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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, luni, 16 ianuarie, a 
avut loc, la Sinaia, ședința Comitetului 
Politic Executiv ai C.C. al P.C.R.

in cadrul ședinței, Comitetul Politic 
Executiv a examinat si aorobat PROGRA
MUL UNIC DE CREȘTERE A PRODUCȚIEI 
AGRICOLE ÎN GOSPODĂRIILE PERSO
NALE ALE MEMBRILOR COOPERATIVE
LOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE Șl 
IN GOSPODĂRIILE PRODUCĂTORILOR 
PARTICULARI.

Elaborat în spiritul și pe baza hotărîrilor 
Congresului al Xll-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului cu privire la dezvol
tarea agriculturii și înfăptuirea noii revolu
ții agrare în România, PROGRAMUL UNIC 
prevede sarcini și obiective de cea mai 
mare importanță pentru stimularea creș
terii producției agricole, vegetale și ani
male, în gospodăriile personale ale mem
brilor cooperativelor agricole de producție 
și ale producătorilor agricoli particulari, 
în vederea asigurării depline a necesaru
lui de consum propriu, cît și pentru spori
rea substanțială a contribuției acestora la 
realizarea autoaprovizionării și a fondului 
de stat la produse agricole.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că 
elaborarea și adoptarea acestui Program 
se înscrie în preocuparea consecventă a 
partidului nostru de a asigura perfecțio
narea continuă a relațiilor de producție 
în agricultură, folosirea integrală a.pămîn- 
tului - mijloc fundamental de producție 
în agricultură, importantă avuție națională 
și bun al întregii societăți — și realizarea, 
pe această bază, a unor producții agricole 
sporite, care să satisfacă, în condiții tot 
mai bune, cerințele de consum ale popu
lației, precum și alte nevoi ale economiei 
naționale.

In cadrul politicii generale a partidului, 
sectorul socialist al agriculturii va avea și

în continuare rolul determinant în produc
ția agricolă vegetală și animală și în asi
gurarea autoaprovizionării și a fondului de 
stat. în același timp, prin PROGRAMUL 
UNIC se stabilesc măsuri hotărîte în ve
derea creșterii producției vegetale și ani
male și în gospodăriile personale ale pro
ducătorilor agricoli — și se instituie un sis
tem unic de contractări și achiziții destinat 
să sporească contribuția acestora la în
făptuirea autoaprovizionării și a fondului 
de stat de produse agroalimentare. In ca
drul acestui sistem unic se stabilesc, atît 
pentru gospodăriile țăranilor cooperatori, 
cit și pentru cele ale țăranilor din zonele 
necooperativizate, obligații ferme de con
tractare și predare lă fondul de autoapro- 
vizionare și la fondul de stat a unor pro
duse agricole. Totodată, pornind de la ne
cesitatea valorificării sigure și la prețuri 
stabile a produselor agricole realizate în 
aceste gospodării, se stabilește în mod 
ferm și obligația unităților socialiste cu 
atribuții în acest domeniu de a prelua în
treaga cantitate de produse oferite de 
producătorii agricoli, de a plăti prețurile 
stabilite și de a acorda avantajele prevă
zute de lege, și care stimulează creșterea 
producțiilor agricole vegetale și animale 
și valorificarea către stat a unor cantități 
tot mai mari de produse agroalimentare.

Adoptînd în unanimitate acest Program, 
Comitetul Politic Executiv a hotărîț ca el să 
fie dat publicității și a cerut organelor și 
organizațiilor de partid, consiliilor, popu
lare, Ministerului Agriculturii și Industriei 
Alimentare, direcțiilor agricole județene să 
ia toate măsurile pentru dezbaterea, cu
noașterea și însușirea temeinică de către 
toți locuitorii satelor a prevederilor stabi
lite, pentru aplicarea lor fermă în viață.

Comitetul Politic Executiv apreciază că 
înfăptuirea FROGRAMULUI UNiC va duce 
la punerea și mai largă in valoare a ma
rilor posibilități de care dispune agricul-

tura noastră, la sporirea producției agri
cole vegetale și animale, la intensificarea 
schimbului echitabil de produsa între sat 
și oraș, la întărirea, pe această bază, a 
alianței muncitorești-țărănești — tamalia 
orînduirii noastre noi, a înaintării neabă
tute a României pe calaa socialismului, a 
ridicării generale a nivelului de viață și de 
civilizație al întregului nostru popor.

In continuare, Comitetul Politic Executiv 
a aprobat mandatul delegației române la 
sesiunea Conferinței pentru dezarmare, 
caro va avea loc la Geneva, în perioada 
7 februarie — 27 aprilie 1984.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca, 
în întreaga sa activitate, defegația țării 
noastre să promoveze activ concepția și 
inițiativele României, ale 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, cu privire 
la necesitatea trecerii la măsuri concrete, 
eficiente pentru oprirea cursei înarmărilor 
și înfăptuirea dezarmării, în primul rînd a 
dezarmării nucleare, pentru înlăturarea 
pericolului războiului nuclear, pentru eli
minarea cu 
nințării cu 
ționale.

Comitetul 
hotărîrea României 
cu celelalte state 
rință, pentru ca lucrările acesteia să so 
desfășoare în spirit constructiv, cu rezul
tate cît mai bune, să răspundă pe deplin 
așteptărilor popoarelor, privind trecerea 
la dezarmare, și, în primul rînd, la dezar
marea nucleară, întărirea încrederii, secu
rității și colaborării pe continentul euro
pean și în întreaga lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, luni, 
la Sinaia, pe Vassos Lyssarides, pre
ședintele Partidului Socialist (EDEK) 
din Cipiu.

în timpul convorbirii au fost abor
date unele probleme actuale ale. vie
ții internaționale, în mod deosebit 
cele privind securitatea în Europa și 
in zona mediteraneană.

Oaspetele a dat expresie inaltei 
aprecieri de care se bucură în Cipru

fost informat în legătură cu ultime
le evoluții și inițiative privind situa- 

■ ția din Cipru. în timpul convorbirii 
pentru

poziția României, activitatea remar
cabilă a președintelui Nico'ae 

. Ceaușescu pe arena internațională.
eforturile sale statornice
oprirea cursei înarmărilor și trecerea 

' la dezarmare, în primul rind la de
zarmarea nucleară, pentru soluțio
narea pe cale pașnică, prin tratative, 
a tuturor stărilor de încordare și con

flict. pentru instaurarea unui climat 
de destindere, colaborare și pace î i 
Balcani, în Europa și în întreaga 
lume.

Președintele Nicolae Ceaușescu a

s-a apreciat că toate problemele din 
insulă se pot rezolva numai pe ca
lea negocierilor directe dintre cele 
două comunități cipriote, care să aibă 
în vedere salvga”darea unității, inte
grității. independenței și suveranită
ții Ciprului, a statutului său de țara 
nealiniată, conviețuirea pașnică din
tre cele două părți.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

tovarășului

desăvîrșire a forței și a ame- 
forța din relațiile interna-

Politic Executiv a reafirmat 
de a acționa, împreună 
reprezentate la confe-

„Actul energic
al întregii națiuni44

Din noile construcții ale municipiului Craiova Foto : S. Cristian

*

Comitetul Politic Executiv a rezolvat, de 
asemenea, o serie de probleme curente 
ale activității de partid și de stat, ale poli
ticii internaționale a României.

PLOIEȘTI

Noi capacsWJi 
de producșie — 

în circuiîul economic
La cunoscuta întreprindere 

„1 Mai" din Ploiești a intrat in 
producție noua turnătorie de 
fontă, care vine să suplimenteze 
necesarul de piese turnate pen
tru utilaj petrolier și minier. 
Turnătoria' este dotată cu cup
toare moderne de elaborare 
prin inducție a fontei, cuptoare 
de tratament termic, linii de 

. formare mecanizate, dispozitive 
de ridicare, posturi automate de 
vopsire și uscare, instalații de 
sablare și altele, menite să 
asigure o creștere importantă a 
productivității muncii și o cali
tate superioară a pieselor tur
nate. Aproape în întregime', 
aceste utilaje au fost rea'izate 
prin autoutilare. (Constantin 
Căpraru, corespondentul „Scîn
teii").

Făurirea statului național român, 
acum 125 de ani, urmare a dublei 
alegeri a lui Alexandru Ioan Cuza 
■ca domn al Moldovei și Munteniei, 
a fost consecința legică a unui pro- 
,ees multisecular de dezvoltare a so
cietății românești care, în pofida tu
turor adversităților, ■ a păstrat tot
deauna vie conștiința unității de 
neam. în condițiile acce'srării pro
cesului de d.eștrămare a feudalismu
lui și maturizare a relațiilor capita
liste, înfăptuirea unirii principalelor 
române devenise o- necesitate. ohiecr 
tivă, o premisă esențială a progre
sului și libertății națiunii. Unitatea 
națională apare ca principal dezide
rat în programele reformatoare ale 
tuturor forțelor înaintate românești 

•și este, deopotrivă, prezentă intre 
obiectivele și în acțiunea amplelor 
mișcări de eliberare de Ia sfirșitul 
semluluj al XVIII-lea și inceputul 
celui de-al XIX-lea : revoluția lui 
Horea de la 1784, revoluția din 1821 
condusă de Tudor Vladlmirescu și 
revoluția română de la 1848. Sub’i- 
niind importanța cu totul deosebită 
pe care desfășurările revoluționare 
de la jumătatea vea.ului trecut au 
avut-o în acțiunea oentru realizarea 
unirii Moldovei cu Muntenia, tovară
șul Nicolae Ceaușes'U arăta că : 
„Marile idealuri ale revoluției de la 
1J48, pentru care au luptat masele 
largi ale poporului român, aveau să 
rodească la 24 ianuarie 1859, cind 
prin actul energic al întregii națiuni 
române, cum spunea Mihail Kogăl- 
niceanu, s-a înfăptuit unirea Moldo
vei cu Mițntenîa, creindu-se statul 
național român modern".

Constantin CÂ2ÂNIȘÎEĂNJ

și aceluiași stat, pe toți conaționalii 
rămași încă sub stăpîniri străine.

înăbușirea revoluției prin forța ar
mată conjugată a Constrntinopolului, 
Vienei și Petersburgu'.ui nu a însem
nat nici pe departe stingerea luptei ' 
pentru unitate a poporului român. 
Cerințe'e obiective ale dezvoltării 

.societății- ,și .țiptărjr.eâ....popocplui. ro-.

de a se elibera s-au dovedit 
mai puternice decit tortele ar- 

străine contrarevoluționare.

Dealtfel, făurirea statului national 
român va fi considerată pe toatăl du
rata revoluției și după aceea, nu nu
mai de către conducătorii luptei de 
descătușare națională și. socială, 'dar 
și de către masele largi populare 
participante la mișcare, de întregul 
popor român ca un deziderat de prim 
ordin, pe cit de important, pe atît 
de imperios necesar. Și ceea ce au 
intuit perfect fruntașii pașoptiști 
— expresie a capacității lor politice 
cu totul remarcabile — a fost faotul 
că în împrejurările interne și inter
naționale de atunci, a vecinătății ce
lor trei imperii conservatoare — oto
man, habsburgic și țarist — statul 
național trebuia să se realizeze pe 
etape, prima constituind-o unirea 
Moldovei și Munteniei. Ulterior, cirid 
circumstanțele istorice s-ar fi arătat 
iarăși favorabile, poporul român, con- 
tinuindu-și efortul unificator, urma 
să întrunească între fruntariile unuitț

mult 
mate _ ___ ____
Idealul unității continua să însufle
țească statornic amplele acțiuni din 
țările române și de peste hotare, pre
mergătoare anului 1859. Nicolae Băl- 
cescu, mintea cea mai pătrunzătoare 
a mișcării românești de emancipare 
națională, afirma cu recunoscuta-i 
clarviziune : „Revoluția viitoare nu 
se mai poate mărgini a voi ca ro
mânii să fie liberi, egali, proprietari 
de pământ și de capital și frați aso- 
ciați la fapta unui progres comun. 
Ea nu se va mărgini a cere liberta
tea dinlăuntru care este fără putință 
a o dobindi fără libertatea din afară,

libertatea de sub dominarea străină, 
ci va cere unitatea și libertatea na
țională. Deviza ei va fi dreptate, fră- 
ț.c, unitate l"

Contextul politic european creat de 
încheierea războiului Crimeii (1853— 

. 1853) a conferit statutului și orgi..i- 
zării Principatelor Române un carac
ter international (ceea ce e;: alica dis
cutarea lor la Congresul de la Paris), 
care a permis manifestarea răspicată 
a dorinței de unitate a românilor din 
Moldova și Muntenia. Pentru înfăp
tuirea deziderâtiiltii Unirii' celor două 
principate au trebuit înlăturate în 
primul rind piedicile ridicate de opo
ziția unora dintre marile puteri con
tinentale. Imperiul otoman vedea în 
unirea celor două țări un pas 
hotărltor spre independenta lor ; 
habsburgii se temeau de consecin
țele pe care, apariția statului național 

. român avea să le aibă asupra româ
nilor din Transilvania, care a.cătu- 
iau imensa majoritate a populației 
acestei provincii și pentru care uni
rea fraților de peste munți era sim
bolul apropiatei lor eliberări ; An
glia, preocupată de menținerea inte
grității Imperiului, otoman, privea cu 
suspiciune, dacă nu cu ostilitate, ori
ce acțiune care slăbea pozițiile tur
cești da la Dunărea de jos.

în aceste împrejurări internaționa
le nefavorabile, însemnătatea rolului 
factorului intern în înfăptuirea sta
tului național a crescut considerabil. 
Le-a revenit românilor greaua dar 
nobila misiune, ca singuri să înfrîngă 
piedicile ridicate de adversari și, pr,ln 
propriile lor forțe, să-și împlinească 
dorința firească de a se regăsi intr-o 
unică tacă. Perioada anilor 1348—1859 
este caracterizată prin transformarea 
ideii unității naționale într-o uriașă 
forță materială, care a angajat in
tr-un susținut efort toate forțele so- 
cial-politice ale societății românești, 
masele populare cele mai largi. Mol
doveni. munteni și transilvăneni s-au 
pronunțat intr-un singur glas pentru
(Continuare în pag. a III-a)
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REPARAREA TRACTOARELOR Șl UTILAJELOR AGRICOLE
acțiune urgentă pentru buna pregătire a lucrărilor de primăvară

întra Pregătirile ce se fac acum centru obținerea de uroducții record 
acest an. în prim planul urgentelor se situează încheierea la timp și 
bună calitate a re nara, iilor la tractoare si la celelalte utilaje ce vor 
folosite in apropiata campanie a lucrărilor agricole de primăvară, 
cile sosite la redacție de ne întreg cu.orirsul tării dovedesc că in

în 
da 
fi 
Ști.......
tcate sta'iunile pentru ineeani.-arei agriculturii reparațiile se desfășoară 
în ritm intens. Conform programului stabilit de Ministerul Agriculturii, 
pină la începutul lunii februar e trebuie terminate reoara'iile la graoele 
cu discuri, mașinile de împrăștiat amendamente, cele de administrat 
îngrăsămin'e return’e, precum si la ce'e fito.sanitare. Din ultime'e date 
furnizate de ministerul de resort rezultă că reparațiile la grapele cu 
discuri s-r.u făcut in proporție de 9.5 la sută, lucrările fiind terminate 
în 20 de județe. De asemenea, mașinile de împrăștiat amendamente și 
cele de administrat îngrășăminte organice au fest reparate in proporție 
de 99 la sută, iar cele fitosanitare in proporție de 83 la sută. Aceste 
rezultate dau garanția că la aceste categorii de mașini reparațiile se 
vor încheia înainte dl termenul prevăzut.

Repararea tractoarelor, semănătorilor pentru prăsitoare și păioase. a 
mașinilor de plantat cartofi si de erbicidare trebuie să se încheie pină 
la 20 februarie. Fină in prezent. 61 la sută din tractoarele planificate 
au primit avizul bun de lucru în 17 județe, printre care Argeș, Alba. 
Arad. Covasna. Mures. Olt. Sibiu. Suceava. Vra.ncea. procentul de reali
zare a reparațiilor depășește media pe tară. In județele Olt. Bistrița- 
Năsăud și Harghita semănătorile pentru prăsitoare sint gata pentru a 
intra in brazdă, reparațiile fiind efectuate. Ia nivelul tării, in proporție 
de 76 la sută. în același timp, au fost puse in stare de funcțiune 72 la 
sută din mașinile de erbicidare. 75 la sută din mașinile de plantat car
tofi si 63 la sută din semănătorile pentru păioase.

După cum subliniam, intr-un număr de județe lucrările de reparații 
sint in avans fată de graficele stabilite. Care sint factorii care an dus 
la obținerea acestor rezultate 7 Corespondeitii noștri Nicol se Băbă’âu. 
Manole Corcaci. Gh. Crișan și Păljănos Maria din județele DOLJ. IAȘI, 
BISTRIȚA-NĂSĂUD și, respectiv. COVASNA au urmărit la fata locului, 
în centrele si atelierele specializate, modul concret în care se acționează 
pentru urgentarea efectuării reparațiilor la tractoare și mașinile agricole.

în toate cele patru județe este 
caracteristic fapt.il că repararea trac
toarelor și a celorlalte utilaje agri
cole este în avans față de aceeași 
perioadă a anului trecut. Astfel. în 
județul Dolj au fost reparate 62 la 
sută din tractoarele planificate. 97 
la sută din grapele cu discuri, 89 la 
sută din semănătorile pentru prăsi
toare și 76 la sută din mașinile de 
erbicidat. La această dată — aflăm 
din județul Bistrița-Năsăud — mași
nile de împrăștiat îngrășăminte, cele 
de administrat amendamente, mași
nile fitosanitare și utilajele pentru 
prelucrarea solului — pluguri, gra
pe. discuri și j semănătorile de toate 
tipurile sint gata să înceapă execu- , 
tarea lucrărilor din campania de pri
măvară. La 
s-a cîștigat 
20 și 45 de 
stabilite. .

Să notăm 
Covasna. la
reparațiile trebuie să fie terminate 
pină la data de 1 februarie, majori
tatea lucrărilor se apropie de finali
zare : repararea grapelor cu discuri 
a fost încheiată, a combinatoarelor ■ 
— în proporție de 90 la sută, și se

află în stadiu avansat repararea plu
gurilor, tăvălugilor și a altor mașini 
pentru pregătirea solului. Din cate
goria mașinilor agricole ale căror re
parații trebuie să fie terminate pină 
la data de 20 februarie, pregătirea 
semănătorilor de păioase și a mași
nilor de plantat cartofi a fost termi
nată. tractoarele fiind reparate în 
proporție de 70 Ia sută, iar semănă
torile pentru prășitoare — 96 la sută. 
Există deci și aici garanții sigure 
pentru terminarea, tuturor lucrărilor 
înainte de termenele stabilite.

Una din 
tate bune 
pregătirea 
campaniei 
înainte de 
ne spunea 
rectorul Trustului S.M.A. din iudețul 
Bistrița-Năsăud — a fost declanșată 
o acțiune amplă de recuperare și 
aprovizionare cu piese de schimb și 
subansamble. astfel incit, încă din 
trimestrul IV al anului trecut, am 
putut începe cu randament maxim 
campania de reparații a mașinilor 
agricole".

explicatiile acestor rezul- 
pe ansamblu o constituie 
temeinică, din timp, a 
de reparații. „Cu o lună 
începerea reparațiilor — 

tovarășul Nicolae Uță. di-

repararea acestor utilaje 
un avans 
zile față

cuprins între 
de termenele

că in județulși faptul 
rpașinile agricole la care

Recondiționarea și refoiosTea
piese de schimb uzate 

a pieselor vechi și uzate, acțiune de 
mare importanță pentru 
rea ritmului reparațiilor.

Iată, concret, cum s-a 
județul Bistrița-Năsăud.

unui număr mare de
31 milioane lei in județul Iași, 

milioane lei în județul Dolj, 12,9 
lioane lei în județul 
proape 9 milioane lei 
trița-Năsăud. Aceste 
la valoarea pieselor 
recondiționate și refolosite în actuala 
campanie de reparații a tractoarelor 
și mașinilor agricole. Ele atestă pre
ocuparea susținută pentru reintrodu
cerea în circuitul productiv, prin 
diferite procedee de recondiționare.

26,5 
mi- 

Covasna și a- 
în județul Bis- 
cifre se referă 
vechi și uzate.

intensifica-

procedat in 
Acțiunea a

Anchetă realizată de
Aurel PAPADIJC
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

(Continuare în pag. a Il-a)

După ora înaltă și 
frumoasă a bilanțului 
cu care întregul nos
tru popor s-a scris in 
istorie prin faptele 
sale de muncă și dra
goste de tară din anul 
1983. privirile sore 
ziua de miine a mun
cii si împlinirilor din 
anul care abia a 
început au devenit 
mai- limpezi.

Am avut privilegiul 
să ascult Mesajul de 
Anul nou al to
varășului președinte 
Nicolae Ceaușescu in
tr-unui din locurile a- 
celea cu 
tinuu" in 
lui de 
Sărutului 
Brâncuși

■ rie : cele 
tăți de cerc — trecu
tul și viitorul — se 
contopesc pe verticala 
prezentului. Eram a’ă- 
turi de miile de 
rieri care au

■ timpinat noul an 
marele pavilion 
Expoziției naționale 
de la Șosea, unde ti
nerețea ideilor și în
demnurilor președin
telui României a avut 
nu numai un puternic

■ ecou — ca 
deni in țară 
ecou 
■ceasta pentru că 
marele pavilion 
mîndriilo- no-stre so
cialiste. aici, in locul

ț^din care întregul nos-

„foc con- 
care simbo- 
pe Poarta 
a marelui 

devine, isto- 
două jumă-

ti- 
în- 

in 
al

pretutin-
- ci și un 

simbolic. Și a- 
în 
al

tru popor vorbește în 
fiecare toamnă între
gii lumi despre noile 
sale izbinzi din toate 
domeniile de activita
te. aici se aflau chiar 
ei. tinerii din tinere
țea fără bătrinete a 
tării.

în locul mașinilor 
de comandă electroni
că. al invențiilor si 
cărților bune, al calcu-

ÎNSEMNĂRI
de Teofil BĂLAI

latoarelor, al noilor 
soiuri de griu și dc 
porumb, al automobi
lelor elegante și al 
produselor chimiei 
noastre moderne, in 
locul graficelor dc 

. sinteză și de perspec
tivă. în locul a tot 
ceea ce prefigurează 
atît de limpede in 
România .de azi îm
plinirile României de 
miine. în vastul am
fiteatru al forței de 
azi si al speranței' de 
miine ale socialismu
lui românesc se a- 
flau chlâr ei : forța și 
soeranta societății 
noastre tinere.

Căutam figuri 
noscule Dar cind 
lutam pe cineva 
mai eram sigur i

ru- 
I sa- 

nu 
dacă

ne-am întîlnit prima 
oară la Porțile de 
Fier. în sălile Biblio
tecii Academiei, pe 
magistrala de aur a 
Bărăganului. în taini
țele minelor de la Pa- 
roșani sau Lu reni, in 
librăria „Mihai Emi- 
nescu", de-a lungul 
podurilor si ecluzelor 
care fac din Canalul 
Dunăre — Marea Nea
gră un permanent 
spectacol al îndrăzne
lii și virtuților noas
tre inginerești. în e- 
legantele saloane în 
care își primește me
troul bucurestean su
tele de mii de oaspeți 
cotidieni sau pe unul 
din marile stadioane 
ale tării.

Era prezentă tinere
țea însăși, această ti
nerele adevărată, fără 
limită de virstă. tine
rețea îndrăznelii și 
responsabilității cu 
care poporul român, 
mai strîns unit ca ori- 
cind în jurul partidu
lui comuniștilor. in 
frunte cu secretarul 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. 
este angajat cu între
gul său potential ma
terial. uman și moral 
ia opera de construi
re a societă'ii socia
liste multi'nteral de - 
vlt-'e ■-■•''-‘are a
(Cor.t.nuara 
în pag. a III-a)
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ÎN AGRICULTURĂ

PRODUCȚII MAI MARI DE CĂRBUNE
prin aplicarea largă a tehnologiilor moderne

REPARAREA TRACTOARELOR
Șl UTILAJELOR AGRICOLE

întreprinderea minieră „Vulcan" are 
și în acest an o pondere însemnată 
in producția de cărbune ce se extra
ge. din bazinul carbonifer al Văii Jiu
lui. Dirr. discuția cu ing. loan Dumi
tra?, directorul minei, și cu Arpad 
Crișan. secretarul comitetului de par
tid, a reieșit că în toate sectoarele de 
producție există condițiile necesare 
sporirii productivității muncii pe fie
care post in cărbune și realizării in 
întregime a sarcinilor ce le revin 
din programul privind creșterea mai 
accentuată a productivității muncii. 
La mina „Vulcan", in acest an, ca si 
în anul următor va crește substanțial 
gradul de mecanizare a proceselor 
de producție atît la lucrările de des
chideri și pregătiri a noi fronturi de 
lucru, cit și la susținerea, tăierea și 
extragerea mecanizată a cărbunelui.

— Dealtfel, în toate calculele ce 
le-am făcut pentru creșterea mai 
accentuată a productivității muncii în 
cadrul analizelor întreprinse în sec
toare și in dezbaterile din adunarea 
generală a oamenilor muncii am a- 
vut în vedere introducerea pe sea
ră mai largă a mecanizării și folo
sirea cit mai eficientă a acestor do
tări — ne-a precizat directorul mi
nei. în anul 1984 minerii din Vul
can trebuie să extragă 1 500 000 tone 
cărbune. Chiar de la începutul 
anului se află în producție. în 
funcțiune, șapte combine de abataj 
și patru combine de înaintare. Im
portant este cum vom utiliza aceste 
mijloace tehnice. Astfel, prin creș

Industria metalurgică, prin natura 
tehnologiilor, consumă importante 
cantități de combustibil și energie 
electrică și de aceea specialiștii din 
activitatea de cercetare și proiectare 
de profil sint preocupați să asigure 
și în acest an reducerea substanțială 
a consumurilor energetice.

Legea Planului național unic de 
dezvoltare economico-socială pe anul 
1984 prevede ca cercetarea să contri
buie într-o măsură și mai mare la 
gospodărirea judicioasă a energici 
electrice prin măsuri de raționaliza
re a consumurilor, modernizarea in
stalațiilor, agregatelor, proceselor 
tehnologice și a tuturor categoriilor 
de echipamente energetice cu consu
muri ridicate, reducerea pierderilor 
tehnologice și extinderea recuperării 
căldurii. De asemenea, specialiștii 

j . din cercetare-pj’joi^tefe .lșj.; producție 
“trebuie să găsească soluții pentru 
utilizarea la maximum a resurselor 
energetice refolosibile. în industria 
metalurgică se impune, totodată, li
mitarea strictă a consumurilor de hi
drocarburi lichide și înlocuirea aces
tora cu lignit șl cu alte resurse ener
getice mai puțin valoroase. în con
dițiile în care fiecare întreprindere 
trebuie să adopte măsuri operative 
pentru încadrarea strictă în normele 
de consum energetice și reducerea 
în continuare a acestora, așa cum 
prevede Legea Planului național unic 
pe anul 1984,- ce soluții recomandă 
specialiștii 1 Interlocutorul nostru 
este dr. ing. Iancu Drăgan, director 
general al Institutului central de me
talurgie :

— Principalele cauze pentru care 
în multe unități metalurgice se înre
gistrează încă pierderi, consumuri 
mari de combustibili la cuptoarele 

l metalurgice sint excesele de aer și 

terea gradului de utilizare a combi
nelor de abataj se vor extrage prin 
tăiere mecanizată peste 383 000 tone 
cărbune, iar prin punerea în func
țiune a încă două abataje frontale 
cu tăiere mecanizată se vor extrage 
mai mult de 100 000 tone de cărbune, 
în același timp, prin extinderea sus
ținerii metalice în abatajele frontale

La întreprinderea minieră „Vulcan44 
din Vaiea Jiului

se vor obține cu 120 000 tone cărbu
ne mai mult decît în anul 1983.

Odată cu preocuparea pentru me
canizarea lucrărilor mirțiere și creș
terea gradului de utilizare a fiecă
rei mașini și instalații, la Vulcan se 
manifestă un deosebit interes pentru 
perfecționarea tehnologiilor de ex
tracție, aplicarea în producție a unor 
concluzii desprinse in urma unor 
studii concrete efectuate de cadre 
tehnico-inginerești și mineri cu o 
bogată experiență în muncă. Este 
vorba de asigurarea funcționării 
concomitente a două abataje fronta
le din stratul 7 dotate cu susținere 
metalică individuală, tăiere mecani
zată a cărbunelui, care ar aduce un 
plus de producție de aproape 400 
tone cărbune pe zi.

— Am început să aplicăm cu bune 
rezultate metoda de exploatare cu 

pierderile de căldură. Iată cîteva 
soluții concrete :

© Astfel, la un cuptor de 
încălzire a lingourilor și semifa
bricatelor pentru laminoare, cu 
un consum de 500 Nmc/h gaz na
tural se poate reduce excesul de aer 
din cuptor pe baza efectuării citorva 
analize de gaze la valoarea minimă, 
pentru asigurarea arderii complete. 
Dacă în cuptor se realizează o tem

Soluții practice propuse de cercetarea științifică

FINIRII REDUCEREA OKMHB 
IN INDUSTRIA METALURGICA

peratura de 1 300°C, prin reducerea 
excesului de aer de exemplu de la 
1,25 la 1,15 se pot economisi pină la 
sfirșitul lunii aprilie a.c. circa 70 000 
Nmc gaz natural.
• Dacă în cuptorul menționat se

încălzesc semifabricate sau lingouri 
din oțel la 1 200°C și se limitează de
pășirea temperaturii prescrise cu 15°C 
se obține, în aceeași perioadă, o eco
nomie de circa 17 000 Nmc gaze na
turale. V

© Staționarea unui cuptor de în
călzire cu propulsie cu o producție 
de 60—100 tone/oră, adică un cuptor 
mijlociu, înseamnă o pierdere de 
200—500 Nmc/h gaz natural consumat 
pentru menținerea cuptorului în sta
re caldă.
• Să luăm ca exemplu cuptoarele 

tavan artificial de rezistență — ne 
spunea tehnicianul Mircea Băltățes- 
cu, șeful sectorului V care a extras 
suplimentar în anul care a trecut 
peste 25 000 tone cărbune. Prin apli
carea acestei metode noi de lucru, 
productivitatea muncii in abataje 
crește cu 20 la sută, în timp ce con
sumul de lemn de la 36—40 metri 

cubi la 1 000 tone cărbune extras în 
prezent va fi redus aproape in tota
litate.

Așa cum remarcau și șefii sectoa
relor 2 și 3, Andrei Fodor și Mircea 
Popescu, precum și minerii șefi de 
brigăzi Paraschiv Ciurăscu, Traian 
Borșa și Adam Azamfirei, preocu
pările fiecărui sector, ale fiecărui 
miner sînt îndreptate spre rezolva
rea și punerea în valoare a tuturor 
posibilităților de creștere a produc
tivității muncii. La lucrările de pre
gătire a noi fronturi de lucru, de 
pildă, se are in vedere creșterea vi
tezei de avansare a combinelor la 
un ritm lunar de 100 metri liniari, 
ceea ce ar aduce un soor suplimen
tar de peste 500 metri liniari față 
de anul trecut. Totodată, prin pu
nerea in exploatare concomitentă a 
straturilor de cărbune 3—4 și 5 din 

foarte mari. Un cuptor Siemens-Mar
tin de 250 tone la sfirșitul elaborării 
șarjei consumă într-o oră 1 600 Nmc 
gaz natural și 1 200 kg păcură. Dacă 
la 20 la sută din șarje’e posibil de 
realizat1, pînă la ''sfirșitul lunii apri
lie a.c. reducem durata acestora cu 
10 minute, prin punerea în valoare 
a rezervelor organizatorice și a cu
noștințelor tehnologice se economi
sesc 24 000 Nmc gaz natural și 18 tone 

păcură. în plus, s-ar obține și o eco
nomie de 3 600 kWh.

• Așa cum arată experiența de 
la Combinatul siderurgic Hunedoara 
sub un cauper de furnal de 1 000 mc 
se pot introduce peste 400 m de țeava 
de 60 mm diametru, care oferă o su
prafață de schimb de căldură de cir
ca 75 mp ; dacă in acest schimbător 
de căldură se produce apă caldă in 
lunile acestei ierni se recuperează 
echivalentul a 72 000 Nmc gaz natu
ral pentru un furnal, firește cu un 
modest consum de energie electrică 
pentru pompe.

© într-un canal de fum în care 
circulă gaze arse de numai 300°C, 
pînă la montarea unul cazan recupe
rator, se pot introduce țevi simple 

blocul IV s-ar elimina unele lucrări 
suplimentare de pregătire și s-ar 
îmbunătăți condițiile de muncă.

După cum afirmau interlocutorii 
noștri, în anul 1983 s-a obținut cea 
mai mare producție din istoria mi
nei Vulcan : 1 480 000 tone cărbune 
de cea mai bună calitate. Dealtfel, 
mina Vulcan deține locul I la cali
tatea cărbunelui extras din bazinul 
carbonifer al Văii Jiului. Pentru 
anul 1984 sint asigurate condițiile 
necesare ca fiecare abataj să spo
rească producția fizică de cărbune. 
Aceasta este însă strins condiționa
tă de îmbunătățirea transportului 
cărbunelui din subteran la suprafa
ță. în această direcție se prevede 
îmbunătățirea organizării transpor
tului pe benzi la orizontul 360, în 
asa fel incit, pînă în luna mai 
peste 60 la sută din producția de 
cărbune să fie transportată pe benzi 
cu flux continuu.

în prima jumătate a lunii ianuarie 
pe ansamblul minei s-au extras su
plimentar peste 2 800 tone de cărbu
ne. Sint fapte care arată că și in 
acest an, minerii din Vulcan sînt 
hotărîți să sporească și mai mult pro
ducția de cărbune pentru a obține un 
loc fruntaș in întrecerea colectivelor 
minerești din bazinul carbonifer al 
Văii Jiului, pentru a da patriei cit 
mai mult cărbune.

Sabin CERBU
corespondentul „Scinteii”

care permit producerea de apă caldă 
pentru încălzire și scopuri sanitare

O Debitele de apă de răcire folo
site în metalurgie sint foarte mari. 
Reducerea lor fără modificări con
structive poate determina in multe 
cazuri avarii. Dar la numeroase in
stalații această reducere este posibilă 
sub un control riguros, care nu ne
cesită altceva decit un termometru I 
obișnuit supravegheat de un om ca
lificat. Dacă considerăm că pe a- 
ceastă cale se pot reduce debitele de 
apă de răcire cu lmc/tona de oțel, 
în următoarele 5 luni se pot econo
misi 2,5 milioane kWh.

O La un cuptor electric cu arc, de 
109 tone, o perfectă colaborare cu 
dispecerul energetic național ar per
mite reducerea, staționării cuptoare
lor din lipsă de energie electrică. 
Flecare Til’minute de staționare: re-' 
prezintă o pierdere de peste 2 000 
kWh.

— Cine este în măsură să efec
tueze lucrările, mari sau mărunte, 
dar eficiente și importante, necesare 
pentru realizarea unor astfel de so
luții ?

— în primul rînd, personalul din 
cercetare, proiectare, din exploatarea 
agregatelor, serviciile mecano-ener- 
getice și, în general, fiecare om al 
muncii la locul său de activitate. O 
soluție este antrenarea in această 
activitate a inginerilor și subingine- 
rilor stagiari care pot asigura urmă
rirea calificată a regimurilor ener
getice de elaborare și încălzire a 
temperaturilor optime, încadrarea 
exceselor de aer în limite minime 
corespunzătoare. De asemenea, spe
cialiștii noștri sînt pregătiți pentru 
a sprijini eforturile unităților ener
getice. în funcție de solicitări.

Elena MA.NTU

Prin bună organizare, la S.M.A. Holboca, județul Ic.i, au fost reparate 80 la 
sută din tractoare Foto : E. Dichiscanu

(Urmare din pag. I) 
început la 1 octombrie anul trecut, 
cînd s-a trecut efectiv la dezmem
brarea mașinilor-agricole aprobate 
pentru casare. Printre acestea s-au 
aflat nu mai puțin de 209 tractoare 
de diferite tipuri, ale căror părți 
componente au fost supuse unui se
rios control. Ce a fost bun de reme
diat s-a remediat, piesele recondițio
nate fiind apoi stocate. în acest fel,

La baza activității — 
organizarea muncii în acord global

Din investigațiile întreprinse a 
rezultat, ca un factor decisiv pentru 
desfășurarea in ritm intens a repa
rațiilor. organizarea activității meca
nizatorilor și mecanicilor în acord 
global. „Aceasta a permis — ne spu
nea tovarășul Florea Negoiță, direc
torul tehnic al Trustului S.M.A. 
Dolj — să înregistrăm ritmuri record 
în acțiunea de reparații. Dar nu nu
mai atît. Pot spune că a crescut 
răspunderea fiecăruia in executarea 
unor reparații de bună calitate si, în 
egală măsură, pentru respectarea 
termenelor stabilite privind incheie- 
rea lucrărilor". Iată un exemplu con
cludent. La S.M.A. Predești din ju
dețul. Dolj, din cauză că mecanizato
rii de aici au lucrat la arat cu 100 de 
tractoare, timp de o lună, pe ogoare
le consiliului agroindustrial Băilești,

trebuie întreprins 
pentru urgentarea reparațiilor iinLiInî

Investigațiile întreprinse în cele 
patru județe au reliefat citeva ele
mente de care depinde in mod hotă- 
ritor buna desfășurare a reparațiilor. 
Cunoașterea și, mai ales, generaliza
rea acestora și in alte locuri din țară 
prezintă o mare importanță, întrucit 
activitatea de reparații nu se des
fășoară în mod corespunzător în 

toate județele. Din datele centrali
zate la Ministerul Agriculturii re
zultă că, 
repararea 
îndeosebi 
Tulcea si 
disc în județele Călărași, Constanța. 
Gorj și Timiș, a instalațiilor de erbi-

• Reactualizarea graficelor de reparații, ținindu-se 
seama de restanțele existente la 10 ianuarie, și sta
bilirea unor ritmuri de lucru zilnice și decadale care 
să permită încheierea reparațiilor la termenele prevăzute ;
• Majorarea efectivului de muncitori în centrele 

și atelierele de reparații din rindul mecanicilor și 
mecanizatorilor de la secții și organizarea activității 
lor în 2—3 schimburi ;
• Urmărirea zilnică a realizărilor de către cadrele 

tehnice r.i cele de conducere din stațiunile de meca
nizare și trusturile județene și stabilirea de măsuri 
concrete pentru încadrarea in ritmurile de lucru planificate ;

necesarul de piese noi a fost 
mult diminuat. Mai exact, valoa
rea pieselor uzate reparate, recondi
ționate și refolosite în activitatea de 
reparații reprezintă mai mult de 50 
la sută din totalul cheltuielilor pre
văzute pentru repararea tractoarelor 
și mașinilor agricole. Este vorba de 
recondiționarea unei game largi de 
piese de schimb, care cuprinde peste 
500 de repere diferite.

— Am acordat — ne spune ingi

unde această lucrare era rămasă în 
urmă, reparațiile au început tîrziu, pe 
20 decembrie. Din acest motiv, s-air 
putea crede că acestea sînt în- 
tîrziate. „Nicidecum — ne asigu
ră inginerul Stelică Scarlat, di
rectorul S.M.A. Predești. Avem gata 
la această dată (13 ianuarie — 
n. n.), cu procese verbale semnate 
de comisia de recepție, 122 tractoare 
din cele 132 planificate la reparat, 
această lucrare fiind încheiată la uti
lajele agricole". Cum s-a acționat ? 
îl avem ca interlocutor pe Mircea 
Constantineseu, inginerul-șef al 
S.M.A. Predești. „Pornind de la con
siderentul că buna organizare a 
muncii stă la baza oricărui succes — 
ne-a spus acesta — și noi am organi
zat activitatea de reoarații in acord 
global, pe echipe, cărora li s-a re

Ia data de 10 ianuarie, 
tractoarelor era întirziată 
în județele Sălaj, Timiș, 
Constanta, a grapelor cu

nerul Hathăzi Jănos, directorul 
Trustului S.M.A. Covasna — o aten
ție sporită acestei acțiuni. La Bara- 
olt a intrat in funcțiune o instalație 
pentru recondiționarea pieselor uza
te prin metalizare. Totodată, s-a in
trodus o evidență riguroasă a piese
lor ce pot fi recondiționate. Anul 
trecut au fost casate un număr des
tul de mare de tractoare, care au 
fost demontate și verificate piesă cu 
piesă si ce a putut fi refolosit a fost 
recondiționat și pregătit încă dinain
tea începerii reparațiilor și revizii
lor din acest an. în acest fel. s-a 
ajuns ca la utilajele pentru pregă
tirea solului, de exemplu, să se folo
sească la reparații piese recondițio
nate în proporție de 50 la sută din 
cele necesare. Dar proporția pieselor 
recondiționate în activitatea de re
parații este ridicată și la alte tipuri 
de mașini și utilaje agricole.

Supunem atenției și citeva iniția
tive din județul Iași, demne de ur
mat. în cadrul stațiunilor de meca
nizare se recondiționează brăzdarele 
de plug folosindu-se o tehnologie 
simplă. Se decupează partea uzată 
și se înlocuiește cu oțel de a-c de Ia 
vagoanele casate. O soluție asemă
nătoare s-a găsit și pentru recondi- 
ționarea cuțitelor de la cultivatoare 
și combinatoare prin înlocuirea păr
ții uzate din virful acestora cu o 
alta croită din talerele de In granele 
cu discuri ce nu mai pot fi folosite.

partizat un lot de mașini. Apoi, la 
fiecare din cele 9 secții de mecani
zare am stabilit o echipă pentru re- 
condiționări, avindu-I in frunte pe 
mecanicul de întreținere al secției. 
Atunci cind se depășesc posibilitățile 
secțiilor se apelează la serviciile 
echipei centrale de recondiționări, 
constituită la nivel de S.M.A. în 
acest fel, pină la această dată au 
fost recondiționate, prin forțe pro
prii, piese în valoare de 3,3 milioane 
lei, față de 2,1 milioane lei cit 
era planificat. Se poate afirma că 
introducerea acordului global in ac
tivitatea de reparații a constituit un 
element dinamizator, personalul 
muncitor fiind direct interesat să 
realizeze și să depășească normele 
stabilite".

cidare în județele Brașov, Galați, 
Giurgiu, Sibiu și Sălaj etc. Referitor 
la această situație, tovarășul Ștefan 
Burtea, director în Ministerul Agri
culturii, a^punctat citeva din direc
țiile de acțiune prioritare din aceste 
zile pentru intensificarea ritmului 
reparațiilor :

• Intensificarea preocupării pentru recondiționarea 
unui număr sporit dc piese de schimb uzate ;
• Prin compartimentele de control tehnic de cali

tate să se urmărească permanent, pe faze de lucrări 
și în final, calitatea reparațiilor efectuate ;

O Este imperios necesar ca unitățile de profil din 
cadrul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini 
să livreze 
in cadrul 
parațiilor. 
mai mici,
schimb, de a căror asigurare depinde finalizarea la 
timp a reparațiilor.

piesele de schimb prevăzute în contracte, 
termenelor stabilite pentru încheierea re
in prezent există restanțe, mai mari sau 

Ia un număr de circa 2 C00 repere piese de

BBBBBBBBBBBBBBBB LA „ELECTROMETAL" — TIMISOARA

Una din condițiile de bază ale so
licitudinii, ale caii,tații serviciilor pu
blice o constituie permanenta adap
tare a unităților prestatoare la cerin
țele populației. Iar măsura acestei 
adaptabilități este dată, intre altele, 
de solicitudinea cu care respectivele 
unități execută — la comandă — 
produsele dorite de clienți, în funcție 
de preferințele acestora privind mo
delul, mărimea, cu.oarea etc.

Desigur, nimeni nu pretinde atelie
relor de prestări-servicii să repro
ducă in sistem manufacturier produ
sele realizate de marea industrie de 
serie. Bunăoară, nici in glumă ni
meni nu va cere cooperației mește
șugărești să confecționeze — la co
mandă individuală — pioneze sau te
levizoare, creioane ori frigidere. Sint 
insă o sumedenie de alte produse de 
uz personal sau casnic pentru care — 
in mod , tradițional, din necesități 
practice — omul apelează la atelie
rele meșteșugărești : un costum de 
haine, o canadiană, pantofi ori san
dale, o haină de piele sau o geantă 
de voiaj ș.a.m.d. — produse ca'.e se 
găsesc și în magazinele comerțului, 
dar pe care unii cetățeni doresc să și 
le confecționeze după gustul lor per
sonal, după nevoile proprii de utili
zare.

Cum onorează asemenea cerințe 
atelierele cooperației ? Pentru a răs
punde la întrebare, am efectuat re
cent un. test prin mai muits unități 
meșteșugărești bucureștene, pregă
tind in prealabil o recuzită alcătuită 
din diverse produse de folosință cu
rentă, pe care am solicitat să ni le 
execute — la comandă — meșterii 
cooperatori. Dar iată constatări'e.

...Unitatea de tricotaje ni- 17 din 
Beroeni. Din recuzita pregătită scoa
tem un model de pulover și cerem 
responsabilei Dumitra Radulescu să 
ne facă unul asemănător.

— Cu plăcere. Numai că v-aș da 
un sfat : după ultimele cerințe ale 
modei, gulerul se poartă ceva mai 
înalt, tip „polo"...

în timp ce responsabila schițează 
noul model, ne aruncăm privirea 
spre cei trei pereți ai unității plini 
de la un capăt la altul cu cele peste 
120 de diplome atribuite colectivu'ui 
de aici la concursurile de creație. 
Cu adevărat, colectivul atelierului 
merită toate felicitările. Trecem ne 
la unitatea de încălțăminte nr. 17 din 
bd. Dacia nr. 1 (responsabil Iatagan 
Apostol), pe la unitatea de.marochi-

nărie din Calea Moșilor nr. 88 (res
ponsabil Georgescu Valentin)... Și în 
aceste locuri comenzile noastre test 
au fost recepționate cu toată solici
tudinea. fiind asigurați că meseriașii 
lor execută orice model propus de 
clienți.

Am întilnit însă și altfel de si
tuații.

...Unitatea de confecții nr. 25, 
aparținind de cooperativa „Muncă și 
artă" din cartierul Pantelimon : la 
raionul de .ceaprăzărie solicităm

piele" aparținind de cooperativa 
„Blănarilor". Ca să nu mai apelăm la 
recuzită ne adresăm direct responsa
bilului Ion Stancu (cu ecuson) :

— Executați haine după modelele 
aduse de clienți ?

— Sigur că da. dar numai cu ma
terialul clientului.

— Dar, conform legii, pielea nu 
poate constitui obiect de comerț par
ticular.

— Asta o știm și noi. Tocmai de 
aceea vă lucrăm cu pielea atelieru-

atelierul de marochinărie din str. 
Nicolae Golescu.

— Sigur că da, v-au trimis din car
tiere la. noi pentru că ei sînt comozi 
— replică responsabila (fără ecuson). 
Dar să știți că nici noi nu lucrăm 
după modelele clienților 1

— Măcar o curea de ceas...
— De ce mai insistați ?
La atelierul nr. 31 al cooperativei 

„încălțămintea manuală" din str. Ma
tei Millo nr. 2, cei doi meșteri toc
mai iși predau schimbul. Pentru a

EXISTĂ SOUCITUmE, DAR PERSISTĂ Ș[ FORMULA 
„LUCRĂM LA COMANDĂ 

...NUMAI MODELELE NOASTRE"
meșterului de serviciu (nu știm cum 
îl cheamă, pentru că ecuson nu pur
ta) să ne facă o șapcă la comandă.

— Ce vă trebuie comandă ? Ale- ' 
geți din raft o șapcă gata făcută.

— Dar nu sînteți centru de co
mandă 7

— Sintem, insă lucrăm numai 
după modelele noastre.

în aceeași unitate, la raionul de 
confecții, zărim citeva canadiene. 
Dăm să scoatem din geanta cu recu
zita pregătită modelul nostru de ca
nadiană.

— Nu vă mai obosiți — ne sfătu
iește lucrătorul respectiv (tot fără 
ecuson), care observase gestul nos
tru. După modelele clienților nu lu
crăm.

Părăsim unitatea și intrăm la ate
lierul de articole artizanale din ace
lași cartier, aoa.rținind de coopera
tiva „Arta textilă". Lucrătoarea Ma
ria Ștefan examinează mileul adus și 
ne sfătuiește : „Să știți că nici un 
atelier meșteșugăresc nu face mi- 
leuri la comandă. Mai bine încercați 
la un particular" (!).

înainte de a părăsi cartierul in
trăm și la atelierul de „Haine din

lui (! !), dar atunci trebuie să accep
tați modelul nostru.

Din cartierul Pantelimon ne în
dreptăm într-o altă zonă a Caoita’ei, 
sperind să fim mai norocoși. Mai în- 
tîi intrăm la centrul de marochinărie 
nr. 26, din șos. M. Bravu, aparținind 
de cooperativa „Marochineri". Scoa
tem din geamantanul cu recuzita 
pregătită cîteva modele.

— Aa !. dar așa ceva noi nu fa
cem — ne spune una din coopera
toare.

— Sînt prea complicate ?
— Nu, sînt chiar mai simple decît 

modelele noastre, dar așa-i obiceiul 
Ia noi : nu lucrăm după modelele 
clienților. Dar pentru că insistați vă 
dau un sfat : încercați pe la unită
țile din centru.

Cum același sfat — să încercăm in 
centru — l-am primit și de la cele
lalte 8 ateliere meșteșugărești, in care 
am continuat testul, din cartiere'e 
Balta Albă, Drumul Taberei, Mili
tari. Berceni și Colentina, am luat 
recuzita cu noi și am pornit spre 
centru. Poposim pentru început la

preveni un nou refuz renunțăm să 
mai arătăm modelul nostru de ghete 
și cerem să ni se ia o comandă după 
modelul expus în vitrină. Cu două 
mici modificări : fermoarul să fie 
montat ceva mai jos. iar virful să 
fie mai rotund.

— Nu se poate — tabără in cor cei 
doi responsabili. Ce, credeți că lu
crăm cum vrea fiecare ? Noi lucrăm 
STAS (! !) tovarășe, după modelul 
omologat. Altceva nu facem.

Văzind că n-am reușit la „încălță
mintea manuală", care îucrează 
STAS, am încercat la unitatea de 
vizavi — nr. 23 — aparținind de coo
perativa „Arta încălțămintei". Re
zultatul : „ori faceți modelul nostru, 
ori nu ne mai țineți de vorbă !“. Ha
lal „artă" !

O mostră crasă de imobilism meș
teșugăresc ne-a oferit-o și atelierul 
de galerii din Calea Moșilor nr. 78, 
aparținind de cooperativa „Mobilă și 
tapițerie".

— Am dori să ne confecționați ci
teva galerii ceva mai înguste decit 
cele pe care Ie aveți expuse.

— Nu se poate. Noi vindem gale
riile cum sînt. Nu le facem nici mai

înguste, nici mai late, nici mai lungi 
și nici mai scurte.

Ajunși în acest punct al documen
tării eram tentați să credem că 
exemplele de lipsă de solicitudine 
intilnite pe teren au la bază cauze 
obiective, că refuzul meseriașilor de 
a lucra după comenzile clienților — 
si nu după cele impuse de ateliere 
— pornește de la unele impedimente 
organizatorice sau care țin de baza 
materială ori de gradul de dotare 
tehnică a unităților. .Intrind însă in 
atelierul de încălțăminte la coman
dă din șos. Pantelimon, bl. 8. ne-am 
putut da seama de contrariul. Cu 
amabilitate, meșterul Tudor Vasile 
ne-a asigurat că „execută orice mo
del".

Explicăm meșterului pățaniile 
noastre din celelalte unități. „Cind 
nu vrei să faci ceva care cere un 
pic de efort zici că nu se poate — 
remarcă meșterul. Ca meseriaș cu 
experiență vă spun că orice lucru 
este posibil de executat dacă există 
solicitudine. Dar mai comod e să 
reproduci in zeci și sute de exem
plare modelul unității, decît să te 
apuci să faci altul ; să faci un nou 
desen, un nou calapod, eventual o 
nouă calculatie de preț. Și totuși, 
asta e menirea unității de comandă 
si ea trebuie onorată".

...în legătură cu cele prezentate in 
rîndurile de față ne abținem de la 
orice comentariu ; deși ar fi multe 
de spus. Lăsăm acest lucru pe seama 
celor două uniuni coordonatoare ale 
cooperativelor bucureștene. de la 
care așteptăm un răspuns concret, 
însoțit de măsuri ferme pentru re
medierea actualei stări de lucruri. 
Iar in cadrul analizei pe care o vor 
face — sperăm —' cei in drept, ar 
fi bine să se aibă in vedere și ur
mătoarele întrebări :

O Oare atelierele de prestări-ser
vicii ale cooperației sînt centre de 
comandă sau magazine care vînd 
produse de serie ?

O Impunînd clienților modelele lor 
atelierele meșteșugărești mai pot asi
gura oare diversitatea dorită, mai pot 
asigura realizarea importantelor sar
cini ce revin cooperației pe linia a- 
coperirii la un nivel superior a ce
rințelor populației ?

Așteptăm, așadar, răspunsurile cu
venite.

Mihai IONESCU

în fabricație -
întreprinderea „Elec- 

trome,al" ain Timișoa
ra se numără printre 
unitățile industriale ti- 
mișe.ie care au înche
iat anul 1983 cu depă
șiri substanțiale la toți 
indicatorii de plan și, 
în primul rînd. la pro
ducția fizică și la ex
port. Demn de men
ționat este faptul că 
sporul de 3,1 milioane 
lei la producția-marfă 
industrială și de 17,3 
milioane lei la produc
ția netă a fost realizat 
integral pe seama 
creșterii productivită
ții muncii, in condiții
le reducerii cheltuie.i- 
lor materiale planifi
cate cu 22 lei la 1 000 
lei producție-marfă.

Debutul activității 
productive in 1984 s-a 
făcut astfel pe supor
tul trainic al unor 
rezultate dintre cele 
mai bune. Ca urmare, 
în perioada care a tre
cut de Ia începutul 
anului, planul a fost 
îndeplinit și depășit la 
toți indicatorii, deși 
sarcinile sint substan
țial majorate, ca, de 
pildă, la mașini și a- 
parate electrice de uz 
casnic cu 12 la sută ; 
la piese turnate din 
neferoase cu 25 la 
sută ; Ia produse ale 
industriei electronice 
cu 28 la sută ; la ar
ticole auto-moto cu 33 
Ia sută ; iar la utilaje 
pentru sudură de pes
te 8 ori. încă din pri
mele zile ale lunii ia
nuarie. nomenclatorul 
de fabricație al între
prinderii s-a diversifi
cat prin asimilarea in 
producție a unor pro
duse noi, cu carac
teristici tehnico-func- 
ționale superioare. în 
această categorie intră 
mașina automată de 
sudat cu arc electric 
rotativ tip Rotarc 1, 
instalația de. transport 
prin vacuum tip I.T.V.-

produse noi, de larg interes

legumiculturâ
Foto : E. ROBITSEK

01, cu preseparator cu 
clapetă, filtre praf-aer 
pentru transformatoa
re de forță, segmenți 
de frină pentru 
autoturisme, patroane 
tubulare pentru cu
rent continuu, remorcă 
auto RMA-400 și — 
important pentru gos
podine — oale de fiert 
sub presiune, toate 
realizate pentru prima 
oară în țară, înlocuind 
importul unor produse 
similare. în total, in 
acest an vor fi intro
duse în fabricație de 
serie 25 de produse 
noi, alte 31 din pro
ducția curentă urmind 
să fie modernizate, in 
vederea imbunătățirii 
performantelor lor teh
nice și reducerii greu
tății, concomitent cu 
creșterea gradului de 
valorificare a materii
lor prime și materia
lelor. în paralel cu în
noirea producției, în 
vederea ridicării ni
velului calitativ al pro
duselor, reducerii con
sumurilor specifice 
materiale și energetice 
și creșterii productivi
tății muncii, vor fi in
troduse 21 de tehno'o- 
gii noi și tot atitoa 
yor fi modernizate.

Este vorba, în această 
ordine de idei, de 
mecanizarea transpor
tului nisipului in tur
nătorie prin utiliza
rea unei instalații de 
transport pneumatic, 
de ambutisarea tablei 
(pentru fabricarea oa
lelor sub presiune) cu 
subțierea pereților, de 
forjarea in matrițe în
chise a reperelor- din 
oțel din componența 
rulotelor de bagaje, a 
bucătăriilor de cam
panie și dispozitivelor 
de remorcate, de pre
lucrarea reperelor de 
serie mijlocie și mare 
pe strunguri și mașini 
de frezat cu comandă 
numerică etc.

O veste bună pentru 
grădinari și ceilalți 
cultivatori individuali: 
anul acesta vor fi fa
bricate încă 300 de 
motocultoare cu între
gul set de piese și dis
pozitive pentru aratul, 
afînarea și mărunțirea 
solului, executarea ri
golelor de plantare și 
de udare, transportul 
interior etc.

Cezar IO.MMA 
corespondentul 
„Scinteii"
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Excelenței Sale Domnului CHADLI BENDJEDID
Secretar general al Frontului de Eliberare Națională, 

Președinte al Republicii Algeriene Democratice și Populare
ALGER

Cu prilejul realegerii dumneavoastră ca secretar general al Frontului 
de Eliberare Națională și reinvestirii ca președinte al Republicii Algeriene 
Democratice și Populare, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări 
de succes in îndeplinirea înaltelor răspunderi care v-au fost încredințate.

Exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare dintre 
partidele și țările noastre se vor dezvolta tot mai mult în interesul 
popoarelor român și algerian, al cauzei păcii, dezarmării, dezvoltării libere 
și independente a tuturor națiunilor, al înțelegerii și cooperării internaționale.

Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului algerian 
prieten progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

SEMNĂTURI TINEREȘTI 1N PEISAJUL TĂRII

Manifestări dedicate Unirii

(Urmare din pag. I)
R cmâniei spre comu
nism.

Și despre ce altce
va decît dcsore aceas
tă adevărată tinerețe 
este vorba în fiecare 
dii gîndurile pe care 
primul bărbat al na
țiunii noastre socia
liste le-a împărtășit 
fiecăruia dintre noi șt 
tuturor la un loc în 
luminoasa noapte din
tre ani ?

Fie ca această tine
rele. împrospătată 
mereu din tinere'ea 
fă"ă bătrînețe a gîn- 
dului și faptei între
gului nostru ponor, a 
gîndului și fantei pre
ședintelui României, 
Secretarul general al 
partidului. tovarășul 
Nicolae Ceausescu, să 
se scrie cu majuscule
le mîndriei si în 
marele calendar de

suflet al anului 1934, 
an în care se împli
nesc patru decenii de 
la istoricul act de 
demnitate națională 
de la 23 August 1944. 
an in care va avea loc 
cel de-al XIII-lea 
Congres al Partidului 
Comunist Român.

...S-a vorbit și se va 
mai vorbi încă mul
tă vreme desore unul 
din marile adevăruri 
ale istoriei noastre — 
poate cel mai ușor de 
retinut chiar si pen
tru străini — si anu
me. adevărul că po
porul român a avut 
parte în momentele e- 
sentiale ale existentei 
sale de două ori mi
lenare de contribuția 
hotăritoare a unor 
personalități de ex
cepție, care i-au întru
chipat in mod exem
plar aspirațiile si tă

OMAGII LUI EMINESCU
La Botoșani, Ipotești și Rm. Vilcea

A devenit o tradiție ca în fiecare 
an, la 15 ianuarie botoșănenii, mun
citori, țărani, oameni de cultură și 
artă, intelectuali și elevi, să cin
stească. prin manifestări de aleasă 
simțire, opera lui Mihai Eminescu. 
Și de fiecare dată, așa cum s-a în- 
timplat și duminică, la împlinirea a 
134 de ani de la nașterea poetului, 
actul omagial s-a distins printr-o 
notă de inedit, punînd în valoare noi 

'emente ce vin să întregească bio
grafia eminesciană, să pună in lu
mină noi repere pentru cunoașterea 
și mai profundă a operei sale. Ex
poziția deschisă la galeriile de artă 
„Luchian“, în cele două secțiuni ale 
sale, lucrări de pictură și grafică 
inspirate din poezia lui Mihai Emi
nescu și, respectiv, documente ori
ginale și fotocopii legate de viața și 
activitatea sa, constituie cel mai va
loros fond documentar pus pînă 

„acum la dispoziția botoșănenilor. Au 
,'Vfost identificate și marcate toate 

clădirile in care a locuit ori a lucrat 
poetul în perioadele cind s-a aflat 

-■la Botoșani (de lă vechiul edificiu

V
15,00 Telex ■
15,05 Clubul tineretului. Tinerețea noas

tră la înălțimea acestui timp eroic. 
Program de muzică șl poezie pa
triotică și revoluționară.

’5,25 Amfiteatru studențesc
,50 Agrozootehnia pe înțelesul tuturor 

(parțial color). îndrumări tehnice 
pentru lucrătorii din agricultură 

16,10 Ecran de vacanță. Desene animate 
16,30 închiderea programului 
20,00 Telejurnal (parțial color) • Ac

tualitatea în economie
20,20 Orizont tehnico-ștlințific 

ria. găsind întotdeau
na drumul cel mai 
drept, chiar si atunci 
cînd acesta nu a fost 
și cel mai ușor, că
tre împlinirea înalte
lor sale aspirații.

Acest adevăr și-a 
pus pecetea privile
giată si pe pagina de 
istorie pe care o scrie 
astăzi poporul român 
sub conducerea Parti
dului Comunist, în 
frunte cu secretaru. 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceausescu.

Să ne merităm, toc
mai de aceea, prin tot 
ca facem și prin . tot 
ce visăm, marea mîn- 
drie de a putea 
munci, de a putea 
gindi și a visa întru 
multi ani în această 
demnă și liberă Repu
blică a muncii, a gîn- 
durilor bune si a vi
surilor tinerești.

de lingă Uspenia pînă la actualul 
sediu al primăriei municipiului).

La Ipotești, recitalul de versuri 
dedicat poetului, ca și cel din opera 
sa, prezentat pe benzi de magneto
fon în interpretări celebre, a fost 
urmat de lansarea celei de-a 12-a 
ediții a concursului de creație și in
terpretare, aflat sub egida forurilor 
cultural-educative locale și a mai 
multor edituri și reviste literare, a 
cărei finalizare va avea loc în ca
drul „Zilelor Mihai Eminescu** ce 
se vor desfășura intre 14—16 iunie 
a.c. De menționat că programul pre
zentat de corala „George Enescu** 
din Botoșani, dirijată de prof. 
Gheorghe Cojocaru, a prezentat 
zece piese pe versuri de Mihai Emi
nescu interpretate în primă audiție. 
(Silvestri Ailenei).

La Vilcea. Palatul culturii din 
municipiul Rimnicu Vilcea a găzduit 
cea de-a IX-a ediție a ciclului de 
manifestări. „Eminesciana** : vernisa
jul unei expoziții de carte, simpo
zionul „Eminescu, patriotism,. pape", 
recitalul de poezie din creația ma
relui poet național. (Ion SUnciu).

20,40 Teatru TV : „Misiunea** de Dan 
Tărchllă (color). Premie-ă pe țară 
Interpretează : Constantin Brân
zea, Șerban Ionescu, Dan Condu- 
rache, Ion Marinescu, Vasile Ni- 
țulescu, Valentin Uritescu, Cris
tian Maurer, Matei Alexandru, 
Constantin Băltărețu, petre Mora- 
ru, Papii Panduru, Sorin Gheor
ghiu, Radu Panamarenco, Valeriu 
Preda, Valentin Teodosiu, Adrian 
Petrache, Aurelian Napu. Dumitru 
Dimitrie, Cristian ștefănescu. Eu
gen Racoțl, Teodor LOngin, Geral- 
dina Basarab, Daniel Tomescu, 
Condrat Heinrich. Regia artistică : 
Constantin Dlnlschiotu

22,00 Coruri celebre din opere (color) 
22.15 Telejurnal (parțial color)
22,30 închiderea programului

CABINETUL MUNICIPAL BUCU
REȘTI pentru activitatea ideologi
că și politico-educativă a organi
zat, luni, un simpozion consacrat 
aniversării a 125 ani de la consti
tuirea statului național român mo
dem. Comunicările prezentate cu 
acest prilej au scos în evidență as
pecte ale reflectării in opera tova
rășului Nicolae Ceaușescu a actu
lui istoric al unirii Moldovei cu 
Muntenia, fiind subliniată însem
nătatea acestui eveniment, succe
sele obținute de poporul român în 
edificarea orinduirii noi, socialiste. 
Expuneri, simpozioane, dezbateri 
s-au desfășurat, de asemenea, 
la „Titan-Club“, „Tehnic-Club“, 
„Ecran-Club“, la întreprinderea 
„Electromagnetica**, precum și in 
alte instituții de cultură și uni
tăți economice din Capitală. Au 
fost prezentate idei și teze din 
gindirea social-politică a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. as
pecte din tradițiile de luptă, ale 
poporului român pentru unitate na
țională, independență și suvera-
nitate.

„Unirea și unitatea oglindite în 
opera teoretică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu** a constituit subiectul 
unei prelegeri din suita manifestă
rilor politico-educative organizate 
la Casa armatei din Constanța. A 
fost relevată, cu acest prilej, vi
ziunea profund dialectică, științifi
că a secretarului general al parti
dului privind legitimitatea și sem
nificația istorică a făuririi statului 
național român modern, uriașa în
semnătate a Unirii de la 1859 pen
tru evoluția social-politică a țării.

Pe agenda Studioului cinemato
grafic al armatei este consemnată, 
în această perioadă, organizarea 
unor gale de filme documentare in 
instituții și unități militare. Din 
peliculele proiectate menționăm 
„Unirea, națiunea a făcut-o!“, 
„Sîntem aici de mii și mii de ani", 
„Sub tricolor la datorie**. „La 
ordinul comandantului suprem**, 
„Vom apăra libertatea și indepen
dența patriei**.

Din bogatul patrimoniu al colec
țiilor sale, Biblioteca centrală a 
Ministerului Apărării Naționale a 
organizat o expoziție de cărți, do
cumente și alte mărturii ce evocă 
pregătirea și înfăptuirea Unirii ca 
eveniment de cotitură in destinele 
și dezvoltarea ulterioară a Româ
niei. Un loc aparte este rezervat 
înfățișării, prin intermediul lucră
rilor social-politice și 
a marilor izbinzi prin 
structorii și apărătorii 
României cinstesc și 
înaltele idealuri ale maselor popu
lare.

Simpozionul „Unirea din 1353 — 
moment de importanță cardinală 
pentru destinele poporului român** 
și spectacolul de poezie și muzică 
patriotică „E scris pe tricolor Uni- 
re“ sînt două din acțiunile 
zate la Școala militară de 
activi de tancuri și auto 
Viteazul**.

beletristice, 
care con- 

de azi ai 
împlinesc

organi- 
ofițeri 

.,Mihai

la uni- 
eve- 

istorică 
este titlul confe-

GIURGIU. „125 de ani de 
rea Moldovei cu Muntenia, 
niment de însemnătate 
in viața patriei** 
rinței care a fost prezentată în lo
calitățile Dragomirești Vale. Cio- 
rogîrla, D-aia, Singureni, Hotarele 
și Joița,.,Lai Clubul tineretului din. 
Giurgiu s-a desfășurat concursul 
cu tema: „Unirea națiunea j’a fă- s..tare„. intitulată 
cut-o“. La Muzeul luptei pentru .............. ..
independența poporului român a 
avut loc o evocare consacrată uni
rii Moldovei cu Muntenia. (Petre 
Cristea).

vremea
Timpul probabil pentru interval! cu

prins între 17 ianuarie, ora 20 —■ 20 ia
nuarie, ora 20. în țară. : Vremea va fi 
în general umedă în prima parte a in
tervalului cînd cerul va fi mai mult 
noros. Vor cădea precipitații locale mai

BUZAU. La întreprinderea de 
organe de asamblare Rm. Sărat a 
avut loc simpozionul „Făurirea sta
tului național român, rezultat al 
luptei eroice a poporului pentru 
unitate națională, independență și 
neatirnare**, organizat de muzeul 
județean, iar la Casa de cultură a 
sindicatelor din municipiul Buzău 
a fost vernisată expoziția de carte 
istorică, literară și social-politică 
„Omagiul Unirii**. La casele pionie
rilor și șoimilor patriei din Buzău, 
Rm. Sărat, Berea, Nehoiu și Pătir- 
lagele au avut loc seri literare sub 
genericul „La trecutu-ți mare, 
mare viitor**. La căminele culturale 
din localitățile Pleșcoi, Merei și 
Cislău au fost organizate simpo
zioane, concursuri și expoziții do
cumentare pe tema „Unirea Prin
cipatelor — o pagină de aur în is
toria poporului român**. (Stelian 
Chipcr).

BRAlLA. în sala de festivități a 
Comitetului județean de partid

|H
<__\

\ ianuarie
/
/

/
F». Ă

;«sq

ț V

1853-1584
Brăila s-a desfășurat simpozio
nul „Unirea — glorioasă filă a is
toriei poporului român**. în ca
drul căruia au fost susținute co
municări pe următoarele teme : 
„P.C.R. — conducătorul încercat al 
poporului român în lupta o^n'ru 
apărarea independenței, integrită
ții și suveranității naționale, pen
tru făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate**, „Unirea 
Moldovei cu Muntenia — expresie 
a voinței maselor largi populare**, 
„Brăila în contextul făuririi statu
lui național român** și „Literatura 
militantă a Unirii**. Organizat de 
comitetul municipal de partid, sim
pozionul a reunit numeroși oameni 
ai muncii din întreprinderile și in
stituțiile brăilene. în continuarea 
manifestării, actori ai Teatrului 
dramatic „Maria Filotti** au susți
nut ' recitalul de versuri „Uniți în 
cuget și simțiri**. Tot aici a fost 
deschisă o expoziție dedicată actu
lui istoric al Unirii. Sînt reunite 
numeroase facsimile, fotografii și 
cărți care evidențiază importanța 
unirii Moldovei cu Muntenia, ex- 
cepționale’e realizări ale poporului 
român din perioada, care a trecut 
de la cel 
Partidului 
ganizareă comitetului județean de 
cultură si 
întreprinderii 
cinenia«jgraful „Lira** din- Brăila a 
avut loc o gală de filme documen- 
' „Militanți pentruJ
Unire**. (Corneliu Ifrim).

de-al IX-lea Congres al 
Comunist Român. în or-

educație sozia’irtă și a 
cinematografice, la

SATU MARE. în organizarea 
muzeului județean Satu Mare se 
desfășoară in multe localități din 

ales sub formă de ninsoare, îndeosebi 
în jumătatea de nord a țării, apoi 
vremea se va ameliora, cerul va fi va
riabil, iar precipitațiile se vor restrînge 
ca arie. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat cu intensificări în zonele de 
munte. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 8 și plus 2 grade, 
izolat mai coborîte, iar cele maxime în
tre minus 4 și plus 6 grade, pe alocuri 
mai coborîte. Dimineața și seara ceață.

județ simpozionul „Unirea — eve
niment de seamă pentru poporul ‘ 
român, contribuția sătmărenilor la 
actul Unirii". Cenaclurile de artă 
plastică din cadrul caselor pionie
rilor și șoimilor patriei din locali
tățile Satu Mare. Negrești. Oaș, 
Cărei, Turț și cercurile de artă 
plastică ale școlilor din comunele 
Micula, Livada, Vetiș, Căpleni au 
organizat expoziții de desene inspi
rate din mărețul eveniment înfăp
tuit la 24 ianuarie 1859. (Octav 
Grumeza).

PRAHOVA. La Palatul culturii 
din Ploiești s-a deschis o expoziție 
documentară intitulată : „Lupta 
poporului român pentru unitate și 
independență**. Sint expuse nume
roase mărturii : manuscrise, artico
le din presa vremii, tipărituri de 
epocă, fotografii, peceți, steaguri, 
obiecte și îmbrăcăminte aparținînd 
oamenilor iluștri care au participat 
la evenimentele din ianuarie 1859. 
în localitatea muncitorească Vărbi- 
lău a avut loc o duminică literară: 
„Unirea oglindită in scrierile poeți
lor și romancierilor moldoveni și 
munteni**. La Măgurele s-a desfă
șurat o seară de poezie patriotică : 
„Cintăreți ai vetrei străbune — 
cintă Unirea". De asemenea, la că
minele culturale din localitățile 
Ogretin, Negoiești, Baba Ana. Că- 
iinești, in orașele Vălenii de Mun
te, Urlați, Breaza. Plopeni au avut 
loc „Duminicile Unirii", in cadrul 
cărora s-au prezentat programe 
complexe cultural-artistice cu con
cursul formațiilor de teatru, dans, 
al corurilor și tarafurilor din loca
litățile respective si din împreju
rimi. (Constantin Căpraru).

CLUJ. în piața „Mihai Vitea
zul" din municipiul Cluj-Napoca. 
la statuia marelui voievod unifica
tor al celor 3 țări române, a avut 
loc sub genericul „Hora Unirii" o 
emoționantă manifestare artistică. 
Și-au dat concursul peste 1 000 de 
artiști amatori ai formațiilor cul
turale laureate ale ultimei ediții a 
Festivalului național „Cintarea 
României". De asemenea. Ia Biblio
teca centrală universitară s-a des
chis o expoziție de carte social-po
litică și beletristică cu tema „Oma
giul Unirii", care cuprinde. între 
altele, numeroase lucrări semnate 
de oameni de știință și cultură 
clujeni. Aceluiași eveniment i-au 
fost consacrate simpozioane și ex
puneri. expoziții de carte, spec
tacole artistice.’ concursuri si reci
taluri literare, care au avut loc la 
clubul Victoria si întreprinderea 
„Flacăra" din Cluj-Napoca. la ca
sele de cultură din Turda. Dej. la 
căminele culturale din Mărgău. 
Chinteni. Ceanu Mare, Iclod. Iara. 
Izvorul Crișului, Vultureni si al
tele. (Alex. Mureșan).

GALAȚI. între numeroasele ma
nifestări consacrate. în aceste zile, 
aniversării unirii Moldovei și Mun
teniei rețin atenția cele desfășu
rate la cluburile tineretului din 
Galați si Tecuci, unde.au avut loc 
evocări și expuneri pe tema : 
„Lupta pentru înfăptuirea Unirii 
reflectată in literatură. Marii scrii
tori ai neamului slăvesc idealul 
străbun de unitate națională". La 
clubul cooperației meșteșugărești 
din Galați,, s-a țin,ut evocarea inti
tulată „Unirea principatelor ro
mâne.—- creziLppJiticiXuprem al mșs; 
selbb * ’populare «dMb«tara noastr&ri'* 
Acțiunile au fost urmate de recita
luri si momente de lirică și muzică 
patriotică prezentate de artiști 
amatori. (Dan Plăeșu).

La București : Vremea va fi schimbă
toare cu cer temporar noros. Vor că
dea precipitații slabe sub formă de 
ninsoare și lapoviță la începutul inter
valului. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 3 șl plus 1 grad, 
iar temperaturile maxime vor fi cu
prinse între 2 și 5 grade. Dimineața și 
seara ceață. (Otilia Diaconu, meteoro
log de serviciu).

MĂRILE CONGRESULUI P. C. DIN AUSTRIA
CUVINTUL DE SALUT 

AL REPREZENTANTULUI P. C. R.
VIENA. (Agerpres). — La Viena 

au avut loc lucrările celui de-al 
XXV-lea Congres al P.C. din Aus
tria.

în numele Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, al oa
menilor muncii din România, tova
rășul Ilie Verdeț, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., a transmis delegați- 
lor, tuturor comuniștilor, clasei 
muncitoare din Austria un salut cor
dial și cele mai bune urări de deplin 
succes in desfășurarea lucrărilor 
congresului.

Comuniștii români, oamenii mun
cii din țara noastră urmăresc cu 
sentimente de simpatie și deosebit 
interes activitatea Partidului Comu
nist din Austria, pentru apărarea 
intereselor oamenilor muncii, pentru 
pace, destindere, dezarmare și în
tărirea colaborării internaționale.

Doresc să folosesc acest prilej 
pentru a exprima satisfacția noastră 
față de dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre parti
dele noastre. îmi este deosebit de 
plăcut să subliniez că în evoluția 
pozitivă a acestor relații un rol de
terminant l-au avut intîlnirile și 
convorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, și Franz 
Muhri, președintele Partidului Co
munist din Austria. Ne exprimăm 
convingerea că aceste relații, bazate 
pe egalitatea în drepturi, pe respec
tul reciproc și al dreptului fiecărui 
partid de a-și elabora de sine stă
tător linia sa politică, pe neameste
cul în treburile interne, se vor dez
volta și in viitor în interesul adînci- 
rii și diversificării colaborării între 
partidele noastre și, în același timp, 
între România și Austria, spre binele 
ambelor popoare, al cauzei păcii și 
cooperării în Europa și în întreaga 
lume.

în continuare, vorbitorul a relevat 
faptul că, in prezent, poporul român, 
sub conducerea partidului, a secre
tarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, depune eforturi 
susținute în toate sectoarele de ac
tivitate. înfăptuind neabătut obiec
tivele stabilite de Congresul al 
XII-lea și Conferința Națională ale 
partidului privind trecerea Româ
niei într-o etapă nouă de dezvoltare, 
realizarea unei noi calități a muncii 
și vieții.

în deplină concordanță cu politica 
sa internă — a arătat apoi reprezen
tantul P.C.R. — partidul și statul 
nostru desfășoară o intensă activi
tate internațională, dezvoltă larg 
relațiile de prietenie și colaborare cu 
toate statele socialiste, cu țările în 
curs de dezvoltare și nealiniate, cu 
celelalte țări ale lumii, indiferent 
de orinduirea lor social-economică.

Tovarășul Franz Muhri a fost reales președinte 
al P.C. din Austria

VIENA (Agerpres). — La Viena 
s-au încheiat lucrările celui de-al 
XXV-lea Congres al Partidului Co
munist din Austria. Congresul a ales 
noul Comitet Central și celelalte or
gane centrale de partid. în prima sa

Reprezentantul P.C.R. a fost primit
1 de președintele P. Cr din Austria
VIENA (Agerpres). — Președintele 

Partidului Comunist din Austria, 
tovarășul Franz Muhri. l-a primit pe 
tovarășul Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., care a repre
zentat Partidul Comunist Român la 
cel de-al XXV7lea Congres al P.C.A.

Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Părtidului Comunist Ro
mân, au fost transmise tovarășului 
Franz Muhri calde felicitări cu prile
jul realegerii sale in funcția de pre
ședinte al P.C.A.. precum și cele mai 
bune urări in activitatea de viitor. 

La temelia acestor raporturi alezăm 
în mod ferm principiile deplinei 
egalități în drepturi, respectării in
dependenței și suveranității naționa
le, neamestecului in treburile inter
ne și avantajului reciproc, dreptul 
fiecărui popor de a-și alege singur 
calea dezvoltării economico-sociale.

Pe plan internațional, partidul 
nostru. România socialistă, acționea
ză consecvent împotriva politicii dc 
forță și dictat, a escaladării cursei 
înarmărilor, pentru realizarea unor 
măsuri efective de dezarmare, în 
primul rind nucleară, pentru opri
rea amplasării de noi rachete și 
crearea de zone denuclcarizate în 
Europa, pentru asigurarea păcii și 
securității pe continentul nostru și 
în întreaga lume. Acestor țeluri no
bile servesc numeroasele inițiative și 
propuneri ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, înfăp
tuirii acestor deziderate legitime ale 
contemporaneității este destinată și 
recenta Declarație a Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., Con
siliului de Stat și Guvernului Repu
blicii Socialiste România.

Convingerea noastră este că solu
ționarea problemelor complexe ale 
lumii contemporane impune parti
ciparea activă, în deplină egalitate, 
la viața internațională a tuturor sta
telor, inclusiv a celor mici și mijlo
cii, a țărilor în curs de dezvoltare și 
nealiniate. Pronunțîndu-se pentru 
renunțarea la forță și la amenința
rea cu folosirea forței, partidul și 
statul nostru militează pentru rezol
varea pe cale pașnică, prin tratati
ve, a conflictelor din diferite zone 
ale lumii, asigurîndu-se națiunilor 
dreptul la libertate și independență.

Avind in vedere situația gravă din 
economia mondială și accentuarea 
fenomenului subdezvoltării, consi
derăm că este necesar să se dea un 
nou impuls acțiunilor vizind lichi
darea decalajelor economice, asigu
rarea dezvoltării stabile șl durabile 
a tuturor țărilor lumii, lărgirea co
laborării internaționale.

Pornind de la necesitatea întări
rii unității forțelor politice la scară 
națională și internațională, pentru 
promovarea unui climat de destin
dere, colaborare și pace, Partidul 
Comunist Român va acționa și în 
viitor pentru dezvoltarea colaboră
rii și solidarității cu toate partidele 
comuniste, cu partidele socialiste, 
social-democrate, cu alte partide 
democratice și forțe progresiste de 
pretutindeni.

în încheiere, reprezentantul P.C.R. 
a adresat Partidului Comunist din 
Austria urări de noi succese in ac
tivitatea sa închinată înfăptuirii as
pirațiilor oamenilor muncii austrieci, 
în lupta sa pentru pace, înțelegere 
și colaborare între toate popoarele.

ședință. C.C. al P.C.A. a desemnat 
componența Biroului Politic și a Se
cretariatului.

Președinte ai Partidului Comunist 
din Austria a fost reales tovarășul 
Franz Muhri.

Mulțumind, președintele P.C.A. a 
rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu călduroase salu
tări și cele mai bune urări de sănă
tate și fericire, de noi succese în 
activitatea pe care o desfășoară. în 
fruntea partidului și statului.

Evocîndu-se relațiile de prietenie 
și solidaritate dintre P.C.R. și P.C.A., 
s-a exprimat dorința comună de a 
le dezvolta și in viitor, in interesul 
celor două țări, al cauzei păcii și so
cialismului. în timoul întrevederii 
s-a efectuat un schimb de păreri cu 
privire Ia unele probleme ale mișcă
rii comuniste și muncitorești, ale 
situației internaționale.

(Urinare din pag. I)
unirea ceior două țări românești. 
Adevărată ridicare la luptă a între
gului popor in cel mai deplin înțeles 
al cuvintului, perspectiva unirii a 
concentrat, intr-un impresionant șu
voi de voință populară, energiile a 
nenumărați militanți din țară și din 
locurile de exil, care au subliniat 
caracterul inexorabil al acestei legi
time aspirații. Ceea ce s-a numit 
„partida națională" a coincis cu 
qvasi-totalitatea forțelor social-poli- 
tice românești. Revendicarea unirii 
principatelor și-a găsit o expresie 
elocventă in întreaga opinie publică 
românească. în țară și departe de 
hotarele ei s-au constituit comitete 
și asociații menite să traseze un 
drum unitar de acțiune. în ziarele 
românești ale vremii din Moldova, 
Muntenia și din Transilvania, ca și in 
gazetele și revistele editate și răs- 
pindite de emigrația românească în 
cercurile politice și culturale euro
pene, in memoriile adresate de către 
reprezentanți de seamă ai poporului 
român cabinetelor puterilor străine, 
unirea apărea drept condiția sine qua 
non a propășirii națiunii noastre, a 
păcii și stabilității in centrul și sud- 
estul european. Unirea era conside
rată „interesul vital al patriei“. calea 
care „va depărta conflicte viitoare 
pe țărmurile Dunării și ale Mării 
Negre, doar ea singură va consolida 
pacea in Orient'4. Relevindu-i rădăci
nile istorice, Cezar Bolliac afirma : 
„Unirea României intr-un singur 
stat nu este o idee numai In cugetele 
citorva români prea inaintați ; nu 
este o idee ieșită din dezbaterile de 
la ’48 încoace ; ea a fost sentimentul 
național in toate părțile României de 
cind istoria a început a ne spune 
cite ceva despre Dacia44. O altă măr
turie considera Unirea Principatelor 
ca „singurul mod in stare de a con
solida naționalitatea românilor, de â 
le da demnitate, putere și mijloace 
pentru a împlini misia lor pe pă

mântul ce [...] s-a dat spre moște
nire". în memoriul adresat către re
prezentanții puterilor întruniți în 
congresul de la Paris (1856) se subli
nia intercondiționarea dintre unire, 
independență și apărarea individua
lității și suveranității viitorului stat 
român. „Fără unire — arătau autorii 
memoriului — el (românii — n.n.) nu 
pot niciodată să spere că vor dobin- 
di forța de apărare pe care o reclamă 
independența lor". „Gazeta Transil
vaniei", făcindu-se ecoul conaționali
lor de peste munți cu cauza general

„ACTUL ENERGIC
AL ÎNTREGII NAȚIUNI"

românească a Unirii Principatelor, 
scria pe timpul desfășurării dezbate
rilor conferinței de la Viena din mai 
1855 : „Principatelor li se cuvine și 
le trebuie inlăuntru o neatirnare cu 
totul suverană, proprie, națională a 
lor [...] și să Se unească intr-un sin
gur stat românesc".

Presa românească a vremii din care 
am extras citatele de mai sus — în
tre gazetele de largă circulație au 
fost „Junimea română", „Republica 
română", „România literară", „Steaua 
Dunării". „Zimbrul și Vulturul", 
„Concordia", „Românul", „Dîmbovi
ța", „Gazeta de Transilvania", „Te
legraful român" — nu a fost doar 
un exponent fidel al unei stări de 
spirit care însuflețea toate straturile 
societății românești, ci deopotrivă re
ceptorul hotăririi de neclintit a na
țiunii de a-și realiza neintirziat, prin 
orice mijloace — obiectivul propus. 
Voința de a recurge la arme pentru 
îndeplinirea dezideratului național 
era implicit un protest în fața inge
rințelor marilor puteri în treburile 

interne ale poporului român și un 
avertisment adresat acestora. „Unirea 
Principatelor — scria Ion Bălăceanu 
lui Ion Ghica — este o dorință una
nimă" și „va fi foarte greu să se 
renunțe la ea fără vărsare de s:n-e“. 
Iar Nicolae Golescu afirma răspicat 
încă din. 1849 că noi, românii, vom 
„întoarce pământul șl cerul pentru a 
ajunge la țelul nostru".

întregul deceniu nreme-gător un'rii 
prezintă retrospectivei istorice ta
bloul complex al luptei hotărite a 
poporului român pentru săvirșirea 

unirii. Publicistica militantă consa
crată sublinierii necesității unirii 
principatelor a fost strins asociată cu 
lupta cu arma in mină, purtată de 
masele largi populare împotriva tru
pelor de ocupație străină, țariste, oto
mane sau habsburgice, pentru cuce
rirea dreptului de autodeterminare 
al oo-orului .român. Detașamentele 
militare organizate în timpul războ
iului Crimeii in Muntenia de către 
conducători pașoptiști relntorși dn 
exil, acțiunile de rezistență ale ță
rănimii românești din ambele prin
cipate in fața forțelor de ocupație 
prefigurau ceea ce avea să constituie 
o realitate in anii următori, anume 
primordialitatea factorului intern in 
făurirea unirii și. in perspectivă, în 
cucerirea independenței.

Conștiente de consecințele pe care 
le reprezentau dezvoltările politice 
în spațiul românesc, marile puteri au 
fost nevoite să accepte înscrierea in 
tratatul de oace încheiat la Paris, in 
urma războiului Crimeii, a prevederii 
consultării poporului român asupra

viitoarei lui organizări de' stat. Prin 
această stipulație se incerca zăgăzui
rea sau măcar aminarea înfăptuirii 
unirii și totodată înlăturarea primej
diei declanșării unui război revolu
ționar românesc. Oricum, nu mai pu
tea fi vorba doar de un dialog limi
tat la Sfera ingustă a factor.lor de 
conducere, ci de luat cu toată serio
zitatea in seamă un popor care avea 
o viguroasă conștiință a unității sale, 
pentru care era decis la orice sacri
ficiu. într-o scrisoare de la Paris, 
V. A. Urezhia dădea curs unui sim- 
țămint românesc general : „Soarta 
principatelor este acum ca și rezol
vată in principiu ; totul atlrnă, pen
tru cea din urmă confirmare, de vo
tul națiunii". Iar adunările ad-hoc 
întrunite la Iași și București în 1857, 
care cuprindeau reprezentanți ai tu
turor claselor și categoriilor sociale din 
Principatele române, au înscris la Ioc 
de frunte unirea Moldovei cu Mun
tenia intr-un singur stat, cu numele 
de România, intrucit, după cuvintele 
lui Mihail Kogălniceanu, reprezenta 
„dorința cea mai mare, cea mai ge
nerală", intrucit era „firească, legiui
tă și neapărată, pentru că în Moldo
va și in Valahia sîntem. același po
por omogen, identic ca nici un altul, 
pentru că avem același început, ace
lași nume, aceeași limbă, [...], aceiași 
istorie, aceeași civilizație, aceleași 
instituții, aceleași legi și obiceiuri, 
aceleași temeri ș; aceleași speranțe, 
aceleași trebuințe de indcstulat. ace- 
leașiAiotare de păzit, aceleași dureri 
in trecut, același viitor de as'gurat 
și. in/ sfirșit, aceeași misie de îm
plinit4'.

Pină în 1359. voința de unire a ro
mânilor a înlăturat toate obstacolele 
ridicate în calea realizării ei. Spri
jinul și participarea activă a poporu
lui român în integralitatea lui expli
că, dealtfel, și caracterul ireversibil 
al unirii de acum 125 de ani. faptul 
că, in pofida tuturor uneltirilor și in
trigilor urzite împotriva ei. Unirea 
n-a mai putut fi clintită.

® SPORT ® SPORT e SPORT e SPORT 0 SPORT • SPORT
Fotbaliștii noștri victorioși în primul meci 

al turneului internațional din Ecuador
QUITO 16 (Agerpres). — La Gua- 

yaqil (Ecuador) a inceput un turneu 
internațional de fotbal Ia care parti
cipă echipele olimpice ale Poloniei, 
Ecuadorului. Chile, precum și o se
lecționată divizionară din România.

în meciul inaugural disputat pe 
stadionul ..Modelo" in prezența a 
50 009 de soectatori. selecționata ro
mână, a invins cu 2—0 (1—0) e- 
chipa olimpică a Poloniei. Golurile 
au fost marcate de Geolgău (min. 39) 
si Lăcătuș min. 82. Formația română 
a evoluat în următoarea alcătuire : 
Lung — Negrilă. Iorgulescu. Ștefă-

în cîteva rînduri
O într-o retrospectivă a anului 

sportiv international, ziarul „Ceskos- 
lovenski Sport" publică un clasament 
alcătuit ce baza rezultatelor obținu
te la ce’.e mai importante întreceri 
ale anului și in special la campio
natele mondiale. Astfel, dacă olim
piada de vară s-ar fi ținut anul tre
cut. potrivit cotidianului de specia
litate praghez. clasamentul mondial 
pe puncte ar fi arătat astfel: 1. 
U.R.S.S. 793 puncte ; 2. R. D. Ger
mană 665 puncte : 3. S.U.A. 456,5 
puncte ; 4. R. F. Germania 241 punc
te : 5. Bulgaria 225 puncte ; 6„ Româ
nia 149 puncte (cu cele mai multe 
puncte la gimnastică — 44 și caiac 
canoe — 43) : 7. Italia 142.5 puncte ; 
8. Ungaria 137 puncte : 9. Cehoslova
cia 133.5 puncte : 10. Japonia 117
puncte ; 11. Polonia 111 puncte : 12. 
Canada 109.5 puncte : 13. Marea Bri
tanic 89 puncte : 14. R. P. Chineză 
76 puncte ; 15. Suedia 57 puncte etc.

O Concursul de bob 4 persoane 
pentru „Cupa mondială", desfășurat 
in stațiunea italiană Cervinia, s-a 
încheiat cu victoria primului echipaj 
al R.D. Germane. înregistrat in patru 
manșe, cu timpul de 4’28’’79/100. Pe 

nescu. Ungureanu, Țicleanu (min. 46 
Mateuț). Boldni, Klein. Bălăci (min. 
53 Hagi). Geolgău (min. 46 Lăcătuș), 
Cămătaru (min. 58 Gabor).

în cealaltă partidă a primei zile, 
echipele olimpice ale Ecuadorului și 
Chile au terminat la egalitate — 
1—1 10—1).

O Turneul internațional de fotbal 
de la Calcutta a continuat Juni cu 
meciul dintre selecționata de tineret 
a României și reprezentativa Unga
riei. Partida s-a încheiat la egali
tate (2—2), după ce jucătorii unguri 
au condus cu 1—0 la pauză.

locurile următoare s-au clasat Italia 
— 4’33”82/100, România (Dorin De- 
gan — pilot, Popescu, Lixandru. Pe- 
trariu) — 4’34”20/100. Taiwan — 4’34” 
73/100. Anglia — 4’34”92/100.- R.F. 
Germania — 4’35’’69/109, Austria — 
4’35”71/100, Japonia — 4’36”23/100 etc.

O în runda a 8-a a turneului in
ternațional feminin de șah dc Ia 
Jaice (Iugoslavia). Nikolin a pierdut 
la Pihailici, in timp ce partidele 
Erenska — Margareta Mureșan. Dana 
Nuțu — Aleksandria. Szmacinska — 
Markovici. Maxiimovici — Veroezi, 
Macek — Fischdick s-au încheiat re
miză.

O Rezultatele înregistrate în me
ciurile retur din cadrul sferturilor 
de finală ale competiției internațio
nale feminine de handbal „Cupa 
I.H.F." (echipele subliniate s-au ca
lificat pentru .semifinale) : Iskra 
Partizanske (Cehoslovacia) — Loko
motiv Mostar (Iugoslavia) 31—20 (17— 
10) ; Bekescseba (Ungaria) — Asu 
Lyon 26- '0 (12—10).

După cum se știe, pentru semifina
lele competiției s-a calificat, de ase
menea, și formația română Chimis
tul Rm. Vilcea.

Prefață 
la „Olimpiada albă" 
într-un interviu acordat la Lau

sanne corespondentului sportiv al 
agenției iugoslave de presă „Taniug". 
președintele Comitetului internațio
nal olimpic, Juan Antonio Sima
ranch, a declarat : „Am convingerea 
că ediția a 14-a a Jocurilor Olim
pice de iarnă va fi una dintre cele 
mai reușite din întreaga istorie a 
Olimpiadelor Albe. în numeroasele 
vizite pe care le-am efectuat la Sa
rajevo am constatat la fața locului că 
eforturile deosebite depuse de orga
nizatorii iugoslavi au dat cele mai 
bune rezultate. Astfel, bazele spor
tive. de cea mai bună calitate, sînt 
gata să-i primească pe concurenți. 
iar condițiile de cazare corespund 
celor mai înalte exigente. De ase
menea. sint convins că toti partici- 
panții la J.O. se vor bucura de o 
ospitalitate exemplară din partea 
gazdelor. Așteptăm ca pe bazele o- 
limrice de la Sarajevo să fie obți
nute performante de valoare, care, 
cu siguranță, le vor depăși pe cele 
de la olimpiadele precedente. Acest 
lucru este firesc, deoarece sportul 
se dezvoltă neîncetat".

în continuare, președintele C.I.O. 
a subliniat faptul că la Sarajevo va 
fi înregistrat și un număr record de 
participant! : circa 2 000 de sportivi 
și sportive din 46 de țări.

Referi ndu-se la rolul Jocurilor 
Olimpice in îmbunătățirea climatului 
relațiilor internaționale. J. A. Sama
ranch a spus : „Desigur, aceasta este 
o funcție foarte importantă a spor
tului si mișcării olimpice. La Sara
jevo vor fi prezenți reprezentanți ai 
țărilor din toate regiunile lumii, din 
state cu sisteme politice diferite. 
Sportivii vin la J.O. să ciștige în în
treceri, dar și să se împrietenească 
si este de așteptat ca această prie
tenie să se extindă și asupra rela
țiilor dintre țările lor".

cinema
0 Miezul fierbinte al plinii : VICTO
RIA (16 28 79) — 9,30: 11,30; 13,30: 16; 
18;] 20, GRIVIȚA (17 08 58) — 8,45;
12,m); 14,15; 16; 18; 20.
O Dragostea și revoluția : CENTRAL 
(14 12 24> — 9; 11.15: 13,30; 15,45: 18; 
20, GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11J5;
13.30: 15.45: 18; 20, FLAMURA
(85 77 12) - 8,15; 12; 14; 16; 18: 20.

Povestea călătoriilor : D ACIA 
(50 35 94)- — 9: 11.15; 13,30: 15.45: 18; 
20, ARTA (213186) — 9; 11; 13,15.
O Vraciul : ARTA — 15,30; 19.

• De dragul tău, Anca: COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30, MUNCA 
(21 50 97) — 15,30; 17,30; 19,30.
• O lebădă iarna : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15; 17; 19.
0 Quo vadis homo sapiens : TIM
PURI NOI (15 6110) - 9; 11,13; 13,30; 
15,45: 18; 20.
• Afacerea Pigot : PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15, EX
CELSIOR (65 49 45) - 8; 10; 12; 16;
18,15; 20,15, GLORIA (47 46 75) — 8,30; 
10,15; 14,15; 16,15; 18,30; 20,30.
• Program de vacanță — 9,30; îl,30; 
13,30; 17,30; Eu, tu și Ovidiu — 15,15; 
19,15: DOINA (16 35 38).
• Gară pentru doi : STUDIO (59 53 15)
— 10; 12,30; 15; 17,30; 20. CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 19,45. 

© Capturați-i Ia barieră : LIRA 
(31 71 71) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Relații de familie : VIITORUL 
(11 48 03) - 15,30; 17,30; 19,30.
0 îndrăgostit la propria dorință : 
UNION (13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 
15,45; 18; 20, DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15,30; 17.30; 19,30.
• Urgent, secret : FERENTARI 
(80 49 85) - 15.30; 17.30; 19,30.
<> Fără panică, vă rog : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11.15: 13,30; 15,45: 18; 
20, FESTIVAL (15 63 84) - 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18: 20.
© Călăreț ?! cu calul de aur : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) - 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18: 20.
0 Strada Hanovra : SCALA (11 03 72)
— 9: 11,15: 13.30; 15,45; 18; 20,15. FA
VORIT (45 31 70) - 8; 12; 14; 16; 18; 

20, MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20, MODERN (23 71 01)
— 9; 11,15; 13,30: 15,45: 18: 20,15.
• Naufragiul : BUCUREȘTI (15 6! 54)
— 9: 11; 13,15; 15,30; 17.45; 20, FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 19,45.
© O afacere murdară : FtORE A SC A 
(33 29 71) - 8,30; 10,15; 14; 16; 18; 20, 
TOMIS (21 49 46) — 8,30; 12,30; 14,30;
16,30; 18,30: 20,15. CULTURAL (83 50 13)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Omul păianjen se întoarce : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) - 9; 11; 13; 15: 17; 19.
• Atenție la gafe : PACEA (60 30 85)
— 10: 15.30: 17.30: 19.30.
© Lanțul amintirilor ; AURORA
(35 04 66) - 9; 12,15: 15.45; 19.
@ Capcană neobișnuită : MIORIȚA 
(14 27 14) — 10,15; 12,15; 14,15; 16,15;

18,15; 20,15, COSMOS (27 54 95) — 9,30;
11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.

teatre
0 Teatrul Național (14 71 71. sala 
mică) : O scrisoare pierdută — 14,30; 
Cavoul de familie — 19.30: (sala Ate
lier) : Idolul și Ion Anapoda — 19.
© Filarmonica ..George Enescu*4 
(15 68 75. la Muzeul de artă) ; Seară 
de muzică preclasică. Mihai Constan- 
tinescu — vioară, Corina Bura — 
vioară, Gabriel Băbă — violă, Re
mus Manoleanu — pian — 18.

• Opera Română (13 18 57) : Aida —
18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Okla
homa — 19. *
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*4 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : 
Luna dezmoșteniților — 19; (sala 
Grădina Icoanei, 12 44 16) : Liniște, 
ne privim in ochi — 19.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Doi 
tineri din Verona — 19.
© Teatrul ,,Nottara“ (59 31 03, sala 
Magheru) : Jocul vieții și al morții 
— 19,30; (sala Studio) : Calandria —
19.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrînă —’ 19; (sala Giu- 
lești, 18 04 85) : Milionarul sărac (pre
mieră) — 18. 

• Teatrul satiric-muzicaî „C. Tănase** 
(sala Savov, 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) : Cint de drag și voie bună
— 19.
0 Teatru! „Ion Vasilescu** (12 27 45) : 
Dulcea ipocrizie a bărbatului matur
— 19,30.
0 Teatrul „Ton Creangă*4 (50 26 55) : 
Pinocchio — 10; Albă ca zăpada șl 
cei 7 pitici — 18.
0 Circul București (11 01 20) : Carna
valul stelelor — 19,30.
0 Estrada armatei (13 60 64) : Estrada 
în croazieră — 19,30.
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ASTĂZI SE DESCHIDE LA STOCKHOLM CONFERINȚA PENTRU MĂSURI DE ÎNCREDERE STOCKHOLM: PEKIN

SI SECURITATE SI PENTRU DEZARMARE IN EUROPA
întilnire a miniștrilor de externe 

ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia
Un important eveniment 

al vieții politice internaționale
România va participa la Conferința de la Stockholm cu do

rința de a-și aduce întreaga contribuție la întărirea încrederii între 
țările europene, la adoptarea unor măsuri concrete privind redu
cerea încordării în vederea reluării politicii de destindere și tre
cerii la unele măsuri concrete de dezarmare în Europa.

Sperăm că la această conferință se va acționa în așa fel 
încît ea să răspundă așteptărilor tuturor statelor și popoarelor 
din Europa și să marcheze un nou moment pe calea realizării 
unei colaborări pașnice, a întăririi securității și prieteniei între 
toate statele continentului nostru.

NICOLAE CEAUȘESCU

STOCKHOLM 16 (Agerpres). — 
La Stockholm a avut loc o iiltil- 
nire a miniștrilor afacerilor exter
ne ai statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia, la care au luat 
Darte miniștrii afacerilor externe ai 
Republicii Populare Bulgaria. Fetăr 
Mladenov. Republicii Socialiste Ce
hoslovace, Bohuslav Chnounek, Re
publicii Democrate Germane. Oskar 
Fischer, Repub'icii Populare Po
lone. Stefan O'.szov.-ski. Repub'icii 
Socialiste România. Ștefan Andrei,

Republicii Populare Ungare. Petei 
Varkonyi, și U.R.S.S., Andrei Gro- 
miko. prezenți în capitala Suediei 
rentru a particioa la lucrările Con
ferinței pentru măsuri de încredere 
Si securitate si pentru dezarmare în 
Europa.

în cursul întîlnirii. care ș-a des
fășurat intr-o atmosferă de priete
nie si înțelegere reciprocă, a avut 
loc un schimb de păreri asupra unor 
probleme legate de lucrările Confe
rinței de la Stockholm.

Declarau înaintea deschiderii Conferinței

SCHIMB DE MESAJE LA NIVEL ÎNALT
ROMÂNO-CHINEZ

Azi se deschide la Stockholm Con- 
. ferința pentru măsuri de . încredere 
.și securitate și pentru dezarmare în 
Europa — eveniment politic de deo
sebită însemnătate, care concentrea
ză atenția și interesul tuturor po
poarelor continentului, ale opiniei 
publice internaționale. Reprezentan
ții statelor europene, ai S.U.A. și 
Canadei se întrunesc în vederea dez
baterii și adoptării de măsuri con
crete în probleme de asemenea în
semnătate ca întărirea încrederii, 
dezangajarea militară și trecerea la 
dezarmare pe ansamblul continentu
lui.

România socialistă, care se nu
mără printre inițiatorii conferinței, 
acordă o mare însemnătate lucrări
lor acesteia. „Considerăm — sublinia 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
— că, în actualele împrejurări in
ternaționale și in situația care s-a 
creat în Europa, această reuniune 
poate avea un rol foarte important 
în adoptarea de măsuri concrete în 
direcția diminuării încordării, a în
tăririi încrederii, a înfăptuirii de
zarmării, ceea ce va putea exercita 
o influentă puternică asupra evolu
ției generale. Sintem ho'.ărîți să 
participăm Ia această reuniune și să 
ne aducem contribuția la realizarea 
unor asemenea obiective". Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat o aten
ție deosebită acestui for ge- 
neral-european, definirii scopurilor 
.si obiectivelor sale, elaborării li
niilor directoare pentru participarea 
României la Conferință, formulării 
unui ansamblu de propuneri realiste, 
constructive și eficiente, de natură 
să asigure că lucrările acesteia vor 
răspunde așteptărilor popoarelor eu
ropene și ale lumii întregi, vor mar
ca realizarea unor progrese spre des
chiderea unui curs nou, de încredere, 
destindere și colaborare în viața 
internațională.

Așa cum este bine cunoscut, lu
crările Conferinței de la Stockholm 
se deschid in condițiile unei deose
bit de seripașe agravări a climatu
lui internațional. în Europa s-a tre
cut la amplasarea noilor rachete cu 
rază medie de acțiune ale Statelor 
Unite ale Americii și, ca urmare, â 
avut loc anunțarea de .contramăsuri 
nucleare de către Uniunea Sovietică 
și retragerea de la convorbirile de 
la Geneva. Toate acestea au dus la 
o și mai puternică creștere a neîn
crederii și suspiciunii între state, 
amplasarea de noi rachete dovedin- 
<iu-se a fi de natură nu numai să 
agraveze în mod considerabil peri
colul unui război nuclear, să pună 
sub semnul întrebării însăși exis
tența omenirii, ci și să determine o 
puternică ascuțire a încordării in
ternaționale.

în aceste împrejurări grave, 
România consideră drept o cerință 
primordială, corespunzătoare inte
reselor tuturor popoarelor, oprirea 
amplasării de noi rachete americane 
în Europa și, în același timp, opri
rea aplicării .contramăsurilor a- 
nunțate de U.R.S.S. Aceasta ar con- 
-tribui la diminuarea încordării, la 
o slăbire a confruntării, creînd con
diții pentru reluarea tratativelor — 
singura cale pentru soluționarea 
problemei rachetelor în Europa, 
pentru înlăturarea in general a pri
mejdiei nucleare,

întrețin asemenea context Dolitic 
se situează Conferința general-eu-

ropeană care începe astăzi. Desigur, 
chiar dacă aceste probleme atit de 
grave și de complexe nu iși vor pu
tea găsi soluționare la Conferința de 
la Stockholm, este neîndoielnic că, 
■prin înseși obiectivele sale, confe
rința poate — și are datoria — să 
favorizeze netezirea căilor, conve
nirea unor modalități care Bă con
ducă spre rezolvări general-accep- 
tabile.

Conferința de la Stockholm nu 
poate și nu ar putea fi concepută 
în afara ansamblului acestor pro
bleme. Dimpotrivă, se poate spune 
că, mai ales în actualele condiții, 
Conferința trebuie privită ca o parte 
a problematicii stringente a momen
tului — pe care nu ar putea în nici 
un caz s-o ignore ori s-o eludeze. 
De aceea. Conferința trebuie să se 
înscrie in ansamblul eforturilor ce se 
impun în această direcție, ea oferind 
teren pentru desfășurarea conlucră
rii reprezentanților celor 35 de state 
participante. Rezultatele reuniunii 
de la Madrid, între care se numără 
și consensul pentru convocarea 
Conferinței de la Stockholm, demon
strează in chip concludent că, indi
ferent cit de complexe și de difi
cile ar fi condiții.e internaționale, 
nu există problemă, oricit de spi
noasă ar fi, care să nu poată fi so
luționată pe calea tratativelor, 
atunci cînd se dă dovadă de rațiune 
politică, de spirit constructiv și do
rință de cooperare, cînd se pornește 
de la interesele majore ale po- 
.poarelor.

Or. unul din obiectivele de bază 
ale Conferinței de la Stockholm este 
tocmai acela de a contribui la pro
movarea încrederii. la înlăturarea 
suspiciunii, la apropierea și înțelege
rea intre statele participante. în mod 
deisebit in actuala situație, cind s-a 
accentuat neîncrederea în relațiile 
dintre unele state, orice progres in 
direcția atenuării neînțelegerilor, a 
diminuării confruntării va fi salutat 
de popoare ca o contribuție la afir
marea păcii, securității și destinderii 
in Europa și in întreaga lume.

Este adevărat că anumite masuri 
de încredere au mai fost adoptate în 
ultimii ani, potrivit însuși Actmbi fi
nal al Conferinței general-europene 
de la Helsinki din 1975. Ele s-au re
ferit la asemenea aspecte și probleme 
ca desfășurarea de manevre militare, 
prezenta de observatori din alte sta
te etc. ; desigur, aceste măsuri își 
au importanta lor. problematica lor 
își menține actualitatea — dar ex
periența dovedește că ele nu sint su
ficiente pentru consolidarea încrede
rii intre state. Principala cerință, 
condiția de bază a instaurării unei 
păci și securități trainice în Europa 
constă’ în adoptarea unor măsuri 
reale, concrete pe linia dezarmării, 
în primul rind a dezarmării nucleare. 
Aceasta este „problema nr. l“.a con
tinentului și a întregii vieți interna
ționale de care nu • poate face ab
stracție nici Conferința de la Stock
holm. De faot, obiectivul fundamen
tal al conferinței, oglindit chiar 
în titulatura na, este tocmai acela 
ca măsurile de încredere și secu
ritate isă fie întărite și întregite 
prin măsuri de dezarmare. în
crederea între state nu s? oo— 
te dezvolta la umbra rampelor de 
rachete nucleare, fiecare rachetă nou 
amplasată înseamnă încă o „doză" 
de suspiciune și animozitate, o „nouă

treaptă în escalada absurdă a cursei 
sore abis. Numai pășindu-se pe ca
lea dezarmării se va putea edifica o 
adevărată încredere — ceea ce ar 
permite să se înainteze spre marele 
deziderat al popoarelor, eliminarea 
definitivă a primejdiei nucleare, în
făptuirea unei securități trainice pe 
continent. "

Conferința de la Stockholm oferă 
condiții favorabile pentru a se rea
liza un pas impeirtant in areasiă 
direcție. Faptul că la masa tratati
velor se vor afla toate statele sem
natare ale Actului final de la Hel
sinki constituie o premisă importan
tă în acest sens, fiind o realitate .in
contestabilă că absolut toate statele 
europene sint vital interesate in 
•oprirea procesului de agravare a în
cordării pe continent. Intensificarea 
înarmărilor racheto-nucleare sporeș
te nemăsurat primejdiile pentru toa
te statele si popoarele europene — și 
toate, deopotrivă, sînt interesate în 
înlăturarea acestor primejdii. De 
aceea ele au dreptul.— și datoria — 
de a-si spune cuvîntul. de a acționa 
pentru depășirea actualei stări de 
extremă încordare.

în același timp, se cuvine remar
cat faptul că la deschiderea confe
rinței participă miniștrii de externe 
ai statelor — ceea ce ilustrează aten
ția acordată acestui eveniment — 
oferind posibilitatea unor multiple 
contacte și convorbiri, cu atit mai 
importante într-un moment în care 
dialogul internațional, în special în 
problema dezarmării, a înregistrat 
în ultimul timp cunoscutele diminu
ări și întreruperi, aflindu-se, prac
tic. în impas.

Gravitatea situației existente im
pune să se folosească din plin ca
drul Conferinței de la Stockholm 
pentru o activitate laborioasă, con
structivă. mahifestîndu-se o înaltă 
responsabilitate, punindu-se măi pre
sus de brice interesele popoarelor 
europene, interesele păcii și securi
tății în Europa și in Întreaga lume. 
Ceea ce așteaptă popoarele este să 
se manifeste spirit, de lucru, recep
tivitate si respect față 'de punctele 
de vedere și pozițiile exprimate, vo
ință politică de negociere, fără in
transigente. condiționări și rigidități, 
să prevaleze dorința de apropiere a 
punctelor de vedere și de găsire a 
unor soluții general acceptabile, să 
se evite alunecarea spre dispute ste
rile și transformarea Conferinței in
tr-o arenă de confruntări, de acuza
ții și incriminări. Conferința de la 
Stockholm debutează în împrejurări 
complexe — și cu atit mai mult se 
impune să se acționeze nu pentru 
menținerea sau creșterea Încordării, 
ci pentru diminuarea ei.

Profund atașată cauzei securității 
europene. România socialistă și-a 
reafirmat, prin glasul președintelui 
Nicolae Ceaușescu. hotărârea de a-și 
aduce întreaga contribuție la întă
rirea încrederii intre țările europene, 
la adoptarea unor măsuri concrete 
de natură' să contribuie la reducere t 
încordării, să deschidă calea edifi
cării unei Europe a păcii, destinderii 
și colaborării. Conferința de la Sto- 
ckho m oferă in această privință o 
șansă care se poate dovedi hotărî- 
toare — ceea ce definește marea 
răspundere a statelor participante, 
impune cerința de a se depune toate 
eforturile pentru promovarea cauzei 
păcii și securității pe continent.

STOCKHOLM 16 (Agerpres). — în
tr-o declarație făcută ziariștilor la 
Stockholm, unde se află pentru a 
participa la Conferința pentru măsuri 
de încredere si securitate și pentru 
dezarmare în Europa. Andrei Gromi- 
ko, ministrul afacerilor extern? al 
Uniunii Soviefice. a declarat, potrivit 
agenției T A.S.S. : „Sperăm ci prin 
eforturi comune să găsim rezolvarea 
unor probleme în interesul creării 
unei atmosfere de încredere între 
țările participante la conferință, in 
interesul păcii. Uniunea Sovietică va 
face tot posibilul pentru a contribui 
Ia crearea unui spirit bu'n, pozitiv, 
la conferință".

STOCKHOLM 16 (Agerpres). - 
La sosirea in capitala Suediei, unde 
va participa la Conferința pentru 
măsuri de încredere și securitate și 
pentru dezarmare în Europa, secre
tarul de stat al S.U.A., George 
Shultz, a declarat reprezentanților 
presei că președintele Ronald 
Reagan acordă o mare importanță 
conferinței de la Stockholm și con
tribuției pe care ea o poate aduce 
la realizarea stabilității în Europa și 
în întreaga lume, relatează agenția 
U.P.I.

BEIJING 16 (Agerpres). — Un 
schimb de mesaje intre tovarășul 
Nicolae' Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Hu Yaobang, secre
tar general al C.C. al Partidului Co
munist Chinez, Li Xiannian, pre
ședintele Republicii Populare Chi
neze, Zhao Ziyan.g, premierul Consi
liului de Stat, și Deng Xiaoping, 
președintele Comisiei Centrale Con
sultative a P.C. Chinez, a avut 
loc la Beijing, cu ocazia primirii de 
către tovaiășul Wan Li, premier ad-

interlm al Consiliului de S'.at, a to
varășului Vasile Pungan, ministrul 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, aflat in vi
zită oficială în R. P. Chineza.

Cu acest prilej, au fost analizate 
stadiul relațiilor economice bilate
rale, modul de îndeplinire a sarcini
lor rezultate ca urmare a întilnirilor 
la nivel înalt și măsurile de între
prins pentru creșterea în continuare 
a schimburilor comerciale și a coo
perării economice in anul 1931 și in 
perspectivă.

VIENA

Convorbiri româno-austriece

VOINȚA FERMĂ A POPOARELOR

S4 TRIUMFE RAȚIUNEA, SA PREVALEZE 
INTERESELE PĂCII!

Sicilia să nu fie transformată într-o bază de rachete I

■ j

ROMA' (Agerpres). — O amplă 
manifestați? de masă a fost orga
nizată duminică într-um din pie
țele centrale ale orașului Palermo
— centrul administrativ al Sici’iei
— împotriva transformării acestei 
insule italiene intr-o bază de ra
chete nuc'eare. Manifestanții re
prezentanți ai partidelor politice,

organizațiilor sindicale și obștești 
— au adresat un apel președinte
lui republicii, A'essandro Pertini, 
autorităților locale și partidelor 
politice in care se cere anularea 
hotărîrii de amplasare pe teritoriul 
Siciliei de rachete nucleare cu 
rază medie de acțiune.

„Europa de nord 
să devină 

zonă denuciearizată !"

ATENA

începerea lucrărilor Conferinței 
balcanice la nivel de experți

Intervenția delegației române
ATENA 16 (Agerpres). — Luni 

s-au deschis la Atena lucrările Con
ferinței balcanice la nivel de experd, 
la care sint reprezentate Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia, România și Tur
cia. în alocuțiunea rostită cu acest 
prilej, primul ministru al Greciei, 
Andreas Papandreu, a afirmat că ță
rile din regiunea Balcanilor încep o 
nouă etapă de cooperare multilate
rală în diverse domenii, contribuind, 
astfel, in mod concret, la dezvoltarea 
procesului de cooperare si securitate 
in Europa, la' consolidarea încrederii 
și nediseminarea armelor nucleare.

Delegația română a prezentat con
cepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, privind transformarea Bal
canilor intr-o zonă a păcii și bunei 
vecinătăți, a încrederii și colaborării, 
lipsită de arme nucleare, de baze 
militare și trupe străine. S-a relevat 
că, potrivit concepției șefului statu
lui român, acest obiectiv poate și 
trebuie să-și găsească realizarea in 
cadrul mai larg al edificării secu
rității și dezvoltării cooperării în 
Europa, al statornicirii unor relații 
noi în lume, bazate ferm pe princi
piile respectării independenței și 
suveranității naționale, a orinduirii 
sociale, neamestecului in treburile

interne, nerecurgerii la forță sau la 
amenințarea cu forța, reglementării 
tuturor diferendelor pe cale politică, 
prin negocieri. Au fost evidențiate 
acțiunile perseverente ale tării noas
tre pentru oprirea atit a amplasării 
rachetelor americane în Europa, cit 
și a contramăsurilor anunțate, ca 
răspuns, de U.R.S.S., pentru reluarea 
negocierilor de la Geneva în vederea 
realizării unui acord corespunzător 
între cele două părți, care să ducă 
la retragerea și distrugerea arma
mentelor nucleare existente si men
ținerea unui echilibru la un nivel 
cit mai redus posibil al înarmărilor, 
pină la eliminarea totală a armelor 
nucleare.

S-a subliniat că reuniunea de la 
Atena, prin conținutul, ideile și pro
punerile sale, este menită să consti
tuie o acțiune concretă în procesul 
de întărire a încrederii și securității 
și de dezvoltare a cooperării în 
Balcani și in Europa și. în același 
timp, o etapă importantă în pregă
tirea întîlnirii la nivel înalt a țărilor 
balcanice, propusă de șeful statului 
român.

în cadrul lucrărilor au luat cuvin- 
tul si reprezentanții altor state parti
cipante.

VIENA 16 (Agerpres). — Fred 
Sinowatz, cancelarul federal al Re
publicii Austria, președintele Parti
dului Socialist din Austria, a prlnn: 
pe tovarășul Ilie Verdeț, membru al' 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., care întreprin
de o vizită in Austria.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România,, s-a transmis un 
mesaj de salut cancelarului federal 
Fred Sinowatz, insoțit de urări ae 
sănătate personală și de bunăstare 
poporului austriac.

Mulțumind pentru mesaj, șeful gu
vernului austriac a rugat să se 
transmită președintelui Republicii 
Socialiste România cele mai bune 
urări de sănătate și de noi succese 
în activitatea desfășurată de poporul 
român pentru dezvoltarea .economică 
și socială a tării, pentru colaborare 
internațională și pace.

în cadrul discuțiilor au fost abor
date aspecte legate de extinderea, în 
continuare, a relațiilor politice și 
economice dintre cele două țări, noi 
căi și posibilități de lărgire și diver
sificare a schimburilor comerciale și 
a coooerării economice bilaterale șt 
pe terte piețe între întreprinderi ro
mânești și firme din Austria, pre

cum și unele probleme internaționa
le de interes comun.

A fost prezent ambasadorul Româ
niei în Austria, Octavian Groza.★ ■

în cursul vizitei pe care o între
prinde in Austria, tovarășul Ilie 
Verdeț s-a întilnit cu vicecancelarul 
Norbert Steger, ministrul federal 
pentru comerț, meșteșuguri și indus
trie, președintele Partidului Liberal 
din Austria.

în cadru) întrevederii s-a expri
mat . dorința comună de a dezvolta 
pe mai departe relațiile între Româ
nia si Austria, schimburile econo
mice bilaterale, în interesul celor 
două țări. De asemenea, au avut loc 
convorbiri cu Erich Schmidt, mants- 
tru-secretar de stat în Ministerul Fe
deral pentru Comerț, Meșteșuguri și 
Industrie, președintele părții austrie
ce în Comisia mixtă guvernamentală 
româno-austriacă de colaborare eco
nomică,. Rudolf Sallinger, președin
tele Camerei Federale de Comerț din 
Austria; precum și cu alte persona
lități ale vieții economice austriece. 
Au fost vizitate, totodată, firme in
dustriale si comerciale austriece care 
întrețin relații de colaborare si coo
perare cu întreprinderi românești.

ORIENTUL MIJLOCIU
o Continuă bombardamentele la Beirut o Acțiuni ale 
forțelor israeliene de oc.tpație împotriva populației civil'" 

în sudul Libanului • Cuvîntul regelui Iordaniei

„In timp ce mii de oameni mor zilnic din cauza foametei, 
uriașe resurse materiale sint irosite 

in scopuri distructive44 
Declarația președintelui Tunisiei

TUNIS 16 (Agerpres). — Agravarea 
situației internaționale și renunțarea 
la politica de destindere au compli
cat problemele deja existente și au 
subminat ■ speranțele în instaurarea 
unei noi ordini mondiale, drepte și 
echitabile — a declarat președintele 
Tunisiei. Habib Bourguiba. intr-o 
alocuțiune rostită in fața corpului 
diplomatic. Șeful statului tunisian a 
evidențiat pericolul esca’adării cursei 
înarmărilor, subliniind că mijloace 
materiale colosale sint irosite în 
scopuri distructive. în timp ce mii 
de oameni moîx zilnic, in lume din 
cauza foametei; subnutriției și ab
sentei unei asistente sanitare adec- 

i vate.
Referindu-se la o serie de aspecte 

ale vieții internaționale actuale, pre
ședintele Habib Bourguiba a arătat, 
între alte'e. că problema Orientului 
Mijlociu iși poate găsi o so'.u'ionare

definitivă numai pe baza unei re
glementări globale a situației din 
această regiune. Rezoluțiile forumul 
rilor palestiniene — a arătat pre
ședintele tunisian — pot servi drept 
bază pentru o astfel de reglementa
re a conflictului din Orientul Mijlo
ciu. Șeful statului tunisian a subli
niat. de asemenea, necesitatea ca 
problema Libanului să fie soluționa
tă pe baza retragerii trupelor israe- 
liene și a menținerii integrității te
ritoriale și naționale a tării.

Pe de altă parte, președintele Tu
nisiei a condamnat Dolitica rasistă 
.si de apartheid promovată de re
gimul minoritar de la Pretoria, ocu
parea ilegală a Namibiei de către 
autoritățile rasiste sud-africane și a 
denunțat acțiunile agresive ale aces
tora împotriva statelor africane 
vecine.

BEIRUT 16 (Agerpres). — Partea 
de est a Beirutului a fost supusă 
luni unui puternic bombardament 
efectuat de pe pozițiile forțelor druze 
situate pe înălțimile ce domină capi
tala libaneză. Declanșate la ora 9.00, 

■ora locală, aceste bombardamente au 
continuat în tot cursul zilei, in ciuda 
a două tentative de a se realiza o 
încetare a focului. în cursul zilei, 
bombardamentele s-au extins in 
direcția orașului Jounieh, la 19 kilo
metri nord de Beirut.

De asemenea. în sudul Beirutului 
luni s-au inregistrat pentru a doua 
zi 'consecutiv ciocniri intre" unități 
ale armatei libaneze și milițiile 
druze.

BEIRUT 16 (Agerpres). — Forțele 
israeliene de ocupație au declanșat, 
duminică.'in orașul Saida, din sudul 
Libanului (teritoriu ocupat de Israel), 
o serie de acțiuni împotriva popu
lației civile, făcînd .uz de arme — 
transmite agenția Reuter. Sursa ci
tată precizează că au fost operate 
arestări, fiind reținute 10 persoane. 
Totodată, a fost interzis accesul pe 
podul riului Awali — principala cale

de acces care leagă sudul tării de 
părțile centrale si de nord-est.

AMMAN 16 (Agerpres). — La 
Amman au început luni lucrările 
seăiunii ordinare a Adunării Națio
nale a Iordaniei., în cuvîntul de des
chidere, regele Hussein a arătat că 
guvernul iordanian va promova o 
politică externă care să contribuie 
la. întărirea solidarității țărilor ara
be. Suveranul hașemit a subliniat că 
problema palestiniană rămine, in 
continuare, o preocupare primordia
lă a Iordaniei. Pe de altă parte, 
regele. Hussein, a condamnat politic^ 
Israelului de modificare a caracte
rului etnic în teritoriile arabe ocu- 
pate, de colonizare și de anexare a 
acestor teritorii.

RABAT 16 (Agerpres). — în ora
șul marocan Casablanca s-au des
chis, luni seara, lucrările celei de-a 
IV-a Conferințe la nivel înalt a Or
ganizației Conferinței Islamice, in
formează agenția France Presse. Ță
rile particinante sînt reprezentate de 
șefi de stat, de guvern sau de minis 
tri ai afacerilor externe.

Conferința de la Quito — sub semnul unității 
de acțiune pentru depășirea crizei economice

„Atomul trebuie pus în slujba păcii 
și progresului umanității"

gediile de la Hiroshima și Naga
saki. Țările Americii Latine se pro
nunță împotriva utilizării energiei 
nucleare in scopuri distrugătoare, 
lupta pentru pace fiind o datorie 
g tuturor popoarelor planetei, a 
spus vorbitorul.

CARACAS 16 (Agerpres). - Ato
mul trebuie pus în slujba păcii și 
progresului umanității - aceasta a 
fost ideea centrală ce a reieșit din 
dezbaterile reuniunii Comisiei inter- 
americane pentru energie atomică, 
aie cărei lucrări s-au desfășurat în 
capitala Venezuelei. Au fost exami
nate perspectivele extinderii'coope
rării dintre țările continentului lati- 
no-american în domeniul energiei 
atomice. Reuniunea a evidențiat 
hotărîrea statelor latino-americane 
de a acționa pentru încetarea 
cursei înarmărilor nucleare, a preîn- 
timpinării unei catastrofe nucleare 
ce ar pune în pericol viața pe pla
neta noastră.

Popoarele lumii, a declarat la în
cheierea lucrărilor președintele Co
misiei interamericane pentru ener
gie atomică, Cesar Pineda (Vene
zuela), nu vor uita niciodată tra-

HELSINKI 10 (Agerpres). — 
în capitala Finlandei a avut loc 
ședința grupului de lucru „Pen
tru o Europă de nord denuclea- 
rlzată", care cuprinde reprezen
tanți ai mișcărilor pentru pace 
din această regiune a continen
tului. In cadrul ședinței s-a a- 
doptat hotărîrea de a se convo
ca o conferință a reprezentanți
lor opiniei publice din țările 
respective, care să dezbată pro
bleme legate de crearea unei 
zone denuclearizate in nordul 
continentului.

„Sînt necesare acțiuni ferme 
pentru preîntîmpinarea războiului!"

TOKIO 16 (Agerpres). — Crearea 
unui larg curent al opiniei publice 
internaționale împotriva războiului, 
pentru consolidarea păcii — acesta 
este scopul pe care și l-au fixat 
creatorii unui film documentar de 
lung metraj cu titlul „Dacă ar în
cepe un război nuclear". Realizato
rii acestei pelicule sint reprezen
tanții unor organizații democratice 
din zece țări, printre care Japonia, 
S.U.A., Franța, R.F. Germania și 
Marea Britanie. „Nu dorim să ne 
limităm doar la constatări pesimiste 
asupra pericolului unei catastrofe

nuclea.re posibile" — a declarat, în 
cadrul unei conferințe de presă or
ganizate la Tokio, realizatorul fil
mului, cunoscutul regizor britanic 
Peter Watkins. „Mai mult, vrem să 
demonstrăm ce poate face omenirea 
pentru preintimpinarea unui holo
caust nuclear".

Primele cadre ale noului film vor 
fi turnate, in luna mai anul acesta, 
nu departe de Tokio, la Yokosuka. 
Creatorii acestui documentar vor 
folosi, de asemenea, imagini ale 
bombardamentelor atomice de la 
Hiroshima și Nagasaki.
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SANTIAGO DE CHILE 16 (Ager
pres). — într-o declarație făcută la 
Santiago de Chile, unde își are se
diul Comisia Economică a O.N.U. 
pentru America Latină (CEPAL), se
cretarul executiv pe.Tnan.ent al 
CEPAL, Enrique Iglesias, a apreciat 
că rezultatul cel mai important al 
Conferinței economice latino-ametri- 
cane la nivel înalt de la Quito a fost 
realizarea consensului și unității de 
acțiune a tuturor statelor latino- 
americane și caraibiene in proble
mele crizei, economice regionale și în 
ceea ce privește modalitățile de de
pășire a acestora — transmite agen
ția I.P.S. „Rezoluțiile adoptate — a 
spus el — reprezintă un adevărat 
mesaj politic al țărilor din regiune 
adresat celorlalte state ale lumii".

„Pentru prima dată de la recesiune 
încoace — a menționat Enrique Igle
sias — națiunile latino-americane și 
caraibiene au avansat propuneri și 
inițiative comune privind soluționa
rea unor probleme cardinale care 
afectează regiunea, cum este, intre 
altele, problema datoriilor externe". 
Secretarul executiv permanent al 
CEPAL a susținut în context poziția 
adoptată la Quito de țările latino- 
americane și caraibiene, potrivit că
reia principala responsabilitate pen
tru situația de criză economică și so
cială din regiune revine statelor pu
ternic industrializate, și in primul 
rind băncilor occidentale. El a evi
dențiat. totodată, necesitatea conti
nuării eforturilor proprii ale statelor 
în curs de dezvoltare din regiune 
pentru ieșirea progresivă din criză.

R. P. POLONĂ: Reali
zările economico- 
sociale în 1983

VARȘOVIA 16 (Agerpres). — Di
recția Centrală de Statistică a R. P. 
Polone a dat publicității informații 
preliminare privind situația social- 
economic ă a tării in 1983 — trans
mite agenția P.A.P. Datorită crește
rii producției industriale și de co.i- 
structii-montaj. ca și a producției 
fitotehnice. pentru prima oară dună 
anul 1978 a crescut venitul national. 
Producția obținută de industria so
cializată la preturi fixe a fost cu 6,7 
la sută mai mare decit in 1932. pro
ducția industriei extractive sporind 
cu 2.3 la sută, iar a celei prelucră
toare cu 7.1 la sută. Sarcinile olanu
lui anual pe 1983 in domeniul pro
ducției au fost îndeplinite în pro
porție de 103 la sută.

în agricultură s-a obținut o recol- 
tă mai mare fată de anul 1932 la 
majoritatea culturilor — continuă 
agenția P.A.P.

Comparativ cu anul precedent, nu
mărul locuințelor date în folosință a 
crescut cu 5.4 la sută. în comerțul 
exterior s-a inregistrat o creștere â 
exporturilor, la crețuri curente, cu 
9.5,1a sută. Cheltuielile populației au 
fost mai mari cu 31,3 la sută, din 
care cheltuielile pentru achiziționa
rea de bunuri cu 29.8 la sută. Vin- 
zările de mărfuri raționalizate au 
fost asigurate in flux.

Congresul Partidului 
Congresul întregului Popor 

din Sierra Leone
FREETOWN 16 (Agerpres). — La 

Freetown s-au încheiat lucrările ce
lui de-al VIII-lea Congres al parti
dului Congresul întregului Popor din 
Sierra Leone. Delegații la acest im
portant forum au examinat Drobleme 
legate de necesitatea creșterii rolu
lui partidului in viața politică, so
cială și economică a tării. întărirea 
rindurilor sale. Congresul a ales or- ' 
ganele conducătoare ale partidului, 
în funcția de secretar general a fost 
reales Siaka Stevens, președintele 
republicii.

Neonaziști arestați 
în R.F.G.

BONN 16 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvint al Ministerului Jus
tiției din R. F. Germania a anunțat 
că politia a arestat 43 de membri ai 
uneia dintre cele mai importante 
grupări neonaziste din țară, autoin
titulată „Frontul de Acțiune Națio
nal Socialist", interzisă din decem
brie 1983 — informează agenția
France Presse. Arestarea a interve
nit in urma organizării, de către 
această grupare ilegală, a unei re
uniuni la Frankfurt pe Main.

EXPOZIȚIE ROMÂNEASCA. La Beijing a avut loc luni deschiderea 
oficială a „Expoziției de autovehicule românești - 1984", care oferă vizi
tatorilor chinezi posibilitatea de a cunoaște realizările industriei construc
toare" de autovehicule din România. Au fost prezenți Liu Yi, ministrul 
comerțului, conducători ai altar ministere, alți membri ai conducerii unor 
ministere și organizații economice chineze, specialiști, reprezentanți ai 
presei centrale. Au participat Vasile Pungan, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internaționale, și Angelo Miculescu, ambasadorul 
țării noastre la Beijing. Cei prezenți au manifestat mult interes față de 
exponatele prezentate, apreciind performanțele autovehiculelor românești.

GENȚIILE DE PRESA
pe scurt

LA PALATUL NAȚIUNILOR 
DIN GENEVA au fost reluate luni 
lucrările grupului de lucru ai Co
mitetului de dezarmare pentru 
armele chimice, informează agen
țiile T.A.S.S. și France Presse. 
Acest grup de lucru are misiunea 
de a elabora o convenție cuprin

zătoare asupra interzicerii, cerce
tării. producției si stocării armelor 
chimice și distrugerii acestora,

COMITETUL EXECUTIV AL 
P.C. DIN MAREA BRITANIE a 
aprobat programul de. acțiune al 
comuniștilor pentru, lunile viitoare.

Documentul stabilește coordonatele 
principale ale activității, trasează 
sarcini concrete și definește obiec
tivele luatei partidului. La aceeași 
ședință. Comitetul Executiv l-a ales 
ca președinte al P.C. din Marea 
Britanie pe George Bolton. Secre
tar general al P.C. din Marea Bri
tanie este Gordon McLennan, reales 
in această funcție la congresul 
partidului, care a avut loc in no
iembrie 1933.

MESAJ. RADIOTELEVIZAT. Cu 
ocazia realegerii sale în funcția 
supremă de șef al statului. Chadli 
Bendjedid, președintele Republicii 
Algeriene Democratice și Popu

lare. secretar genera! al Partidului 
Frontul de Eliberare Națională 
(F.N.L.), a adresat un mesaj radio
televizat națiunii. Subliniind că 
perioada care .urmează se va des
fășura sub deviza „Munca și exi
gența — garanția viitorului", șeful 
statului a adresat oamenilor mun
cii algerieni chemarea de a-și în
zeci eforturile in vederea consoli
dării independentei eronomice si 
politice a țării, ridicării nivelului 
de trai al poporului și edificării 
unei societăți echitabile.

DISPARIȚIA UNOR ÎNSEMNA
TE CANTITĂȚI DE URANIU ÎN 
S.U.A. Peste 800 kg de uraniu îm
bogățit — cantitate suficientă pen
tru fabricarea a 85 de bombe ato
mice — au dispărut, in ultimii 37 
de ani, de la uzina din Oak Ridge 
(statul american Tennessee), rela
tează agenția . France Presse. citind 
agenția americană de. presă Scriops- 
Howard News Service. Se preci
zează că numai între anii 
1979—1982 au dispărut de la aceas
tă uzină 90 kg de uraniu îmbogățit. 
Descoperiri, similare au fost făcute 
în ultimul timp și la alte instala"ii 
nucleare americane, fără să se 
poată stabili ce s-a intimplat cu 
cantitățile de uraniu dispărute.
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