen Todoran. Ultima parte
denților — nu vor mai putea primi
în acest an — excursii, odihnă, cură
21.30 La zi în 600 de secunde
însă oaspeți decît în limitele noro
balneară — și nominalizate trasee21,40 Estrada cîntecului și dansului
22,15 Telejurnal (parțial color)
coaselor locuri rămase libere. în
le și stațiunile. Pe partea exteri22.30 închiderea programului
schimb, alte stațiuni montane unde,
oară sînt înscrise numele, adresa,
după cite sintem informați, si zăpada
localitatea și numărul de telefon
se anunță o „gazdă" bună. își așteapal solicitantului. De asemenea, se
me vor fi cuprinse între minus 10 31
.
tă oaspetii cu urarea „Bine ați venit
face precizarea că solicitanții sînt
zero grade, local mai coborîte, iar cele
maxime Intre minus 5 și plus 5 grade.
in 1984“ proaspăt scrisă. Este vorba
rugați ca, odată cu sublinierea sta
Ceață locală, dimineața șl seara. In
de stațiunile Păltiniș, Durău, Bușțiunii sau a traseului, să indice și
București : Vreme in răcire ușoară.
teni, Vidra, Stina de Vale ș a. Cu
Cerul va fi mal mult acoperit. In pri
perioada în care doresc să meargă
mele zile, cînd va ninge; apoi va de
aceeași proaspătă urare își așteaptă
in vacantă sau la cura balneară.
veni variabil. VIntul va sufla slab pină
turiștii în primele „vacanțe ale să
Simplu și eficient.
la moderat. Temperaturile minime vor
nătății"
și
stațiunile
de
cură
bal

oscila între minus 5 și minus 2 grade,
Vacanțele lunii ianuarie
înc
neară. Faptul că numărul acestora
mai coborîte în ultima parte a inter
deci sub auspicii promițătoare.
valului, iar maximele intre minus I șl
e mare, face aproape imposibilă
plus 2 grade, mai ridicate la sfîrșit.
^enumerarea tuturor. înscrieți în aConstantin PRIESCU

Nî se pare interesant să începem
prezentarea vacanțelor din prima
lună a anului 1984 cu o... statistică.
Știți de cite ori s-a rostit tradițio
nala urare „La mulți ani!" în uni
tățile din ramura turismului? De
cel puțin 150 000 de ori! Calculul
conține, firește, un anumit procent
de relativitate. Cei care l-au făcut
au luat în considerare capacitățile
prevăzute pentru organizarea de
revelioane. Dar cînd e vorba de va
canțele de la cumpăna dintre ani
mai pot planificatorii să cuprindă
în calcule absolut toate dorințele ?
Aproape peste tot, oricît de multe
solicitări ar fi existat — fie că a
fost vorba de Poiana Brașov, Si
naia, Predeal sau de Durău. fie de
Vatra Dornei, Herculane, Tușnad
ori Căciulata — s-au găsit posibi
lități ca legea ospitalității să func
ționeze pentru toți. Și. astfeL con
form așteptărilor, luna ianuarie a
debutat sub cele mai bune auspicii
pentru primii beneficiari de va
canțe din 1984.
Ce oferă ea, în continuare, celor
ce se grăbesc să-și completeze pri
mii agenda turistică pe acest an?
Răspunsul nu este greu de dat. Și
aceasta, pentru că baza materială
a unităților Ministerului Turismu
lui a ajuns la un asemenea stadiu
de dezvoltare îneît. poate satisface
. prompt solicitările din perioadele
de vief. Unele stațiuni, ca Poiana
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Ceață, dimineața și seara. (Ileana
Mihăilă, meteorolog de serviciu).

O acțiune de mare importanță pentru dezvoltarea zootehniei
(Urmare din pag. I)
ne, 14,9 milioane de porcine și peste
62 milioane de păsări ouătoare.
Măsurile luate și cele ce se vor
întreprinde în continuare pentru în
mulțirea animalelor si ameliorarea
raselor se referă în mod deosebit la
asigurarea bazei furajere, la corela
rea producției de furaje cu nevoile
de consum ale animalelor, mai. ales
prin punerea deplină în valoare a
potențialului de producție al celor
peste patru milioane hectare pășuni
și finețe naturale, cît si a su
prafețelor mari de poduri pășu*
nabile. în acest an vor fi orga
nizate ferme specializate pentru pro
ducerea semințelor de plante de nu
treț valoroase, urmărindu-se crește
rea ponderii lucemei și trifoiului, a
celorlalte culturi leguminoase bogate
în proteină. Un sprijin puternic se
acordă crescătorilor de animale prin
asigurarea reproducătorilor de mare
valoare amelioratoare, acordarea de
asistentă zootehnică și sanițar-veterinară, organizarea acțiunilor de selec
ție a animalelor și a celor de coope
rare reciproc avantajoasă între uni
tățile agricole socialiste și gospodă
riile populației în creșterea șl îngrășarea animalelor.
O deosebită însemnătate au măsu
rile luate de conducerea partidului și
statului nostru pentru stimularea pu
ternică a tuturor deținătorilor de animale prin acordarea de prețuri de
contractare și achiziție avantajoase,
de prime stimulative pentru anima
lele și produsele animaliere livrate,
fabricarea și punerea în vînzare prin
comerțul de stat și cooperatist a unei
game variate de unelte, mașini și în
grășăminte, vinzarea către populație

0 Călărețul

fără cap :
MUNCA
(21 50 97) - 15; 17,15; 19,30.
la barieră : ARTA
(213186) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
19,30.
0 Afacerea Pigot: PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 13; 20,15,
BUCUREȘTI (15 61 54) - 8,45; 11;
13,15;
15,45;
18;
20,15,
MODERN
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, FAVORIT (45 30 70) — 8; 10; 12;
14; 16; 18: 20.
0 Pe aripile vîntuîui : CAPITOL
(16 29 17) - 9; 13,30; 18.
© O afacere murdară : EXCELSIOR
(65 49 45) - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,15, AURORA (35 04 66) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, FLAMURA (85 77 12)
— 8,15; 12: 14; 16; 18; 20.
•
Capcană
neobișnuită :
LIRA

0 Capturați-!

a unui număr siporit de pui și purcei
pentru creștere și îngrășare.
înfăptuirea măsurilor amintite im
pune cunoașterea exactă a evoluției
șeptelului, atit din punct de vedere
numeric, cît și in ceea ce privește
structura pe specii, rase, categorii de
vîrstă și sex, aceasta fiind de natură
să asigure o bază reală programelor
și acțiunilor de dezvoltare în perspec
tivă a acestei importante ramuri de
producție a agriculturii. De aceea,
are o deosebită însemnătate declara
rea exactă a datelor asupra anima
lelor deținute, cit și înregistrarea lor
corectă. Dealtfel, Decretul Consiliului
de Stat nr. 1 din 6 ianuarie 1932 pri
vind efectuarea recensămîntului cu
prinde prevederi clare legate de ne
cesitatea asigurării unei evidențe
precise și reale a efectivelor de ani
male in fiecare gospodărie, unitate,
localitate și județ, stabilind obliga
tivitatea declarării și înregistrării co
recte a acestora, pentru prevenirea
oricărei abateri de la normele sta
bilite. Deținătorii de animale au da
toria să înlesnească personalului ce
efectuează recensămîntul și organe
lor de control să verifice la fața lo
cului realitatea datelor declarate.
Declararea de către o unitate de stat,
cooperatistă sau persoană fizică a
unui număr de animale mai mic sau
mai mare decît cel real se sancțio
nează potrivit legilor in vigoare.
Potrivit prevederilor Decretului Con
siliului de Stat amintit, încălcarea
prevederilor legale atrage, după caz,
răspunderea disciplinară, materială,
civilă, contravențională sau penală a
celor vinovați.
Pentru asigurarea condițiilor teh
nice necesare desfășurării in bune
condiții a lucrărilor de recenzare a

(317171) — 15,30; 17,30; 19,30, FLO
REASCA (33 29 71) - 9; 11; 13; 15,30;
17,45; 20.
0 Lanțul amintirilor : VICTORIA
(16 28 79) — 9; 12,15; 15,30; 19.
0 Aventură în Arabia : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,15- 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Toate mi se întimplă numai mie :
GLORIA (47 46 75) — 8,30; 10,15; 14,15;
16,15; 18,15; 20,15.

teatre
0 Teatrul Național (14 71 71, sala
mică) : Vlaicu Vodă — 14,30; Coana

animalelor
domestice. Ministerul
Agriculturii și Industriei Alimentare,
împreună cu Direcția Centrală de
Statistică au luat măsuri pentru re
actualizarea, tipărirea și difuzarea
formularisticii, iar in județe și co
mune sint avansate lucrările pre
mergătoare legate de stabilirea recenzorilor
sectoarelor,
instruirea
tuturor categoriilor de participanți la
această importantă acțiune.
Ținind seama că. intr-o formă sau
alta, toți specialiștii agricoli, de la
nivel central, județean și din toate
localitățile și unitățile agricole vor
participa la efectuarea recensâmintului animalelor domestice. Ministe
rul Agriculturii și Industriei Alimen
tare a stabilit măsuri concrete pri
vind contribuția directă și eficientă
a acestora la desfășurarea lucrărilor
în toate zonele și localitățile, pentru
popularizarea legislației existente și
controlul aplicării normelor stabilite.
Este o datorie cetățenească a tuturor
deținătorilor de animale de a sprijini
recenzorii pentru cunoașterea și în
scrierea datelor reale, asupra anima
lelor ce le dețin.
în acest scop, potrivit Decre
tului, comitetele și birourile execu
tive ale consiliilor populare au
datoria să asigure buna desfășu
rare a activității de recenzare a
animalelor din unitatea administrativ-teritorială în care funcționează,
aplicarea întocmai a măsurilor sta
bilite, să controleze
respectarea
strictă a dispozițiilor legale referi
toare la această acțiune. Foarte im
portant este ca personalul care efec
tuează recensămîntul să înregistreze
animalele din gospodăriile populației
pe baza declarației proprietarului și
a verificării numărului de animale

Chirița — 19,30; (sala Atelier) : între
patru ochi (B) — 19.
0 Opera Română (13 18 57) : Carmen
— 18.
0 Teatrul de operetă (14 80 11) :
Sînge vienez — 19.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Mobilă și durere — 19; (sala Grădina
Icoanei, 12 44 16) : Tartuffe — 19.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Richard al
III-Iea — 17.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Necunoscuta și funcționarul — 19.30.
0 Teatrul de comedie (16 64 60) :
Preșul —• 10.
0 Teatrul „Nottara*4 (59 31 03, sala
Magheru) : Mizerie și noblețe — 19,30.
0 Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Amadeus — 19; (sala Giu

existent, prin vizitarea fiecărei gos
podării. Comisiile pentru recensă
mântul animalelor domestice vor lua
măsuri pentru înregistrarea corectă
a animalelor aflate in drum sau la
iernat în alte localități decît cele în
care-și au sediul sau domiciliul de
ținătorii lor. în perioada recensă-:
mîntului. Ministerul Transporturilor
și Telecomunicațiilor urmează să asigure înregistrarea animalelor afla
te in curs de transport, potrivit nor
melor metodologice specifice apro
bate.
în ceea ce privește controlul ope
rațiunilor de înregistrare, acestea se
vor efectua de către echipe de veri
ficare stabilite pentru fiecare unita
te, comună, oraș și municipiu, de
către consiliile județene și al muni
cipiului București pe baza normelor
metodologice aprobate de Comisia
Centrală. Organele care asigură
efectuarea recensămîntului sînt obli
gate să controleze, la fața locului,
existența animalelor și exactitatea
datelor declarate de către proprie
tari. respectiv deținătorii de animale,
și răspund nemijlocit de înregistra
rea întregului efectiv de animale
existent la data recensămîntului.
Esențial este ca toate normele cu
prinse in Decretul Consiliului de
Stat privind efectuarea recensămîn
tului animalelor să fie respectate și
aplicate cu maximă exigență și res
ponsabilitate, deoarece măsurile ce
vor fi întreprinse vor contribui la
fundamentarea programelor menite
să asigure dezvoltarea puternică a
zootehniei și creșterea producției
animaliere, în interesul economiei
naționale, în interesul și spre binele
fiecărui cetățean.

lești,
18 04 85) :
Milionarul
sărac
— 18.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănasc"
(sala Savoy, 15 56 78) : Revista revis
telor — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65) :
Frumosul din pădurea zăpăcită —
19,30.
0 Ansamblul „Rapsodia română*4
(13 13 00) : Bun venit la Rapsodia
— 19.
0 Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) :
Piatră la rinichi — 19,30.
0 Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 55) :
Pinocchio — 10: Recreația mare — 17.
0 Teatrul
„Țăndărică"
(15 23 77) :
Anotimpurile minzului — 10.
0 Circul București (11 01 20) : Car
navalul stelelor — 19,30.
0 Estrada Armatei (13 60 64) : Veselia
are cuvintul — 19,30.
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HAGA 9 (Agerpres). — Primul
ministru olandez, Ruud Lubbers, l-a
primit pe ministrul român al finan
țelor, Petre Gigea, care a întreprins
o vizită in Olanda. Ministrul român
a avut, de asemenea, convorbiri cu
omologul său olandez, Herman Ru-

I
Un război nuclear nu va avea supraviețuitori I
Doc^raenî dat publicității de grupul democrat
din Camera Reprezentanților a Congresului S.U.A.
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Convorbiri economice româno-olandeze

■1

WASHINGTON 9 (Agerpres). - Grupul parlamentar democrat, maj°rj.t°r in Camera Reprezentanților a Congresului S.U.A., a dat publi
cității documentul intitulat „Un proiect democrat pentru viitorul țării noas
tre", consacrat atit politicii militare, cit și celei bugetare a S.U.A. - care
condamnă teoriile privind pretinsa posibilitate de supraviețuire după un
război nuclear. Asemenea teorii — se apreciază — sînt iresponsabile și
nu au făcut decit să sporească pericolul incalculabil al unei conflagrații
pustiitoare. Pe de altă parte, guvernul republican actual al Statelor Unite
este criticat pentru faptul că nu dă dovadă de suficient interes în ceea
ce privește negocierile cu U.R.S.S. în problema armamentelor nucleare —
informează agenția Reuter.

Raportul unui institut american de cercetări dezvăluie:
PRODUCȚIA DE ARMAMENTE - SURSĂ DE URIAȘE
PROFITURI PENTRU COMPANIILE MONOPOLISTE
WASHINGTON 9 (Agerpres). —
Un voluminos raport publicat de
institutul de cercetări americane
„THE INVESTOR RESPONSIBI
LITY RESEARCH CENTER INC"
prezintă date semnificative despre
uriașele profituri realizate de com
paniile și firmele americane impli
cate în cercetările și producția de
armamente, în special de arme nu
cleare, raport care contribuie la
mai buna edificare a opiniei publi
ce asupra rolului important .al com
plexului militar industrial în încu
rajarea și propulsarea periculoasei
și costisitoarei curse a înarmărilor.
Astfel, potrivit raportului, citat
de agențiile U.P.I. și Reuter, com
paniile americane implicate în pro
ducția' de arme nucleare și de vec
tori ai acestora au primit. în anul
1933, din partea Pentagonului, co
menzi totalizînd 30 miliarde dolari,
cifră considerabil mai mare decit
valoarea comenzilor din 1932 și
1931, care a fost de 21 și, respectiv,
17,5 miliarde dolari.
Cele mai substanțiale profituri de
pe urma producerii mijloacelor de

distrugere nucleare sint realizate
de firmele care
___ se ocupă
_____________
de fabricarea sistemelor nucleare cu desti
nație strategică, incluzind focoase
nucleare strategice, rachete, sateliți
de ghidare și recunoaștere aeriană,
bombardiere tactice și strategice,
submarine capabile să transporte
armament nuclear, avioane-cisternă destinate alimentării cu carbu
rant a bombardierelor aflate în
zbor etc.
între altele, raportul consemnea
ză îngrijorarea crescîndă a opiniei
publice din S.U.A. in legătură cri
proporțiile cursei înarmărilor, pre
cum și amplele mișcări de protest
ale celor mai variate categorii ale
populației americane împotriva in
tensificării producției de armament
nuclear și a sporirii alarmante a
pericolului declanșării unei confla
grații atomice.

MAREA BRITAN3E :
Corsiinenîul european
să fie eliberai de foaie

ding, cu reprezentanți ai unor insti
tuții olandeze din domeniile bancar
șl financiar.
în cursul convorbirilor au fost
abordate probleme referitoare la coo
perarea bilaterală șl internațională
in domeniul relațiilor financiare.

Sfidînd rezoluția Consiliului de Securitate
Trupele

armele nucleare I

sud-africane

agresive

LONDRA (Agerpres). — La Lon
dra a avut loc o conferință con
vocată din inițiativa organizației
de masă „Liberation". Participant»
— reprezentanți ai Partidului La
burist, ai sindicatelor și ai unor
organizații de luptă pentru pace
din Marea Britanie — s-au pro
nunțat cu hotărîre împotriva insta
lării de noi rachete nucleare ame
ricane pe teritoriul Marii Britanii
și al altor țări vest-europene, pen
tru eliberarea continentului de
toate armele nucleare. Au fost con
damnate. de asemenea, acțiunile de
amestec în treburile interne ale ,
altor state, care sporesc pericolul
izbucnirii unui război nuclear.

I

intensifică

împotriva

LUANDA 9 (Agerpres). — Sfidînd'
in mod cinic rezoluția Consiliului de
Securitate al O.N.U., prin care se
cere retragerea imediată a trupelor
sud-africane de pe teritoriul angolez,
regimul minoritar rasist de la Preto
ria intensifică acțiunile agresive im
potriva Angolei — menționează un
comunicat al Ministerului angolez al
Apărării. La 7 ianuarie, se arată în
comunicat, avioane și elicoptere, a-

I
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își

acțiunile

Angolei

parținînd forțelor militare ale R.S.A.,
au supus unor intense bombardamen
te zone populate din provincia Cuanda-Cubaihgo, provoeînd moartea și
rănirea a numeroși locuitori. Trupele
sud-africane și-a-u intensificat, de asemenea, atacurile impotriva 'locali
tății Cuvelai din provincia Cunene,
lansînd și bombe cu substanțe otră
vitoare, precizează comunicatul.

In sprijinul creării unui climat de pace, securitate

I

și cooperare în America Centrală
CIUDAD DE PANAMA 9 (Ager
pres). — în capitala Republicii Pa
nama s-au încheiat lucrările Reuniu
nii miniștrilor de, externe din țările
membre ale Grupului de la Contadora (Columbia. Mexic, Panama și
Venezuela) și din Costa Rica, Gua
temala, I-Ionduras, Nicaragua și Sal
vador, consacrate continuării efortu
rilor de pace în America Centrală.
Afirmîndu-și hotărirea de a se trece
de la declarații de principii la pași
concreți pentru crearea unui climat
de pace, securitate și cooperare in
regiune, participant» au convenit
acorduri concrete vizind „norme’e de
aplicare" a deciziilor adoptate in
septembrie anul trecut și care au fost
reunite in „Programul de obiective
ale păcii, democrației, securității și
cooperării in America Centrală". Se
prevăd, in acest sens, măsuri con
crete pentru efectuarea unui inven
tar detaliat al efectivelor, armamen
telor și instalațiilor militare din re

OLANDA : Pesîe 100
idealități proclamate

zone denuclearizate
HAGA .(Agerpres). — în Olanda
se intensifică acțiunile unor largi )
pături ale- populației pentru pace
și dezarmare. în acest sens, după
cum se arată la Haga, peste 100 de
localități olandeze au fost pro
clamate zone denucl-earizate. Con
siliile localităților
respective au
adoptat hotărîri prin care se opun
categoric amplasării pe teritoriul
țării a noi rachete americane cu
rază medie de acțiune, pronunțîndu-se, in același timp, pentru
transformarea Olandei intr-o zonă
liberă de arme nucleare, pentru )
denuclearizarea întregii Europe.
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BERLINUL OCCIDENTAL

Un NU hotărît armelor
de distrugere în masă

giune, pentru introducerea mecanis
melor de control și trecerea la redu
cerea reciprocă a forțelor armate din
America Centrală. S-a stabilit, de
asemenea, un calendar pentru retra
gerea tuturor consilierilor militari
străini din. regiune.
Alte hotăriri adoptate se referă la
necesitatea suprimării ajutoarelor
militare străine acordate unor gru
pări sau forțe dare contribuie la
destabilizarea situației din America
Centrală, combaterea traficului ilegal
de arme, promovarea reconcilierii
naționale pe căi democratice, garan
tarea dreptului la participare, in
condiții egale, a tuturor forțelor na
ționale la alegeri libere și democra
tice.
După cum preciza un participant la
dezbateri, potrivit agenției France
Presse. problema esențială constă, in
prezent, în afirmarea voinței politice
a guvernelor din America Centrală
de a aulica ferm hotăririle adoptate
la Ciudad de Panama.

R. F. GERMANIA
Amplificarea acțiunilor

de proîesî împotriva
introducerii noilor rachete
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BONN 9 (Agerpres). — In R.F.
Germania se amplifică mișcarea
partizanilor păcii. S-au intensificat,
îndeosebi, potrivit agențiilor de
presă, acțiunile de protest organi
zate in fata bazelor militare ame
ricane unde au fost aduse compo
nente ale primelor rachete cu rază
medie de acțiune ce urmează să
fieramplasate în țară? conform pla
nurilor n.a.t.o. ©e1 fibtâfe-^ dată;
poliția a intervenit, utilizind împo
triva demonstranților bastoane de
cauciuc, gaze lacrimogene, jeturi
de apă și a operat arestări. Numai
în cursul manifestațiilor organizate
în jurul bazei de la Mutlangen au
fost arestate in ultimele zile peste
500 de persoane. Acestea se numă
rau printre participanta la blocada
simbolică a bazei americane, unde
se află amplasată o baterie de ra
chete „Pershing-2".
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I
cetățeni din Berlinul occidental au participat la un impresionant
miting de protest impotriva escaladării înarmărilor nucleare. Cei care
au luat cuvintul au subliniat — așa cum sugerează și pancarta purtata
de manifestanți — că cei care nu se. opun noilor rachete vor fi nu
numai victime, ci în ultimă instanță vor deveni complici involuntari ai
unui holocaust nuclear
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ALEGERI
PARLAMENTARE
ANTICIPATE ÎN DANEMARCA.
După o campanie electorală de trei
săptămini, in Danemarca urmează
să aibă loc marți alegeri parlamentare. Problemele economice au do
minat campania pentru aceste alegeri, convocate anticipat de pri
mul ministru Poul Schlueter, după
respingerea de. către Folketing
(parlament), la 15 decembrie, a
proiectului său de buget pe anul
1934. Este a opta oară in 15 ani cind
în Dănemarca sînt organizate alefieri legislative, dintre care cele
mai multe au avut loc in ultimii
cițiva ani în condițiile adîncirii
crizei economice.
CU PRILEJUL ANIVERSĂRII
CREĂRII A.N.C. In cadrul unui
miting desfășurat la Lusaka, cu
prilejul aniversării a 72 de ani de
la crearea Congresului National
African, președintele A.N.C . Oliver
Tambo. a lansat un apel la unita te tuturor
forțelor progresiste
din R.S.A. în lupta împotriva ragimului minoritar de apartheid. Ei

a subliniat că una dintre princi
palele sarcini ale A.N.C. este mo- |
bilizarea populației rurale
din |
R.S.A. in lupta împotriva regimu
lui rasist de la Pretoria.
.

GUVERNUL ARGENTINIAN a
adoptat un plan special menit să
ducă la ameliorarea crizei de locuinte din țară. în baza măsurilor
preconizate, .încă în cursul acestui
an în Argentina . urmează ,să fie
construite și date în exoloatăre
42 000 de apartamente, iat alte
28 000 — în anul viitor.
POLIȚIA FEDERALA AMERICANĂ a reușit, la sfirșitul săptă
mânii trecute, să aresteze 17 persoane care făceau parte dintr-o
imnortantă rețea de traficanți de
cocaină. Un purtător de cuvint al
poliției din Chicago a precizat că
drogul confiscat a fost disimulat
de traficanți în coperțile unor cărți
destinate copiilor, intre care ..Pi
nocchio" și „Scufița Roșie", expe
diate pe diferite adrese.
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Oprirea aplicării măsurilor de escaladare a înarmărilor
nucleare, revenirea la masa tratativelor
„Considerăm că trebuie să se acționeze de către toate guver
nele, de către toate popoarele, cu întreaga răspundere, în vederea
opririi amplasării noilor rachete cu rază medie de acțiune ale Sta
telor Unite în Europa, opririi contramăsurilor nucleare anunțate de
Uniunea Sovietică, reluării tratativelor de la Geneva și realizării
unui acord care să ducă la eliminarea pentru totdeauna a rachete
lor nucleare cu rază medie și, în perspectivă, a oricăror arme nu
cleare în Europa”.

NICOLAE CEAUȘESCU
în
împrejurările
internaționale
grave determinate de trecerea la
amplasarea noilor rachete cu rază
medie de acțiune ale Statelor Unite
in unele țări vest-europene, de con
tra măsuri le anunțate de Uniunea So
vietică și întreruperea tratativelor
de la Gepeva — cind pretutindeni in
lume bucuria sărbătoririi inoanutului
unui nou an a fost adumbrită de
conștiința primejdiei nucleare care
planează deasupra întregii planete —
din capitala republicii noastre, de la
București, s-a făcut din nou auzit un
vibrant apel la rațiune, un înflăcărat
îndemn la .eforturi și mai puternice,
și mai viguroase pentru a se opri,
cit mai este timp, drumul spre pră
pastie. în Mesajul său de Anul Nou,
ca și in cuvîntarea rostită cu prile
jul primirii corpului diplomatic,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a adus,
prin analiza lucidă a situației mon
diale existente în prezent,- prin căile
realiste preconizate pentru ieșirea
din impas — o nouă și strălucită
dovadă a înaltei răspunderi față de
soarta păcii, fată de destinele civi
lizației umane. în numele salvgardă
rii păcii și civilizației, secretarul ge
neral al partidului, ■ președintele
Republicii, a pus din nou in eviden
ță imperativul de maximă urgență al
opririi instalării noilor rachete ame
ricane in E iropa occidentală, al sis
tării aplicării oantramăsrtfilor an-ntate de Uniunea Sovietică și, to or’ată. necesitatea arzătoare a reluării
tratativelor de Ia Geneva, in vederea
tnui acord care să ducă, în final, la
eliminarea rachetelor nucleare cu rază
medie de acțiune, a tuturor armelor

nucleare de pe continentul .nostru, la
înlăturarea celui mai mare pericol
pe care l-a cunoscut vreodată in is
toria sa omenirea. Puternicul ecou
internațional a.1 luărilor de poziție cu
prilejul Anului Nou, ca și al recen
telor interviuri acordate unor presti
gioase cotidiene din lumea întreagă,
care au ținut să cunoască părerea
autorizată a președintelui României
în această problemă cardinală a vre
murilor noastre, demonstrează cu
prisosință că aprecierile, censiderentele, soluțiile propuse de tovarășul
Nicolae Ceaușescu se bucură pretu
tindeni de cel mai puternic interes.
Se cuvine a releva că, in primele
zile ale noului an, numeroși alți șefi
de state și guverne, personalități
proeminente ale vieții internaționale
au exprimat, in mesaje, declarații,
luări de poziție, îngrijorarea față de
pericolele generate de tensiunea in
ternațională,
necesitatea
sporirii
eforturilor pentru preîntimpinarea
unui război atomic devastator, spe
ranță că pacea va putea fi menținu
tă. într-un fel sau altul, in multe,
dacă nu in toate aceste declarații sau
mesaje, s-a-regăsit ideea că ome
nirea se află in fața alternativei : a
oprP escalada înarmărilor rachetonucleare sau a merge spre pieire.

Grabă, da, dar pentru
reluarea dialogului, nu pen
tru amplasarea noilor ra
chete ! Din Picate, în ciuda unor
asemenea

avertismente și luări de

poziție, veștile sosite la acest început
de an anunță noi pași pe linia tra
ducerii in viață a proiectelor ,de am
plasare a rachetelor cu rază medie
de acțiune. Chiar în prima zi a anu
lui, agențiile de presă relatau că la
baza de la Greenham Common, din
Marea Britanie, au devenit operațio
nale primele 16 rachete de croazieră;
de asemenea, în noaptea de Anul
Nou a devenit operațională prima
baterie de rachete d-e tipu.l „Per
shing-2" de la baza de la Mutlangen
din R. F. Germania. După cum se
vede, se pune mare preț pe respec
tarea scrupuloasă a graficului de
amplasare a noilor rachete. Desigur,
se ridică, in mod îndreptățit între
barea de ce atîta grabă în realizarea
măsurilor de amplasare a noilor ra
chete 1 Pot I asemenea măsuri sluji
păcii, sint ele in interesul oamenilor,
al popoarelor ? Este profund regre
tabil că se manifestă un astfel de
zel pentru materializarea hotărîrilor
de înarmare — în contrast total cu
inerția față de tratativele desfășu
rate la Geneva. Fără îndoială, inte
resele păcii, interesele popoarelor ar
fi impus — și impun ! — să se mani
feste cel puțin tot atîta grabă, tot
atîta insistentă pentru realizarea
unui acord in vederea opririi ampla
sării rachetelor pe continent»! nos
tru și, in perspectivă, a lichidării tu
turor armamentelor rachcto-nucleare
din Europa și restul lumii.
Apare limpede — seireta.mil gene
ral al partidului a subliniat nu o
dată acest lucru — că nici un argu
ment nu poate justifica amplasarea

de noi rachete, că, în condițiile în
care între oale două părți, S.U.A. și
U.R.S.S., s-a ajuns la . un echilibra
general de forte, bazat pe existența
unul număr de arme racheto-nuclare capabile să distrugă nu o dată,
ci de mai. multe cri lumea, cîteva
zeci de rachete sau arme nucleare
in plus sau în minus nu ar contribui
la crearea unui dezechilibru in fa
voarea nici a uneia, nici a alteia din
tre părți, după cum nu air oferi nici
uneia, nici alteia o securitate supli
mentară, Dimpotrivă, instalarea de
noi rachete sporește și mai mult
insecuritatea, ea deschide, prin în
lănțuirea succesivă de măsuri și
contramăsuri, calea unei și mai ver
tiginoase spirale a înarmărilor nu
cleare, cu toate consecințele incalcu
labile ce pot decurge de aci. Pentru
a se înlătura această uriașă primej
die, pentru a se îndepărta spectrul
unei catastrofe ireparabile, logica,
rațiunea impun să se treacă nu la o
escaladă continuă a armamentului
racheto-nuclear, ci la reducerea
acestui armament, la realizarea unui
echilibru la niveluri cit mai reduse,
piuă Ia eliminarea completă a arse
nalelor mort».

Mai este încă timp pentru
a se acționa în vederea evi
tării holocaustului nuclear.
Sensul profund umanist al Mesaju
lui de Anul Nou. al cuvintării ros
tite la primirea șefilor misiunilor di
plomatice, ca si ăl interviurilor din
ultimul timp ale. tovarășului Nicolae
Ceaușescu apare limpede pentru ori
cine : anume că, în ciuda situației
grâve care s-a dreat. nu este încă
prea firziu să se acționeze pentru
evitarea unui holocaust nuclear.
Esențial este acum să se facă totul
pentru a se opri amplasarea de noi
rachete americane in Europa și, in
același timp, de a se opri contramăsurile anunțate de U.R.S.S. Sista
rea trimiterii de noi rachete nu
cleare americane, menținerea în de
pozite a celor sosite pină acum ar
c-ea condițiile ca. și de partea sovie
tică să se stopeze aplicarea contramăsurilor, deschizîndu-se . calea re
luării tratativelor de la Geneva. în

BONN 9 (Agerpres). — Din partea
tovarășului Nicblâe Căiiușascu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, au fast teapismice tova
rășului Herbert Mies calde felicitări
cu prilejul realegerii, sale ca pre
ședinte al P. C. German, precum și
cele mai bune urări ih activitatea
de viitor.
Mulțumind, președintele Partidului
Comunist German a rugat să se
transmită
tovarășului
. Nicolae
Ceaușescu călduroase salutări și cele
mai bune urări de sănătate și feri
cire, de noi succese in activitatea pe
care o desfășoară in fruntea parti
dului și statului.
Schimbul de mesaje ți avut loc cu
ocazia primirii de către tovarășul

Herbert Mies ,a tovarășului Miu Dobrescu, membru nuoleânt al Comite
tului Politic Executiv, oecretar al
C.C. al P.C.R., care .a reprezentat
Partidul Comunist Român l.a cel
de-al VII-lea Congres al P. C. Ger
man.
Evoctndu-se relațiile de prietenie și
solidaritate dintre Partidul Comunist
Român și Partidul Comunist German,
s-a exprimat dorința comună de a le
dezvolta și în viitor, in interesul ce
lor două țări, al cauzei păcii și socia
lismului. în timpul întrevederii s-a
efectuat un schimb de păreri cu pri
vire la unele probleme ale mișcării
comuniste și muncitorești, ale situa
ției internaționale.

încheierea Congresului Partidului Comunist German
BONN 9 (Agerpres).
La Niirnberg s-au încheiat lilcrările celui
de-al VII-lea Congres al Partidului
Comunist German.
Partidul Comunist Român a fost
reprezentat de tovarășul . Miu Do-

brescu, membru supleant al Comite
tului Politie Executiv, secretar al
C.C. al P.C.R.
Congresul a ales noile organe de
conducere ale partidului.
Ca pre
ședinte al P.C. German a fost reales
tovarășul Herbert Mies.

ORIENTUL MIJLOCIU
O Convorbiri tripartite în problema Libanului © Yasser Arafat
s-a întîlnit cu președintele Algeriei, Chadli Bsndjedid © luări
de poziție în favoarea retragerii contingentului american
din Liban
RIAD 9 (Agerpres). — La Riad au
avut loc duminică convorbiri intre
Abdel Halim Khaddam, vicepremier
și ministrul de externe al Siriei, Elie
Salem, ministrul libanez de externe,
și prințul Saud Al Faisal, ministrul
de externe al Arabiei Saudite, con
sacrate examinării situației din Li
ban. Cei trei miniștri — relevă agenția France Presse — au trecut in
revistă o serie de probleme privind
realizarea unui plan de dezangajare
a părți, -r in conflict în Liban și de
instalare a unei încetări durabile a
focului in zona Beirutului și in re
giunile montane. Au fost, totodată,
trecute in revistă chestiuni legate de
reluarea conferinței asupra dialogu
lui in Liban.

BEIRUT 9 (Agerpres). — în con
textul eforturilor diplomatice desfă
șurate în regiune pentru a se găsi
o soluție care să pună capăt ciocni
rilor din Liban, la începutul acestei
săptămini s-a semnalat o diminuare
a schimburilor de focuri în diferite
sectoare din jurul Beirutului, față de
zilele precedente.

ALGER 9 (Agerpres). — Președin
tele Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei.
Yasser Arafat, sosit luni la Alger,
s-a întîlnit în aceeași zi cu președin
tele Algeriei, Chadli Bendjedid.
transmite agenția palestiniană de

știri WAFA, în cadrul întrevederii,
relevă agenția, au fost discutate ul
timele evoluții ale situației pe plan
palestinian și arab, in special după
evacuarea combatanților palestinieni
din orașul nord-libanez Tripoli.
într-o declarație făcută la sosire,
Yasser Arafat a salutat poziția pre
ședintelui Chadli Bendjedid. a guver
nului și poporului algerian „in această etapă critică prin care trece
revoluția palestiniană" — relatează
WAFA.

TEL AVIV 9 (Agerpres). — Doi
deputați israelieni aparținind coali
ției guvernamentale, Yitzhak Berg
man și Dror Zeigermann, au depus
luni o moțiune în Knesseth cerînd
„înghețarea imediată" a implantări
lor israeliene in teritoriile ocupate
— informează agenția France Presse.
într-o declarație făcută postului
israelian de radio, Bergman a subli
niat că „politica de continuare a im
plantărilor este dăunătoare țării".
Fostul președinte al Statelor Unite,
Jimmy Carter, a declarat, îritr-un
interviu acordat ziarului libanez
„Monday Morning", că este în fa
voarea retragerii contingentului ame
rican din Forța multinațională din
Liban, apreciind că acesta și-a pier
dut rolul neutru de forță de supra
veghere a păcii, informează agențiile
U.P.I. și Reuter.
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UN IMPERATIV DE VITALĂ ÎNSEMNĂTATE:
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Președintele P. C. German l-a primit
pe reprezentantul P.C.R.

condițiile cind nu s-a ajuns Ia am
plasarea masivă a rachetelor „Per
shing-2" și de croazieră, cind numă
rul acestor rachete aduse pe Conti
nent este încă redus, se poate ajunge
mai ușor la o înțelegere decit in ca
zul cind de la citeva zeci se va ajunge la citeva sute de noi rachete
amplasate.
Nu încape îndoială — și acest lu
cru a fost, de asemenea, evidențiat
in repetate rinduri de șeful statului
român — că propunerile formulate
pină în prezent deopotrivă de
U.R.S.S. și de S.U.A. oferă o bună
bază de pornire pentru realizarea
unui acord corespunzător ; s-au fă
cut. cum se știe, și alte propuneri
din partea a diferiți șefi de state și
guverne, a unor personalități poli
tice cunoscute. Problema cea mai
importantă acum este să se revină,
fără întîrzicre — în condițiile amin
tite — la masa tratativelor. întreaga
experiență istorică atestă că solu
țiile nu se pot cristaliza de la sine,
fără tratative, că in lipsa dialogului
sînt blocate căile realizării unor
acorduri, a unor înțelegeri. Peste
citeva zile urmează să se deschidă,
cum este știut. Conferința de la
Stockholm pentru măsuri de încre
dere și securitate și pentru dezar
mare în Europa, ce se va afirma ca
un eveniment cu atit mai pozitiv
dacă, odată cu realizarea de progrese
și acțiuni constructive potrivit tema
ticii sale specifice, ('a jnlesni. in ace
lași timp, stabilirea unor contacte
utile, care să ducă la revenirea grab
nică la masa tratativelor de la Ge
neva. Realitatea este că în împrejur
rări atit de primejdioase cum sint
cele de fată, reluarea dialogului se
impune ca o cerință primordială,
corespunzătoare intereselor tuturor
popoarelor.
Masa tratativelor oferă, desigur,
acel cadru optim pentru dezbaterea,
aprofundarea, dezvoltarea și consoli
darea diferitelor propuneri care
s-au făcut pină acum. A=a cum s-a
mai spus, așa cum a subliniat in re
petate rinduri tovarășul Nicolae
Ceaușescu, așa cum merită să se
reamintească mereu — oricit de spinoare, de dificile ar fi, tratativele
sint infinit preferabile perspectivei
unei confruntări nucleare, care ar

Escalada violenței în școlile publice din S.U.A.
O declarație a președintelui Reagan
școlii) și peste 250 000 e’evi au fost
atacați corporal". Citind dintr-un ra
port întocmit de Institutul național
pentru educație, președintele a ară
tat, de asemenea, că lunar 6 000 de
'cadre didactice au fost victime ale
unor furturi efectuate î.n școli, 125 000
au fost amenințate cu vătămarea
corporală și cel puțin 1 000 au fost
rănite grav. „Nu putem să aducem
învățătura înapoi in școlile noastre
pină cind nu eliminăm violență" —
a declarat președintele S.U.A.

WASHINGTON 9 (Agerpres). —
Airătind că in școlile publice ameri
cane sint tot mai frecvente „compor
tările brutale, dezordonate și chiar de
violență", președintele Ronald Rea
gan a cerut părinților să sprijine ca
drele didactice să-și reinstituie con
trolul asupra claselor și elevilor —
relatează agenția Associated Press,
„în fiecare lună — a b.jus președin
tele in discursul său la radio, difuzat
săptăminal — circa 2,5 milioane elevi
au fost furați și jefuiți (in incinta

duce la prefacerea planetei într-un
deșert de cenușă radioactivă. Mai
mult ca oricind, gravitatea excep.ională a situației existente astăzi face
necesar să se manifeste voința poli
tică efectivă de a se ajunge la un
acord materializat in măsuri con
crete de reducere și eliminare a pe
ricolului nuclear, să dea do,vadă de
spirit constructiv și receptivitate, să
fie constant prezentă dorința ca, pe
deasupra oricăror considerente, să
prevaleze interesele supreme de pace
ale popoarelor.
Neîndoios. în acest cadru, o răs
pundere deosebită revine celor două
mari puteri nucleare. Tocmai por
nind de la această răspundere, pre
ședintele României a adresat in re
petate rinduri mesaje conducătorilor
U.R.S.S. și S.U.A. în același spirit
se Înscrie si recentul apel adresat de
tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu primul ministru al Gre
ciei. Andreas Papandreu, conduceri
lor celor două state — demers con
structiv care atestă că este pe de
plin posibil ca tari aparținind vnor
sisteme social-poiitice diferite sau alianțe militare opuse să acționeze în
comun, atunci cind pornesc de Ia
considerentul prioritar c.l intereselor
fundamentale de pace ale întregii omeniri, cind sînt animate de senti
mentul responsabilității fată de soar
ta propriilor popoare și a tuturor
popoarelor lumii.

Problema rachetelor pri
vește toate statele și toate
trebuie să participe, într-o
formă sau alta, la negocieri.
Este evident însă că., prin dimensiu
nile si implicațiile sale, problema
eurorachetelor nu privește numai
cele două puteri, ci are o sferă mult
mai largă, vizează, in ultimă instan
ță. întreaga comunitate mondială.
Cursa rachetelor nucleare sporește
nemăsurat primejdiile pentru toate
statele continentului și ale
lumii,
care sint vital interesate in. înlătu
rarea acestor primejdii, in oprirea
măsurilor și contramăsurilor adop
tate in ultimul timp. în mod logic,
ele au dreptul — și datoria — să-și
spună cuvintul. să-și facă auzite pă
rerile într-o problemă care ține de
însăși .supraviețuirea lor. Din fap
tul că există un monopol a! mijloa
celor de distrugere in masă nu de
curge și nu poate decurge și un mo
nopol al soluțiilor, al căilor de re
zolvare. Dimpotrivă, practica a ară
tat și arată că mult mai lesnicios se
poate ajunge Ia reglementări reci
proc acceptabile atunci cind se află
față-n fată nu numai două poziții,
adesea contradictorii, ci o gamă mult
mai largă de propuneri, opțiuni, va
riante, alternative.

Acesta este și sensul propunerii
României de lărgire a cadrului ne
gocierilor, prin participarea, intr-o
formă sau alta, in primul rind a tu
turor țărilor care fac parte din \ cele
două alianțe militare, Tratatul de
la Varșovia și N.A.T.O. — inclusiv
prin organizarea unei comisii con
sultative care să funcționeze paralel
cu tratativele sovieto-americane ; in
al doilea rind, a tuturor statelor eu
ropene, inclusiv cele neutre și neali
niate, pentru că norii radioactivi nu
se vor opri, evident, la hotarele
acestor state ; și, in fine, a tuturor
statelor lumii, finind seama de fan- ■
tul că un conflict nuclear nu Iș-ar
putea circumscrie unui singur con
tinent, ci s-ar extinde cu repeziciune
la scara întregului glob, .

Popoarelor — un rol hotărîtor
concePtia tarii noastre,
a președintelui ei, concomitent cu
desfășurarea tratativelor, un rol
uriaș pentru înlăturarea amenință
rii nucleare revine forțelor socialpoiitice ce'.or mai largi, popoarelor
însele, care pot și trebuie să deter
mine finalizarea cu succes a acestor
tratative. Este îmbucurător că încă
din primele zile ale anului mișcă
rile populare din numeroase țări
din Europa și din alte continente au
continuat, prin cele mai diferite mo
dalități, să-și manifeste opoziția
față de cursa înarmărilor nucleare
și a mijloacelor de transportare a
lor la țintă, să ceară scoaterea în
afara legii a tuturor armelor ato
mice. Pentru ca aceste obiective de
capitală însemnătate să se transfor
me in realitate se cuvine ca mișcă
rile antinucleare să acționeze și mai
viguros, in strinsâ unitate, să-și in
tensifice și mai mult eforturile,
să-și lărgească continuu rindurilc,
pentru a impune respectarea drep
tului suprem al tuturor locuitorilor
Terrei Ia pace, la viață.
în Mesajul de Anul Nou, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a exprimat
speranța ca 1981 să marcheze pro
grese importante in eforturile popoarelpr pentru oprirea cursei înar
mărilor, pentru înlăturarea rachete
lor și a oricăror arme nucleare din
Europa, pentru triumful politicii de
destindere și colaborare, de secu
ritate și pace. Acestea sint și țe
lurile profund
insuflețitoare
in
direcția cărora. România socialistă, ■ ț
poporul român, răspunzînd chemării
înf'ăcărate a președintelui țării, vor
acționa cu cea mai mare energie,
alături de celelalte popoare ale lu
mii, pentru a face ca pe intrjaga
planetă să domnească un climat' mai
senin, al înțelegerii, conlucrării și
dezvoltării pașnice.

Rom’jlns CĂPÎ.ESCU
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