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A GÎNDI ECONOMIC,

A GÎNDI GOSPODĂREȘTE
Raportul prezentat de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu la Congresul al 
XIII-lea al partidului, celelalte do
cumente adoptate de recentul forum 
al comuniștilor jalonează cu limpe
zime drumul pe care societatea ro
mânească va înainta în cincinalul 
viitor și în deceniul care va urma 
acestuia. Va fi un drum ce va urca 
spre noi culmi de civilizație socia
listă și comunistă, de-a lungul căruia 
avuția națională va spori prin în
făptuirea unor noi și mărețe obiec
tive ; va fi un drum în care vor tre
bui, desigur, învinse și greutăți, de
pășite dificultăți. „Pe drumul pe care 
îl avem de parcurs — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — va trebui să în
vingem încă unele greutăți, să solu
ționăm probleme noi, complexe, să 
ne confruntăm și să depășim o serie 
de dificultăți inerente desfășurării 
unei asemenea opere grandioase. 
Vom urca și vom străbate noi căi 
nebătătorite, necunoscute — ceea ce 
impune să fim animați permanent de 
un spirit cutezător, de hotărîrea de 
a promova tot ce este nou și înain
tat în gîndirea și practica socială, de 
a insuși și aplica în viață cele mai 
noi cuceriri ale geniului uman, te
zaurul cunoașterii universale. Por
nind pe noul drum, să fim conștient! 
că nimic nu se poate realiza fără 
muncă, fără eforturi, fără consum de 
energie și inteligență creatoare, fără 
spirit revoluționar, devotament șl 
abnegație".

Așadar, avînd in vedere amploarea 
operei constructive ce se va realiza 
In anii ce vin, precum și problemele 
noi, tot mai complexe ce vor trebui 
soluționate, greutățile ce vor trebui 
biruite. Raportul prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu subliniază 
cerința esențială a întronării ferme 
a spiritului gospodăresc în toate sec
toarele de activitate, a punerii în va
loare a valențelor gîndirii economice 
Înaintate.

Dintotdeauna, a gîndi economic a 
Însemnat a gîndi ca un bun și pri
ceput gospodar. A însemnat adică a 
chibzui profund și temeinic înainte 
de a porni la fapte, la orice lucrare ; 
a însemnat a realiza cu cheltuieli cîț 
mai mici produse cu valori cît mai 
ridicate, de înaltă calitate, trainice, 
durabile, a însemnat a nu irosi 
timpul, a-1 socoti un aliat neprețuit, 
a face fiecare lucru la momentul 
oportun. Desigur, și astăzi a gîndi 
economi? înseamnă a gîndi gospo
dărește. Ădică înseamnă ca la fiecare 
loc de muncă investiția de pasiune, 
de gindire, de inițiativă să vizeze 
stăruitor realizarea unor produse de 
ridicată competitivitate, cu perfor
manțe tehnico-economice superioare; 
Înseamnă o necontenită bătălie pen
tru reducerea consumurilor materia
le, de energie și combustibili, adică 
pentru a produce cu costuri minime; 
înseamnă efort susținut pentru ca in 
aceeași unitate de timp să fie reali
zate produse mai multe, mai bune, 
mai trainice.

Dar a gîndi economic, a gîndi gos
podărește înseamnă insă infinit mai 
mult în răstimpul pe care-1 străba
terii. Căci astăzi economia noastră 
dispune de fonduri fixe uriașe la a 
căror amplitudine și diversitate nici 
nu puteam gindi cu nu prea multi ani 
In urmă. Investițiile viitorului cinci
nal vor adăuga la această zestre noi 
și noi bunuri, in 1990 valoarea fondu
rilor fixe din economia națională ri- 
dicîndu-se la circa 3 500 miliarde lei. 
Dar nu numai atît. Dotarea econo-

miei naționale, a Industriei în primul 
rind, este o dotare modernă, de mare 
tehnicitate și productivitate, o mare 
parte din fondurile fixe de care dis
punem fiind creația ultimului dece
niu. De aici reiese mai întîi faptul 
că pe ansamblul economiei și în fie
care unitate economică în parte, va
loarea timpului s-a înzecit său chiar 
însutit, căci într-un minut sau într-o 
oră se produce azi cu mult mai mult 
decît In urmă 
cu doi ani. De 
fiecare minut, 
cu randament 
cest aliat prețios care este timpul 
reprezintă o valoroasă resursă a 
dezvoltării noastre, a fructificării 
depline a imensului potențial econo
mic de care 
moment și, 
perspectivă.

cu 10, cu 5 sau chiar 
aici rezultă că a folosi 
fiecare oră de muncă 
maxim, a nu irosi a-

dispune țara 
cu atît mai

în acest 
mult, în

Avînd în vedere volumul uriaș al 
resurselor materiale și energetice pe 
care le implică și le angajează astăzi 
procesele productive din economia 
românească, din întreaga viață so- 
cial-economică a țării trebuie purta
tă și cîștigată bătălia pentru dimi
nuarea stăruitoare și simțitoare a 
consumurilor materiale și energetice. 
Această bătălie trebuie purtată și. 
cîștigată, dat fiind că o bună parte 
din materiile prime de care avem 
neapărată nevoie necesită un efort 
valutar considerabil al națiunii noas
tre. Această bătălie trebuie purtată 
și cîștigată deoarece, pentru obține
rea materiilor prime și energiei tre
buincioase, economia națională chel
tuiește imense fonduri materiale și 
financiare, angajează o însemnată 
parte a forței de muncă a societății 
românești. A gospodări judicios a- 
ceste materii prime, energia și com
bustibilul, a face ca din fiecare gram 
sau kilowatt folosit să se obțină va
lori și bunuri mal multe, cu indici 
tehnici și calitativi înalți, în măsură 
să satisfacă într-un înalt grad nece

*
fundamentală a înaintării noastre pe 
drumul ce ni l-am ales și în ritmu
rile care ni .le-am propus.

Munca de calitate, producția de 
înaltă tehnicitate au devenit astăzi, 
mai mult ca oricînd, legea de fier a 
economiei noastre moderne, înteme
iată pe eficiență economică superi
oară, întrucît calitatea este nu numai 
condiția unei superioare valorificări 
a resurselor materiale, ci și temelia 
competitivității, și practic, principala 
cale prin care se poate afirma o in
dustrie în circuitul mondial de va
lori. Iată de ce a așeza întregul efort 
național sub semnul înaltei calități — 
așa cum o cere Raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — dobîndește 
astăzi valoarea unui Imperativ fun
damental al dezvoltării accelerate a 
patriei, a înfăptuirii mărețelor obiec
tive stabilite de Congresul al XIII-lea 
al partidului nostru.

Din toate aceste rațiuni, a forma și 
a dezvolta gindirea economică înain
tată, a intări spiritul gospodăresc al 
tuturor oamenilor muncii capătă ca
racterul unei indatoriri de căpetenie, 
prioritare, a tuturor organelor și or
ganizațiilor de partid, de masă și 
obștești, a celorlalți factori educațio
nali. Pentru că a face pe fiecare om 
al muncii să înțeleagă uriașa însem
nătate a fiecărei clipe, valoarea de 
neprețuit a gramului, milimetrului 
sau kilowatului, importanța fiecărui 
procent al cheltuielilor de producție, 
a consumurilor materiale și energe
tice reprezintă condiția fundamenta
lă pentru ca fiecare om al muncii să 
se înregimenteze activ, nemijlocit șl 
consecvent în acest efort național 
pentru productivitate înaltă, calitate 
superioară, bună gospodărire, efi
ciență economică maximă.

Uriașe răspunderi revin în acest 
sens școlii, care, pregătind milioane 
și milioane de tinere vlăstare pentru 
muncă și pentru viață, formîndu-i în
(Continuare în pag. a III-a)sitățile societății, devine o condiție

La întreprinderea de strunguri din Tirgoviște se acționează intens pen
tru innoirea și modernizarea producției. Recent, aici a fost omologat pri
mul strung automat multiax, iar in aceste zile se află în execuție noi 
mașini-agregat, strunguri de copiat, precum și primul exemplar din ge
nerația a treia de strunguri automate. Pină la încheierea anului, întreaga 
producție a acestei întreprinderi va fi constituită din produse noi și mo
dernizate. In fotografie : strungul cu comandă numerică, fabricat la între

prinderea tirgovișteană. (Gheorghe Manea, corespondentul „Scinteii")

Zile de ianuarie. Zile 
„fierbinți" la „Nicolina" — 
Iași. Pe benzile de montaj 
se conturează noi uriași 
metalici ce vor lua curînd 
drumul marilor șantiere de 
hidroameliorații, de con
strucții de drumuri, a 
metroului bucureștean... Și 
cum să nu fie fierbinți 
zilele acestui ianuarie, mar- 
cind începutul ultimului 
an — decisiv — al cin
cinalului ? Optzeci de ani 
de producție, ciți aniver
sează în 1985 citadela 
muncitorească ieșeană, în
dreptățesc, desigur. în
drăznelile tehnice de azi 
ale „Nicolinei" ! Și totuși, 
cele mai mari schimbări 
s-au petrecut aici în ulti
mul deceniu și jumătate...

Pasul în 1985, acest des
toinic colectiv l-a făcut cu
dreptul. Ne spune Petre 
Lâcătușu, secretarul comi
tetului de partid :

— Anul 1984 l-am În
cheiat nu numai cu planul 
îndeplinit la toți indicato
rii, ci și cu o substanțială 
depășire — 73 milioane lei 
la producția-marfă, ca ur
mare, în principal, a creș
terii productivității muncii. 
Bilanțul nostru relevă și o 
creștere cu 54 la sută la 
indicatorul producție-marfă 
și cu 58 la sută la produc
tivitatea muncii, față de 
1981. Dar. n-avem vreme să 
ne... admirăm propriile 
bilanțuri. Noul an. în care 
am intrat, ultimul din acest
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cincinal, este hotărîtor pen
tru ridicarea nivelului pro
ducției la cerințele Progra
mului național de transfor
mare a naturii, ale bătăliei 
pentru viitoarele recolte, in 
care nouă ne revine un rol 
deosebit. Planul de produc
ție pe 1985 prevede o crește
re de peste 12 la sută față de

anul 1985 și în viitorul cin
cinal, așa cum se desprind 
aceste obiective din docu
mentele Congresului al 
XIII-lea al partidului. In 
noaptea dintre ani, ascul- 
tînd Mesajul secretarului 
general al partidului, pro
iectele noastre, angajamen
tele noastre au primit un

Tovarășa academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, prim viceprim-mi- 
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, președintele Con
siliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, a fost sărbătorită cu pri
lejul zilei de naștere și al îndelun
gatei sale activități revoluționare, in 
cadrul unei solemnități, care a avut 
loc luni, 7 ianuarie, in stațiunea 
Predeal.

La festivitate, împreună cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, au participat tovară
șii Constantin Dăscălescu, Iosif 
Banc, Emil Bobu, Lina Ciobanu, Ion 
Coman, Nicolae Constantin, Ion 
Dincă, Miu Dobrescu, Ludovic 
Fazekas, Manea Mănescu, Constantin 
Olteanu, Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Ștefan Andrei, 
Ștefan Bîrlea, Nicu Ceaușescu,

Gheorghe David, ■ Petru Enache, 
Nicolae Giosan, Suzana Gâdea, Ana 
Mureșan, Marin Nedelcu, Tudor 
Postelnicu, Ion Radu, Ion Sțoian, 
loan Totu, Ion Ursu, Silviu 
Curticeanu, Constantin Radu.

în acest cadru sărbătoresc, tovarășei 
Elena Ceaușescu i-a fost înminată 
Scrisoarea Comitetului Politic Exe
cutiv al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român de către 
tovarășul Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-minis- 
tru al guvernului.

Solemnitatea, de aleasă sărbă
toare, a pus pregnant în evidență 
înălța apreciere pe care partidul și 
poporul o dau bogatei și neobositei 
activități desfășurate de tovarășa 
Elena Ceaușescu, militant de frunte 
al partidului și statului, strălucit om 
de știință, savant de renume mon
dial, spiritului profund revoluționar 
și înaltei competențe cu care acțio
nează pentru înfăptuirea întregii

politici Interne și externe a partidu
lui și statului nostru.

S-a adus, și cu acest prilej, un 
cald omagiu muncii pline de patos 
revoluționar duse de tovarășa Elena 
Ceaușescu, în cadrul conducerii 
partidului și guvernului, în înaltele 
funcții de răspundere încredințate de 
partid și popor, contribuției strălu
cite la măreața operă de construcție 
socialistă în România, la triumful 
dreptății și libertății, al cauzei 
independenței și suveranității pa
triei, bunăstării și fericirii poporului.

Solemnitatea a reprezentat o dova
dă elocventă a sentimentelor de 
profundă stimă și aleasă prețuire pe 
care toți cetățenii patriei noastre 
le poartă tovarășei Elena Ceaușescu, 
pentru participarea sa activă, alături 
de conducătorul partidului și statu
lui nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la înfăptuirea măreței 
opere de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism. 
Evocîndu-se munca de înaltă compe

tență șl plină de abnegație, încunu
nată de strălucite rezultate, a to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu pe tărîmul cercetă
rii științifice, rodnicia eforturilor în 
dezvoltarea științei, învățămîntului și 
culturii românești, s-a subliniat larga 
recunoaștere internațională a acestei 
vaste și multilaterale activități con
sacrate progresului neîntrerupt și 
prosperității patriei noastre socialis
te, legării științei de nevoile și aspi
rațiile societății, de cauza păcii și co
laborării Internaționale, a edificării 
unei lumi mai bune și mai drepte.

Animați de aceste înălțătoare 
gînduri și simțăminte ale întregului 
nostru partid și popor, tovarășii din 
conducerea partidului și statului, 
prezenți la solemnitate, au felicitat-o 
cu deosebită stimă pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, adresîndu-i, cu cea mai 
vie și profundă afecțiune, călduroa
se urări de viață îndelungată și să
nătate, de fericire și multă putere de 
muncă, de noi și tot mai importante 
succese în întreaga sa activitate.

SCRISOAREA
Comitetului Politic Executiv al C. C. al P. C. R

adresată tovarășei Elena Ceaușescu
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Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
Ne face o deosebită plăcere ca, la aniversarea zilei dumneavoas

tră de naștere, să vă adresăm din toată inima, cu profunde senti
mente de prețuire și stimă, cele mai calde felicitări, împreună cu 
urările noastre tovărășești de viață îndelungată și luminoasă, de multă 
sănătate și fericire, alături de mult iubitul și strălucitul conducător 
al partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Dorim să folosim și acest prilej sărbătoresc pentru a vă aduce 
un profund omagiu și a vă exprima, încă o dată, mult stimată 
tovarășă Elena Ceaușescu, aprecierea deosebită pe care noi toți, co
muniștii și întregul nostru popor o dau îndelungatei și multilateralei 
dumneavoastră activități pe care ați desfășurat-o și o desfășurați, 
cu înaltă competență și profund spirit revoluționar, în cadrul con
ducerii partidului și statului, pentru înfăptuirea politicii de construcție 
socialistă și comunistă în scumpa noastră patrie, pentru progresul și 
înălțarea ei pe trepte tot mai înalte de civilizație și progres.

Este unanim recunoscut și se bucură de o înaltă prețuire din 
partea întregii țări rolul dumneavoastră de seamă — ca membru al 
Comitetului Politic Executiv și prim viceprim-ministru al guvernului - 
jn elaborarea și înfăptuirea în viață a politicii interne și externe a 
partidului și statului, la dezvoltaiea generală economico-socială a 
țării și înflorirea vieții materiale și spirituale a poporului nostru, la' 
afirmarea tot mai puternică a României pe plan internațional.

Apreciem, de asemenea, în mod deosebit activitatea dumneavoas
tră strălucită pe tărîmul cercetării științifice, contribuția de excepțio
nală însemnătate pe care o aduceți, ca eminent om de știință și 
savant de renume mondial,. la progresul științei românești și la orien
tarea ei în direcțiile hotărîtoare pentru desfășurarea cu succes a în
tregii opere de construcție socialistă din România, la introducerea 
și promovarea susținută, în toate domeniile vieții economice și so
ciale, a celor mai noi și valoroase realizări ale gîndirii științifice și 
tehnice moderne.

Largul ecou de care opera dumneavoastră științifică se bucură
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peste hotare, înaltele distincții și titluri științifice ce v-au fost confe
rite de prestigioase instituții și foruri științifice, culturale și de în- 
vâțămint din cele mai diverse țări ale lumii constituie - spre mîn- 
dria noastră, a întregului popor — o firească și binemeritată recu
noaștere a contribuției de mare valoare pe care, prin activitatea 
dumneavoastră, România socialistă o aduce la îmbogățirea tezauru
lui universal al cunoașterii științifice.

Ne este deosebit de plăcut să apreciem și cu acest prilej energia 
și hotărîrea cu care acționați pentru ca, pretutindeni, în lume, știința 
să-și afirme plenar vocația sa de pace și progres, să servească exclusiv 
bunăstării și fericirii oamenilor și popoarelor, și nu războiului și distru
gerii. Activitatea dumneavoastră în fruntea Comitetului național român 
„Oamenii de știință și pacea" reprezintă o garanție că slujitorii știin
ței din țara noastră, alături de întregul popor, își vor aduce și în 
viitor, în modul cel mai activ, contribuția la politica de pace, înțele
gere și colaborare pe care o promovează cu consecvență neabătută 
Partidul Comunist Român, România socialistă.

Exprimînd gîndurile și sentimentele întregului nostru partid și po
por, vă dorim ca, împreună cu mult stimatul și iubitul nostru condu
cător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului și 
președintele Republicii Socialiste România, să trăiți ani îndelungați 
și rodnici, în deplină sănătate și putere de muncă, spre a încununa cu 
noi și noi împliniri bogata și neobosita dumneavoastră activitate pusă 
în slujba progresului și înfloririi patriei, a înfăptuirii înaltelor răspunderi 
ce v-au fost încredințate de partid și popor, a transpunerii cu succes 
în viață a Programului de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României spre comunism, a istoricelor hotăriri 
adoptate de Congresul al XIII-lea al partidului.

In această zi aniversară, de aleasă sărbătoare și bucurie pentru 
întregul popor, vă urăm, încă o dată, stimată tovarășă Elena Ceaușescu, 
mult succes și multe satisfacții in activitatea viitoare și vă adresăm, 
cu toată căldura inimilor noastre, tradiționala 
ANI I"

urare : „LA MULȚI

mal mirat văztnd planiglo
bul brăzdat de linii — dru
mul produselor ce ies din 
miinile lor.

— în uzina noastră toată 
lumea învață. Toți oame
nii muncii, de la director la 
ucenic, avem de învățat și 
facem acest lucru cu plă
cere și seriozitate. Anual,

început de ianuarie în citadela 

muncitorească a Nicolinei

1984. Dealtfel, l-am și lan
sat în fabricație, planifi- 
cindu-ne să realizăm in 
bune condiții și în mod rit
mic, in primul trimestru, 
215 screpere tractate, 20 
autogredere de 120 CP, 25 
încărcătoare autopropulsa
te, utilaje așteptate de be
neficiarii interni, precum 
și 2 000 boghiuri pentru 
export. Chiar din primele 
zile ale anului, oamenii 
muncii din toate secțiile 
raportează rezultate pe 
măsura angajamentelor a- 
sumate. Vom depune in 
continuare eforturi susținu
te pentru îndeplinirea și 
depășirea tuturor sarcinilor 
ce ne revin pentru întreg

nou imbold, prin chema
rea însuflețitbare de a ac
ționa în continuare, neabă
tut, pentru a da viață Pro
gramului partidului de 
făurirea orînduiriî socia
liste pe pămîntul Româ
niei și înaintarea spre co
munism.

...Ii vedem la lucru pe 
oamenii „Nicolinei". Sint 
oamenii acestor locuri, 
mulți dintre ei feciori și ne
poți ai celor care âu aprins 
flacăra industriei și a revo
luției pe aceste meleaguri. 
I-am văzut lucrind cu 
unelte de înaltă perfor
manță — tolerantele admi
se nu depășesc sutimile de 
microni — și nu ne-am

jumătate din personalul în
treprinderii urmează un 
curs de perfecționare pro
fesională. Cealaltă jumăta
te — anul următor. în 
afară de aceștia, urmează 
cursurile serale medii 620 
de tineri. Alții, vreo sută, 
sint studenți la seral. In 
1984 au absolvit politehni
ca muncitorească 245 de ti
neri. în acest ari, vor ab
solvi cele 10 cursuri ale po
litehnicii muncitorești alți 
342 tineri. Muncitorii ab
solvenți ai școlilor profe
sionale au urmat sau ur
mează liceul la seral, ast
fel că la „Nicolina" mun
citorul fără liceu e pe cale 
de dispariție...

Afirmațiile de mai sus 
aparțin tînărului Ionel 
Sandu, secretar al comite
tului U.T.C. pe întreprin
dere. îl întrebăm și noi :

— De ce se invață atît 
de mult la „Nicolina" ?

— Pentru că așa ne-o 
cer prezentul, viitorul...

Răspunsul putea veni și 
de la rectificatoarea Maria
na Neamțu, absolventă a 
facultății de mecanică ; 
dar putea foarte bine să 
fie dat de frezorul Valeriu 
Florea, student în anul VI 
la aceeași facultate ; sau 
de Rodica Luntraru, pregă- 
titor-completator, studentă 
în ultimul an la A.S.E. ; de 
electronista-studentă Ma- 
rinica Huțanu ; ori de 
strungarul absolvent de fa
cultate Gheorghe Titirez ; 
sau de Radu Buculei, sau 
Petru Tîrziu... De lă ătîțiă 
și atîția muncitori tineri, 
plini de responsabilitate 
față de ceea ce uzina cere 
de la ei, față de ceea ce 
viitorul cere de la ei.

în aceste zile fierbinți 
de ianuarie, ca de-a lungul 
întregului an, al anilor ce 
vin, tinerii de aici sînt cei 
ce duc mal departe, cu 
muncă, cu cinste, presti
giul unei uzine-simbol 
pentru spiritul muncito
resc revoluționar al Iașiu- 
lui.

Anca ANDREI
Manole CORCACI
corespondentul
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Cu cele mai alese sentimente 
de stimă, prețuire și bucurie

MESAJE, SCRISORI ȘI TELEGRAME 
ADRESATE TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

Tovarășei Elena Ceaușescu, mem
bru al Comitetului Politic Execu
tiv al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, prim vice
prim-ministru al guvernului, îi sint 
adresate, cu prilejul aniversării 
zilei sale de naștere, numeroase 
mesaje, scrisori și telegrame de 
felicitare de către comitetele jude
țene, municipale, orășenești și co
munale de partid, de ministere, 
alte instituții centrale, organizații 
de masă și obștești, colective de 
muncă din întreprinderi, instituții 
și unități agricole, oameni de ști
ință, arță și cultură;

Cu cele mai alese sentimente de 
stimă, prețuire și bucurie, semna
tarii acestor vibrante mesaje urează 
tovarășei Elena Ceaușescu, în a- 
ceastă zi aniversară, multă sănă

tate și fericire, viață îndelungată, 
înnobilată de noi și noi împliniri, 
alături de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — marele Erou al națiu
nii noastre socialiste, înflăcăratul 
comunist, revoluționar și patriot mi
litant, căruia. întregul nostru partid 
și popor i-au încredințat răspun
derea supremă de a conduce mă
reața operă de edificare a socialis
mului și comunismului pe pămîntul 
românesc, spre binele și fericirea 
patriei, pentru gloria și înălțarea 
ei continuă pe culmile civilizației 
și progresului.

Toate aceste scrisori, mesaje șt 
telegrame se constituie într-un cald 
și respectuos omagiu pe care mi
lioanele de inimi ale țării îl aduc 
tovarășei Elena Ceaușescu pentru 
rodnica sa activitate ca om politic

și de stat, ca eminent om de știin
ță și savant de renume mondial, 
pentru exemplul său luminos ce 
întruchipează marile virtuți ale 
femeii române. Se dă glas senti
mentelor de nemărginită admira
ție, de profundă dragoste și deose
bită recunoștință față de îndelun
gata activitate revoluționară des
fășurată de tovarășa Elena 
Ceaușescu pentru împlinirea idea
lurilor scumpe de libertate, drep
tate și independență ale poporului 
român, pentru contribuția sa deo
sebită la elaborarea și traducerea 
în viață a politicii interne și ex
terne a partidului și statului nos
tru, a programelor de dezvoltare
(Continuare în pag. a III-a)
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EFICIENȚĂ MAXIMĂ TUTUROR ACȚIUNILOR

Obiective și priorități în noul an economic

UN SUSȚINUT SPOR 
DE PRODUCTIVITATE 

prin buna organizare și promovare 
a tehnologiilor moderne

— Ce vă propuneți, ca secretară 
de partid, pentru anul 1985 ?

— Ca eficiența acțiunilor noastre 
să fie maximă, ne răspunde prompt 
Carmen Nan, secretara comitetului 
de partid din întreprinderea de pie
se radio $i semiconductor! Bănea- 
sa. Apoi argumentează : este una 
din sarcinile principale stabilite in 
Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul al 
XIII-lea al partidului privind munca 
organelor și organizațiilor de partid. 
Pentru noi este o 
cerință prioritară 
in noul an, rezul
tată și din anali
za propriei munci 
desfășurate in
1984. Avem, și 
comitetul de
partid, și cele 22 
de organizații de 
bază, planuri bo
gate ce prevăd 
măsuri, acțiuni și inițiative intere
sante. Știm exact’ ce avem 'de făcut. 
Acum este important să acționăm 
astfel ca întreaga noastră activitate 
organizatorică și politico-educativă 
să se regăsească într-o măsură cit 
mai mare in rezultatele colectivului 
întreprinderii, in îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor planului pe 1985.

„Știm exact ce avem de făcut !“. 
Expresia aceasta am auzit-o apoi in 
toate secțiile întreprinderii, discutînd 
cu secretari ai birourilor organizați
ilor de bază, cu comuniști. Firesc, 
desigur. Pentru că asigurarea unei 
eficiențe maxime tuturor acțiunilor 
pornește într-adevăr de la cunoaș
terea exactă a obiectivelor, a sarci
nilor ce stau în față. în acest scop, 
ni s-a relatat că în toate organiza
țiile de bază au fost dezbătute pe 
larg sarcinile rezultate pentru co
lectivul întreprinderii din documen
tele Congresului al XIII-lea al parti
dului și a avut loc completarea 
hotăririlor proprii ale adunărilor ge
nerale de dare de seamă și alegeri 
cu noi măsuri, astfel incit să se 
asigure mobilizarea comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii la înfăp
tuirea sarcinilor și orientărilor sta
bilite de Congres. Ne-au reținut 
astfel atenția din planul întreprin
derii pe anul 1985 cîteva cifre : 
creșterea cu 26,4 la sută față de 
1984 a productivității muncii, cu 15 
la sută a producției la export, redu
cerea cu 77,3 lei a cheltuielilor totale 
la 1 000 lei producție-marfă.

—Sint sarcini mobilizatoare, care 
cer eforturi susținute din partea fie
cărui, specialist și muncitor al între
prinderii — apreciază Ana Mateescu, 
secretară adjunctă a comitetului de 
partid. Dealtfel, spre mobilizarea co
muniștilor, a tuturor oamenilor mun
cii la înfăptuirea cu succes a aces
tor sarcini prioritare se înscriu toate 
măsurile, toate acțiunile comitetului 
de partid, ale organizațiilor de bșză 
din secțiile întreprinderii prevăzute 
pentru acest an.

„Cum debutează munca de partid, 
care sint prioritățile acestei etape 
de început a noului an ?“ Am adre
sat această întrebare mai multor se
cretari ai birourilor organizațiilor de 
bază. „în acțiunea de pregătire a 
producției anului 1985, prima mă
sură — ne spune chimista Gabriela 
Bica, secretara biroului organizației 
de bază nr. 15 din secția 2 500 — a 
fost analiza în adunarea generală a 
felului cum am muncit în 1984, des

prinderea unor concluzii atît din re
zultatele obținute, cît mai ales din 
lipsurile manifestate. Ne-am propus 
astfel să combatem părerea unora 
că puteam demara mai încet, mai 
comod, că avem doar un an întreg 
în față în care să recuperăm even
tualele rămîneri în urmă. Nimic mai 
greșit. Realizarea indicelui de creș
tere a productivității muncii prevă
zut presupune asigurarea îndeplini
rii zilnice a sarcinilor de plan, din 
prima zi a anului. Iată de ce toate

în acest început de an ne-am pro
pus să continuăm să acționăm in 
principal în această direcție. Cum ? 
In prirhul rind prin creșterea pute
rii de influențare a exemplului per
sonal al fiecărui comunist. în ac
țiunea de economisire a materiilor 
prime, fiecare comunist să fie, prin 
atitudinea sa, prin răspunderea și 
spiritul de inițiativă cu care acțio
nează, prin rezultatele obținute, un 
exemplu demn de urmat pentru fie
care muncitor din secție. în acest

formele muncii politico-educative 
sint și vor fi îndreptate In aceste 
zile de început ale noului an, spre 
mobilizarea fiecărui muncitor la fo
losirea din plin a timpului de lu
cru, respectarea strictă a disciplinei 
tehnologice, mai buna folosire, asi
gurarea unui randament sporit fie
cărei mașini, fiecărui utilaj complex 
de care dispunem. Dealtfel, aceste 
aspecte vor fi dezbătute și în prima 
adunare generală de partid, care se 
va desfășura la mijlocul lunii ia
nuarie și care are Ia ordinea de zi 
problema sporirii contribuției comu
niștilor la creșterea productivității 
muncii". „Noi ne-am propus extin
derea experienței bune obținute în 
1984 — arată tovarășa Elena Simion, 
secretara biroului organizației de 
bază nr. 18 din compartimentul 
C.T.C. — privind organizarea muncii 
și întărirea răspunderii fiecărui con
trolor tehnic pentru calitatea mun
cii. Sigur, sîntem cei care dăm „bu
nul dfe expediere" al produselor spre 
beneficiarii interni și externi și de 
exigența muncii noastre depind în 
mare măsură renumele întreprin
derii, competitivitatea produselor ei. 
De aceea și filtrul controlului nostru 
este organizat și funcționează în 
cele mai perfecte condiții. Dar pro
blema care preocupă comuniștii or
ganizației noastre este cum să facem 
ca la controlul final să nu ajungă 
piese ce nu corespund în întregime 
parametrilor de calitate prevăzuți. 
Adică să nu se irosească importante 
cantități de materii prime și muncă. 
Iată de ce biroul organizației noas
tre de partid și-a propus ca prime 
acțiuni, în acest an, să inițiem ex
tinderea controlului pe diferite eta
pe ale fluxului de fabricație și să 
ajutăm efectiv la extinderea in cit 
mai multe locuri din întreprindere, 
a inițiativei „Fiecare muncitor — 
un controlor al propriei producții". 
„Da noi în secție — arăta Carmen 
Liiceanu, secretara biroului organi
zației de bază nr. 4 din secția 2 3Q0 
— o problemă importantă o consti
tuie folosirea cu maximă eficiență 
a materiilor prime. Lucrăm cu ma
teriale deosebit de scumpe, ce conțin 
aur, argint, paladiu. în 1984 am ob
ținut rezultate bune in economisirea 
unor asemenea materiale. La nivelul 
Întreprinderii s-au realizat economii 
în valoare de peste 18 milioane 
lei. Dar considerăm că putem 
face și mai mult, că mai sint încă 
rezerve nevalorificate. De aceea și

sens am stabilit încă în luna no
iembrie 1984 sarcini concrete pen
tru fiecare comunist și ne-am pro
pus să analizăm felul în care le în
făptuiesc, atît în cadrul adunărilor 
generale, cit și cu prilejul discuțiilor 
individuale ale biroului cu comu
niștii, pe care le vom începe In a 
doua decadă a lunii ianuarie". Pro
iectantul Mihal Vasilescu, secretarul 
biroului organizației de partid nr. 3 
de la secția 2100 — autoutilare și 
sculărie — s-a referit In răspunsul 
său la următoarele: „Pentru 1985 
planul Întreprinderii prevede asimi
larea a 64 de noi produse. Problemă 
esențială a atelierului nostru este 
asigurarea pregătirii fabricației ne
cesare asimilării și executării semi
fabricatelor. De această acțiune de

pinde In mare măsură nu numai 
executarea in celelalte secții ale În
treprinderii a unor componente elec
tronice de calitate superioară nece
sare economiei naționale, ci și li
vrarea într-o măsură mai mare de 
asemenea componente pentru export. 
Tocmai de aceea, mobilizarea comu
niștilor, a tuturor lucrătorilor ate
lierului nostru la realizarea unor 
scule și matrițe de cea mai înaltă 
calitate pentru noile semifabricate 
constituie obiectivul nostru nr. 1.

Această proble
mă, adică măsu
rile concrete in 
vederea asigurării 
unor lucrări de 
cea mai înaltă ca
litate, sarcinile 
concrete ce re
vin comuniștilor, 
și în primul rînd 
în perfecționarea 
continuă a pregă

tirii profesionale, le vom dezbate în 
prima adunare generală din acest 
an".

...Iată doar cîteva răspunsuri, cî
teva obiective concrete spre înfăp
tuirea cărora și-au propus să acțio
neze birourile organizațiilor de bază 
de la întreprinderea de piese radio 
și semiconductor! Băneasa în acest 
început de an. Și care, evident, au 
ca țel, în ultimă instanță, așa cum 
cere secretarul general al parti
dului, creșterea eficienței activi
tății organizațiilor de partid in mo
bilizarea și antrenarea comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii la în
făptuirea cu succes a sarcinilor ce 
revin colectivului întreprinderii în 
1985, ultimul an al actualului cin
cinal.

Al. PINTEA

Oricine trece in aceste zile prin 
halele secției de celuloză și atelie
rele de hirtie sau de confecționat 
ambalaje ale Combinatului de celu
loză și hirtie din Suceava nu poate 
să nu remarce ritmul intens de mun
că, preocuparea susținută pentru 
creșterea randamentului mașinilor și, 
în acest fel, pentru sporirea continuă 
a productivității muncii. Desigur, 
pentru un nespecialist care urmă
rește acum procesul de fabricare a 
hîrtiei la mașina nr. 1, de pildă, rit
mul de lucru poate să 1 se pară ab
solut normal. Lucrurile stau însă așa 
doar In aparență, rezultatele obți
nute dovedind că, în prezent, munca 
este mai spornică și chiar mai ușoa
ră. Dovadă că, anul trecut, pe seama 
creșterii productivității muncii s-a 
obținut o producție suplimentară de 
peste 600 tone hirtie. 450 tone pungi, 
325 tone sfoară și 200 tone confecții 
din carton ondulat.

Acest aparent paradox — creșterea 
productivității și ușurarea muncii — 
are, fără îndoială, o explicație. în 
spatele „tabloului" prezentat se află 
o serie de măsuri bine gindite, apli
cate cu fermitate în toate secțiile de 
producție. în mod-special, accentul a 
fost .pus pe utilizarea cu indici supe
riori a mașinilor și instalațiilor, 
timpul disponibil de lucru planificat 
al acestora fiind depășit cu 4,5 la 
sută la secția celuloză și cu 4 la sută 
la atelierul hirtie.

Dar să vedem cum s-a reușit acest 
lucru. Cu ațît mai mult cu cît în 
1985 productivitatea muncii urmează 
să crească în continuare in compara
ție cu anul trecut. Mai întîi, prin in-, 
tărirea răspunderii cadrelor tehnice, 
a tuturor lucrătorilor/pentru respec
tarea strictă a graficelor da execuție 
a lucrărilor de reparații și întreținere 
a instalațiilor, prin îmbunătățirea a- 
cestei activități. Planificarea și evi
dența reparațiilor se execută acum

prin intermediul calculatorului. în 
același timp, lucrătorii din cadrul 
sectorului mecano-energetic au obli
gația de a face întreținerea preventi
vă a utilajelor, de regulă „punctul 
slab" al acestora fiind cunoscut 
dinainte.

De reținut că pentru efectuarea Ia 
timp și de calitate a lucrărilor de 
întreținere și reparații s-au luat, de 
asemenea, o serie de măsuri speciale. 
Printre altele, s-a intensificat acti
vitatea de asimilare a pieselor de 
schimb pentru utilajele și instalațiile 
din import. Totodată, s-a organizat 
un atelier specializat de metalizare, 
în care, în cursul anului trecut, 
au fost recondiționate piese de 
schimb în valoare de peste 17 
milioane lei. Eficiența măsurilor 
luate este cît se poate de concluden
tă. La mașina de hirtie nr. 1, bună
oară, prin înlocuirea regulatoarelor

La Combinatul de celuloză 
și hîrtie din Suceava

Aspect dintr-o secție a renumitei unități bucureștene I.P.R.S. Băneasa Foto : Agerpre»

de tensiune și de viteză, uzate mo
ral, cu altele, realizate in combinat, 
s-a reușit să se reducă opririle acci
dentale datorate ruperii benzii de 
hirtie cu 100 de ore pe an, ceea ce 
echivalează cu obținerea unui plus 
de 800 tone hirtie.

Nu poate fi trecut, desigur, cu ve
derea nici faptul că, in fiecare sec
ție și atelier, colectivele de oameni 
ai muncii acționează din proprie ini
țiativă pentru îmbunătățirea conti
nuă a parametrilor de funcționare a 
instalațiilor și utilajelor.

— La secția celuloză — ne spune 
inginerul Adrian Nevinglovschi — 
prin urmărirea șl respectarea strictă 
a decalajului dintre două faze ale 
procesului tehnologic am reușit să 
realizăm încărcarea maximă a fier- 
bătoarelor și am eliminat „locul în
gust" de la golirea acestora. Totodată, 
prin dozarea leșiei de fierbere in 
funcție de calitatea masei lemnoase 
menținem un indice constant de eli
minare a impurităților din celuloză, 
începînd din trimestrul I al anului 
trecut, clnd am conceput șl realizat 
un sistem de curățire automată a 
paletelor ventilatorului de gaze de la 
cazanul de regenerare nr. 2, a crescut 
cantitatea de leșie albă necesară 
fierberii lemnului, Iar prin aceasta 
s-a obținut și o economie de 200 tona 
combustibil convențional pe lună.

Să mai adăugăm că, tot la acest 
loc de muncă, prin terminarea, In 
luna noiembrie, a instalației de spă
lare a tocăturii de lemn, Instalație 
concepută de un colectiv condus de 
dr. ing. Nicolae Turtureanu, directo
rul combinatului, se elimină opririle 
accidentale ale instalației de fierbere 
din cauza pătrunderii unor Impuri
tăți din tocâtură (pietre, bucăți de 
fier etc.). Practic, se clștigă foarte 
mult, deoarece aici se producea îna
inte cel puțin o oprire accidentală pe 
săptămînă Ia cite un fierbător, oprire 
care dura Intre o oră și 10 ore.

Astfel de exemple se pot tntllnl șl 
la atelierul hirtie, unde, de aseme
nea, s-au întreprins acțiuni eficiente 
pentru mărirea indicelui de utilizare 
a mașinilor.

— Printr-o mai bună organizare a 
operațiilor, ne arată inginerul Gheor- 
ghe Nichita, șeful atelierului. In 1984 
am redus cu aproape 25 la sută, față 
de 1983, timpul de staționare a mași
nilor pentru schimbările de echipa
ment (site, postavuri tehnice etc.). în 
același timp, prin dotarea mașinilor 
cu instalații anexe de recondiționare 
(șprițuri de spălare a postavurilor

tehnice) am prelungit cu 15—25 la sută 
durata de funcționare a echipamente
lor. Numărul orelor de staționare a ma
șinilor a fost redus și prin corelarea 
reviziilor tehnice cu schimbările de e- 
chipament. Totodată, producția și, res
pectiv, productivitatea muncii au 
sporit datorită valorificării integrale 
a hîrtiei fabricate pe mașină și re
ducerii aproape la zero a procentu
lui de brac. Prin corelarea parame
trilor de funcționare a mașinii cu 
sortimentația programată, astfel ca 
Ia anumite sortimente, in special la 
hîrtia de ambalaj, să se depășească 
capacitatea orară, Indicele de utili
zare a mașinilor de hirtie a crescut 
cu trei la sută.

La fel de importante s-au dovedit 
a fi și măsurile luate pe linia per
fecționării organizării muncii, Intre 
care amintim : predarea-primirea 
din mers a mașinilor de Înnobilat 
Intre schimburi, reorganizarea activi
tății personalului indirect productiv, 
îmbunătățirea normelor și normati
velor de lucru.

Cu înaltă răspundere și exigență 
au acționat organizațiile de partid, 
sindicat și U.T.C., consiliul oamenilor 
muncii din unitate și pentru Întă
rirea ordinii și disciplinei, pentru 
utilizarea deplină, în scopuri produc
tive, a timpului de lucru.

Evident, rezultatele obținute de 
producătorii de celuloză și hirtie su
ceveni sint bune, dar ele pot 
și trebuie să fie îmbunătățite. Ca 
atare, cadrele de conducere, specia
liștii, Întregul colectiv de oameni al 
mpncii au elaborat un plan amănun
ții de măsuri, prin aplicarea căruia 
se va asigura o creștere și mai ac
centuată a productivității muncii In 
anul 1985, corespunzătoare sarcini
lor care revin acestei unități. în pri
mul rînd este vorba de dezvoltarea 
capacităților de producție prin pune
rea In funcțiune a unor noi instalații. 
Tinînd seama de valoarea produselor 
care se vor realiza și de faptul că 
la aceste instalații vor lucra puțini 
oameni, se va Înregistra o înaltă 
productivitate a muncii pe lucrător.

Totodată, va fi dezvoltată capacita
tea atelierului de confecționat filtre 
auto cu peste 30 Ia sută. Un grup de 
specialiști studiază posibilitatea fa
bricării integrale aici a filtrelor de 
ulei pentru „Dacia 1 300“ și pentru 
tractoare, renunțindu-se la coopera
rea cu unități situate la sute de ki
lometri distanță, ceea ce va asigura 
creșterea de peste trei ori a produc
tivității la aceste sortimente. In sfîr- 
șit, sint avute în vedere diferite lu
crări de mecanizare, cum ar fi trans
portul automat de la mașina nr. 2 
de hirtie la atelierul saci, care In 
prezent se face cu motostivuitoare ; 
realizarea unei instalații de descăr
care pneumatică a masei lemnoase 
sub formă de tocătură, cu ajutorul 
căreia se vor descărca circa 60 de 
vagoane zilnic ; raționalizarea fluxu
lui tehnologic la operațiunea de am
balare a pungilor ș.a.

Experiența acestui colectiv care M 
situează pe un loc fruntaș in între
cerea socialistă dintre unitățile de 
profil din țară arată prin urmare.că 
și acolo unde rezultatele obținute 
sînt dintre cele mai bune există incă 
rezerve mari de sporire a productivi
tății muncii. Deci, cu atit mai nece
sar este ca experiența dobindită să 
fie extinsă și generalizată, să se ac
ționeze cu toată răspunderea, așa cum 
sublinia secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
in Raportul prezentat la Congresul 
al XIII-lea al P.C.R., pentru creș
terea mai accentuată a productivității 
muncii.

Radu BOGDAN 
Sava BEJ1NARIU 
corespondentul „Scinteli*

Cît cîntărește exemplul personal 

al fiecărui gospodar Primele case de comenzi
FAPT AUTENTIC PETRECUT 

IN ORAȘUL BOTOȘANEAN Da
rabani. Edilii au reprofilat două 
din cele trei magazine de pro
duse lactate. „N-avem cumpă
rători" — ne explică tovarășul 
Octav Buche, vicepreședinte al bi
roului executiv al consiliului popu
lar. Să le fi dispărut celor din Da
rabani gustul pentru lapte ? Ba, 
dimpotrivă. Dar...

Darabaniul își justifică Intru to
tul denumirea de oraș agroindus
trial. în cei aproape 17 ani de cînd 
poartă acest titlu, industria — in
clusiv de rang republican — a cu
noscut un alert ritm de creștere. 
S-au construit și dat în folosință a- 
proape 500 de apartamente, alte do
tări social-culturale. Dar în același 
timp, a sporit de peste 2.5 ori și 
producția celor două cooperative 
agricole din oraș.

— Rezultate aparte am obținut în 
anul trecut, prin înfăptuirea întoc
mai a prevederilor Programului unic 
de creștere a producției agricole în 
gospodăriile populației, aprecia to
varășa Ana Turcu, președinta con
siliului orășenesc al F.D.U.S. Succes 
la care au contribuit din plin și co
mitetele Organizației Democrației și 
Unității Socialiste din oraș. Roade
le activității acestora — sporirea 
considerabilă a numărului de ani
male și pasări, în gospodăriile popu
lației. Pină și cei din blocuri cresc 
animale. Mai concret. Cele 4 400 de 
familii existente în Darabani (in
clusiv cele din blocuri) dețin in gos
podăriile personale 4 011 bovine. 2 535 
porci, 9 109 oi și peste 30 000 de pă
sări. Contractele încheiate cu sta
tul pentru intreg anul 1984 s-au 
soldat cu depășiri la carne de bo
vine și lapte de oaie, la porcine, lap
te de vacă și carne de ovine.

— Cît din această cantitate ați 
reținut-o pentru autoaprovizionarea 
populației ?

— Doar 5,7 tone de carne și Cite- 
va mii de ouă. De mai mult n-a 
fost nevoie. Să vă explic de ce. 
Blocurile de locuințe s-au construit 
in ultimii 4—5 ani. deci in perioa
da de cînd s-a trecut la autoapțp- 
vizionarea localităților. în consecin
ță, odată cu construcția apartamen
telor, am amenajat în jurul blocu
rilor și țarcuri pentru păsări și 
porci. De aici cererea scăzută la car
ne în magazine. Pentru aprovizio
narea cu lapte de vacă, practicăm 
sistemul abonamentelor la producă
tori. Acestea se realizează prin in
termediul primăriei, eontrolind ast
fel preturile. Avem în jurul a 500

de abonamente, ceea ce echivalează 
cu numărul apartamentelor exis
tente în blocuri.

ACȚIUNILE DE MUNCA POLITI
CA — DESFĂȘURATE PE TE
MEIUL EXEMPLUJLUI PERSO
NAL. „Prima grijă cînd am ‘ de
clanșat acțiunea de înfăptuire a pro
gramului unic — mărturisește Ni
colae Calancea, președintele consi
liului F.D.U.S. din- satul Bajura, a 
fost ca noi înșine să constituim cel 
mai. bun exemplu. Să încep cu 
mine : sînt funcționar; am contrac
tat și livrat statului in acest an 3

înfăptuind prevederile pro
gramelor de autoconducere 
și autoaprovizionare, orga
nizațiile Frontului Demo
crației și Unității Socialiste 
din Darabani au contri
buit substanțial la creș
terea producției agroali- 

mentare locale

bovine adulte, un porc și peste 1 200 
litri lapte. Unii dintre președinții co
mitetelor O.D.U.S., care nu aveau a- 
nimale. și le-au cumpărat. Purceii 
— de la cooperația de producție a- 
chiziții și desfacerea mărfurilor, bo
vinele și ovinele — de la ceilalți 
săteni".

— Dumneavoastră ce-ațf contrac
tat cu statul in acest an ? — o în
trebăm pe Lucia Boz, președinta co
mitetului O.D.U.S. din C.A.P. Ba
jura.

— Deocamdată numai un porc pe 
care l-am livrat in septembrie. Anul 
acesta, voi livra insă pe lingă un 
porc, și lapte de vacă, dar și un 
vițel, fiindcă între timp ne-am cum
părat o junincă gestantă. Ca mine 
a procedat și educatoarea Elena 
Hrițcu, președinta comitetului 
O.D.U.S. nr. 2, precum și alți să
teni. Notăm din datele sintetice pre
zentate de președinta consiliului o- 
rășenesc al F.D.U.S. : aproape două 
treimi din sporul efectivelor de a- 
nimale și păsări pe oraș — 615 bo
vine. 1 117 oi. 125 porci și 2 862 pă- 
■sări — înregistrat în 1984, se află 
în gospodăriile personale ale mem
brilor O.D.U.S.

LA BAZA PREOCUPĂRILOR — 
SPORIREA BAZEI TEHNICO-MA- 
TERIALE. „De unde vă procurați 
furajele ?“ — l-am întrebat pe Con
stantin Cam, care a livrat statului 
într-un an doi viței și aproape 2 000 
litri lapte.

—f Pentru fiecare vițel contractat, 
primăria ne pune la dispoziție cite 
10 ari de pășune, iar pentru o vacă 
de lapte — cite 15 ari. Furajele gro
siere le primim de la C.A.P. în 
funcție de numărul normelor pres
tate. Dar furaje îmi produc și pe 
lotul din folosință. Mai ales lucernă 
și gulii furajere.

în spiritul Programului unic, in
ginerii Ștefan Andrușca și Dumitru 
Hornaru au întocmit cîteva schițe 
privind cultivarea loturilor din fo
losință. Organizațiile F.D.U.S. de pe 
raza orașului le-au dezbătut in a- 
mănunt cu fiecare familie. Rezul
tatul ? Furajele de pe loturile din 
folosință au ocupat în 1984 o su
prafață dublă față de cea a a- 
nului 1983. Tot începind cu anul 
încheiat, crescătorilor de animale 
din Darabani li s-au pus la dispo
ziție aproape 100 hectare de pășuni 
in pădurile ocolului silvic.

Aflăm că gospodarii orașului in
tenționează ca in 1985 să spo
rească efectivele de animale cu încă 
300 bovine. 1 100 ovine și peste 7 000 
păsări. Cum suprafața de pășune 
este limitată. Obiectivul principal il 
constituie creșterea potențialului 
productiv al acesteia. Tocmai de a- 
ceea, odată cu încheierea pășunatu- 
lui, s-a trecut la o fertilizare co
respunzătoare a tuturor celor 676 
hectare de pășuni, pe 378 hectare 
din acestea urmind să se execute lu
crări de desecări, de îndepărtare a 
mărăcinilor. . Așa incit, duminicile, 
sute de cetățeni ai orașului se în
dreptau spre pajiștile din jur, unde 
participau la lucrările de ameliorare 
și fertilizare. Alții își Îngrijeau lo
turile in folosință. Tot mai des sint 
solicitați acum și medicii veterinari, 
iar cursurile de pregătire în dome
niul creșterii vitelor au devenit în 
aceste zile de iarnă parte compo
nentă a programului curent al oră
șenilor. Oameni cu profesii diferite, 
muncitori, intelectuali, membri coo
peratori — dar cu aceeași vocație de 
buni gospodari. Vocație ce dă renu
me localității.

Silvestri A1LENE1 
corespondentul „Scinteii*

pentru
în dorința de a faci

lita accesul publicului 
la unitățile sale, Uniu
nea cooperativelor 
meșteșugărești din ra
mura metal, chimie, 
lemn, construcții din 
municipiul București 
(U.C.M.B.) a luat ini
țiativa înființării pri
melor case de comenzi 
pentru servicii — o 
noutate în rețeaua 
cooperației. Ce sint 
aceste unități și cum 
funcționează ele ?

De la reprezentanții 
U.C.M.B. am aflat că 
noile unități au fost 
organizate pentru 
început în sectorul de 
reparații în construc
ții, dată fiind marea 
diversitate de lucrări 
din acest domeniu. 
Astfel, cei ce doresc 
să-și repare locuințele 
pot comanda la aceste 
case de comenzi în
treaga gamă de lucrări 
de care au nevoie : 
zugrăveli, vopsitorii, 
aplicări de tapete, 
tencuieli interioare și 
exterioare, placări cu 
gresie sau faianță, în
locuirea sau rașcheta- 
tul parchetului, reali
zarea de pardoseli be
tonate sau cu mozaic, 
mochetarea pardoselii, 
dublarea ușilor și fe
restrelor, repararea 
sau înlocuirea tablei

servicii în Capitală
de pe acoperișurile ca
selor, repararea sobe
lor etc.

Un avantaj al nou
lui sistem il consti
tuie economia de 
timp realizată de 60- 
licitanți cu ocazia an
gajării lucrărilor (ce
tățenii nemaifiind o- 
bligați să se depla
seze pe la fiecare 
unitate de profil pen
tru diversele reparații 
necesare la locuința 
lor). Totodată, noile 
case de comenzi (da
torită faptului că dis
pun de echipe de me
seriași pentru toate 
genurile de lucrări) 
prezintă și un alt a- 
vantaj : prin prelua
rea unitară a întregii 
game de servicii, se 
asigură o eșalonare a 
executării lor după 
fluxul firesc de exe
cuție și nu după cum 
își planifică fiecare 
unitate de profil — ca 
în vechiul sistem de 
contractare a repara
țiilor. (Se știe că, nu o 
dată, se întimpla să 
vină mai intîi mese
riașii de la atelierul 
de rașchetat parchetul 
și după aceea să so
sească zugravii de la 
unitatea care se ocupa 
de zugrăveli etc.).

Noile case de co
menzi au fost organi

zate în prima etapă In 
cartierele Titan, Dru
mul Taberei, Panteli- 
mon, Berceni, Rahova, 
Grivița și în zona cen
trală a orașului, ur- 
mînd să se extindă și 
în celelalte cartiere.

După principiul pa
selor de conjenzi pfen- 
tru servicii, în sectorul 
de reparații în con
strucții funcționează 
în Capitală și cele trei 
dispecerate organizate 
de cooperativele „Me- 
talocasnica" (pentru 
reparații de frigidere, 
aragaze, mașini de 
spălat rufe, mașini de 
cusut și alte aparate 
electrocasnice), „In- 
stalatorul“( pentru re
parații la instalațiile 
electrice și sanitare) și 
„Tehnica sticlei" (pen
tru montări și chituiri 
de geamuri) — toate 
aceste dispecerate asi- 
gurînd prestarea de 
servicii la domiciliul 
solicitanților.

Și o ultimă preciza
re ; adresele și nume
rele de telefon ale ca
selor de comenzi pen
tru servicii, ca și ale 
dispeceratelor se pot 
afla de la Centrul de 
informare al coope
rației — telefon 13 58 84 
sau 13 58 65.

Mihal IONESCU

Tragere extraordinară Pronoexpres 
a Noului An

După cum s-a mai anunțat, în 
aceste zile se pot procura bilete 
pentru tradiționala tragere extra
ordinară PRONOEXPRES a Noului 
an, care va avea Ioc miercuri 9 
ianuarie 1985. Formula tehnică 
foarte avantajoasă (10 extrageri, cu 
un total de 60 de numere), oferă 
participanților posibilități sporite 
de a ciștiga autoturisme „DACIA 
1300", mari sume de bani — va
riabile și fixe, precum și excursii 
în U.R.S.S.

Biletele de 25 lei varianta au 
drept de participare la toate ex
tragerile. Se poate participa pe va
riante simple, variante combinate 
și combinații „cap de pod", achita
te sută la sută sau in cotă de 25 
la sută.

Consultați prospectul tragerii și 
jucați din timp numerele prefera
te. Agențiile Loto-Pronosport con
tinuă vînzarea biletelor pină marți 
8 ianuarie inclusiv, cînd este ultima 
zi de participare.

PUNCTE DE REPER PENTRU 
PRODUCȚII AGRICOLE RECORD
An de an, cooperativa agricolă din 

Moșteni — Furculești, județul Te
leorman, obține recolte mari la toate 
culturile. în cele ce urmează ne vom 
referi la experiența dobindită la cul
tura florii-soarelui, producția medie 
realizată în ultimii patru ani situîn- 
du-se, în mod constant între 2 700—
2 900 kilograme la hectar. Cu mult 
peste aceste rezultate s-^ situat re
colta anului 1984. De pe cele 200 de 
hectare cultivate cu floarea-soarelui 
s-a obținut o producție medie de
3 200 kilograme la hectar. Cum a fost 
realizată această recoltă ?

Noi considerăm că floarea-soarelui 
este o plantă tehnică deosebit de pre
tențioasă. Orice 
element. orice 
detaliu este la 
fel de important, 
după cum și cea 
mai mică omi
siune poate re
duce recolta. Nu 
spun nici o nou
tate afirmind că 
și în agricultură 
deciziile trebuie 
cintărite cu foar
te multă precizie. Altfel spus, rigoa
rea a caracterizat toate lucrările, de 
la stabilirea asolamentului și pină la 
recoltare. Iată citeva din elemente
le care au stat la baza recoltei anu
lui 1984.

întreaga cultură a fost amplasată 
după porumb. înainte de a trece la 
efectuarea arăturii adînci am strins 
toate resturile vegetale. Arăturile de 
toamnă au fost făcute uniform pe 
întreaga suprafață, la adincimea de 
25—30 centimetri. în primăvară, am 
efectuat două lucrări de pregătire a 
terenului ; la prima trecere cu grapa 
reglabilă am urmărit nivelarea solu
lui ; după aceea am acționat cu un 
agregat complex alcătuit din discuri 
și grapă. S-a realizat astfel o bună 
afînare și o perfectă mărunțire a pă- 
mîntului. Semănatul a fost încadrat 
în epoca optimă, cînd în sol erau 7—8 
grade, executînd lucrarea in 5—6 zile.

Dacă cineva mă întreabă care din
tre elementele de tehnologie a avut 
rolul decisiv în obținerea producției 
amintite, eu îi răspund că nu se poa
te afirma dacă unul sau altul dintre 
ele luate în mod separat ar fi avut o 
contribuție mai mare sau mai mică. 
Există o legătură strînsă între toți 
factorii de producție, optimizarea lor 
condiționind în mod hotăritor nivelul 
recoltei. Cred totuși că un rol im
portant l-a avut folosirea unor se

La C.A.P. Moșteni—Furcu* 
Iești, județul Teleorman, 
3 200 kg floarea-soarelui 

la hectar

mințe din soiuri valoroase și din ca
tegorii biologice superioare. Pe baza 
rezultatelor din anii trecuți am folo
sit semințe din soiul „Sorem". în
treaga cantitate de semințe a fost a- 
leasă „la masă" pentru a se înlătura 
orice corpuri străine. Am asigurat o 
densitate de peste 65 000 plante re- 
coltabile la hectar.

Datorită precipitațiilor care au că
zut în zona cultivată cu floarea-soa
relui, nu am aplicat decît două udări. 
Am efectuat două prașile mecanice. 
La prima, concomitent, am adminis
trat și 200 kilograme de îngrășăminte 
complexe, in substanță brută, pe fie
care hectar. Cea de-a doua prașilă 

mecanică am fă
cut-o prin mon
tarea la cultiva
toare a unor a- 
ripioare. Astfel, 
buruienile au fost 
tăiate, dar și a- 
coperite de pă- 
mint. în acest 
caz trebuie ac
ționat repede, cu 
viteza a treia a 
tractorului. Con

sider că In lupta cu buruienile, ră
rirea rămine o lucrare extrem da 
utilă.

La recoltare, in urma combinelor, 
echipe de cooperatori au strins ca- 
pitulele căzute, pe care le-am bato- 
zat staționar. Consider că producția 
medie la hectar putea fi mai bună 
dacă recoltam întreaga suprafață in
tr-un timp mai scurt.

Am greși dacă am crede că nu mal 
avem ce Învăța in ce privește tehno
logia acestei plante tehnice. Pe ce se 
bazează o astfel de afirmație ? Iată, 
de exemplu, pe 140 hectare cultivate 
cu floarea-soarelui noi am realizat 
în medie 4 000 de kilograme. Pămîn- 
tul este însă același peste tot în zona 
noastră de activitate. Nu se poate 
realiza pe întreaga suprafață o ase
menea producție ? Ba da ! Aceasta 
este de fapt și convingerea noastră,- 
a tuturor celor care lucrăm aici. în 
lumina sarcinilor reieșite din cuvin- 
tărea rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la consfătuirea de 
lucru pe problemele agriculturii, 
ne-am pregătit și sîntem hotărîți să 
sporim in acest an și mai mult ni
velul recoltelor la toate culturile.

Constantin CATRUNA 
președintele
C.A.P. Moșteni - Furculești, 
județul Teleorman
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A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

Cu cele mai alese sentimente de stimă, 
prețuire si bucurie

(Urmare din pas;. I)

economico-socială a patriei, pen
tru modul exemplar !n care Iși 
îndeplinește Înaltele răspunderi în
credințate de partid și popor. Aces
te emoționante telegrame exprimă 
Înalta apreciere și mlndrie patrio
tică ale poporului român pentru con
tribuția de mare valoare a tovară

șei Elena Ceaușescu la înflorirea 
continuă a științei și culturii româ
nești, la afirmarea lor pe plan 
mondial, la aplicarea, In toate sec
toarele construcției socialiste din 
țara noastră, a cuceririlor revolu
ției tehnico-științifice contempora
ne, Ia relevarea, pretutindeni în 
lume, a sensului profund umanist 
al științei, ca factor de pace șl

progres, de bunăstare și fericire 
pentru întreaga planetă.

Mesajele exprimă hotărlrea una
nimă a întregului nostru popor de 
a intimpina cu noi și importante 
înfăptuiri aniversarea, în acest an, 
a două decenii de la istoricul Con
gres al IX-lea al P.C.R. și de la 
alegffrea în funcția supremă de 
secretar general al partidului a 
celui mai iubit fiu al na

țiunii ' noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a face totul pentru 
a asigura îndeplinirea cu succes 
a planului pe 1985 — ultimul an, 
hotărîtor, al actualului cincinal, 
pentru realizarea In cele mai bune 
condiții a obiectivelor și orientă
rilor stabilite de Congresul al 
XlII-lea al Partidului Comunist 
Român.

r
Exemplară dăruire Nobilă pasiune revoluționară^

' tn lumina de nea ți 
de gind ales a acestui 
ianuarie, cind aerul 
clar al plaiurilor ro
mânești mai păstrează 
rostirea urărilor de An 
Nou, simțirea și cu
getul fiecărui om tri
mit semnul de prețui
re șt stimei către 
aceea care, intruchi- 
pind virtuți ale femeii 
române din toate tim
purile, ți-a dedicat 
intreaga viață ți operă 
slujirii cu exemplară 
dăruire a idealurilor 
poporului a cărui fiică 
de seamă este.

In calendarul aces
tui început de an, pe 
care îl trăim cu toții 
sub însemnul noilor 
proiecte șl aspirații, 
gindul nostru o intil- 
nește — întotdeauna 
ta datorie, întotdeauna 
cu lumină in privire 
și în inimă, întot
deauna veghind cu 
dăruire și răspundere 
la împlinirea menirii 
cu care partidul, țara 
au învestit-o. Intilnim 
deopotrivă, intr-o mi

nunată întruchipare, 
clar viziunea omului 
politic și puterea de 
sinteză a omului de 
știință. Intilnim pro
funda căldură a dra
gostei și a grijii de 
mamă, vocația de a 
participa rodnic la

Mihai
NEGULESCU

dialogul continuu cu 
țara, cu viitorul comu
nist al patriei, la pre
figurarea unor noi 
izbinzi constructive, 
la noua revoluție teh- 
nico-științifică, la e- 
ducarea in spirit re
voluționar, patriotic a 
generațiilor tinere.

Aleasă, prin forța 
unui destin exemplar, 
de a se afla în
totdeauna, încă din 
anii eroici ai tinereții, 
alături de cel mai iu
bit fiu al partidului 
și al patriei, ctitorul

României de azi și de 
miine, tovarășul 
Nicolae Ceauțescu. li 
revine tovarășei Elena 
Ceauțescu înaltul me
rit de a aduce o con
tribuție determinantă 
in 'înfăptuirea, cu 
fermitate, cu o mare 
grijă pentru om, a 
unei societăți tot mai 
drepte ți mai bune, a 
progresului țtiinței ro
mânești, pentru trium
ful păcii, al rațiunii, 
al colaborării intre 
popoare.

Pe însoritele file 
ale calendarului, cu 
raza inimii fiecărui 
fiu al acestor plaiuri, 
se înscriu in aceste 
momente cuvinte de 
vibrantă apreciere și 
recunoștință, urarea 
fierbinte, strămoțeas- 
că, de sănătate și 
bucurie, de noi și lu
minoase împliniri in 
nobila vocație de a 
participa la înălțarea 
continuă a României 
spre culmi tot mal 
înalte, spre un viitor 
de aur.

Dedicație
Azi, întreg poporul nostru vâ cinstește și vâ cheamă 
Ca pe-o fiică iubitoare și tovarășă și mamă, 
Un savant cu bun renume, slujind țării cu credință 
Nume drag ce va rămîne scris in cărți de biruință. 
Ați luptat fără de preget, ați luptat fără-ncetare 
Pentru partid, pentru țară, pentru mindra-i înălțare, 
Pentru pace, să triumfe și-al ei nume să răsune 
Pentru patria iubită, cum și pentru-ntreaga lume, 
Ca femeie și ca mamă, vrind dreptate și-nfrățire, 
Pentru toți copiii țării, și belșug și fericire.
Neclintită-i vrerea muncii cu tărie ca de stincâ 
Și o inimă de mamă poartă dragoste adincă 
Viața toată închinată unui nalt și nobil țel, 
Urmînd ne-nfricat partidul, cu voință de oțel. 
Grija trainic întrupată in progresul patriei, 
Vrednică muncind alături de conducătorul ei. 
Tot poporul vâ cinstește fapta demnă și de seamă 
Ca pe-o fiică iubitoare, și tovarășă, și mamă.

Elisabeta CUZMAN
rapsod popular din Lipova, județul Arad_______ —_______ J

■ Colectivul reputatei întreprin
deri de autoturisme din Pitești va 
efectua, in acest an, eșalonat, o se
rie de îmbunătățiri și modernizări 
constructive la autoturismele Dacia. 
Amintim citeva : echiparea lor cu 
cutii de viteză in 5 trepte, caroserii 
cu streașină, planșe-bord nouă, pa
nouri de uși de altă construcție, mo
toare cu paliere mărite pentru si- 
lențiozitate. In acest scop s-au în
treprins șl vor fi întreprinse noi 
măsuri care să garanteze ascensiu
nea mașinii spre noi performanțe, 
cum sînt : punerea în funcțiune a 
unei linii de piese, o liniilor de 
transfer pentru prelucrarea de ar
bori motor, cămăși, cilindri, chiula- 
să, prelungirea benzilor de montaj, 
aeriană și la sol etc.

■ Colectivul Flotației centrale 
din Baia Sprie a pus în funcțiune 
și cea de-a treia linie de flotare 
modernizată. Pe seama înnoirii și 
modernizării liniilor tehnologice, 
aici s-a obținut o creștere o pro
ductivității muncii de peste 30 la 
sută, sporirea randamentelor de 
extracție, precum și reducerea con
sumurilor energetice cu 5 kWh pe 
tona de minereu prelucrat.

■ In județul Satu Mare au 
început lucrările de normalizare a 
liniei de cale ferată îngustă Satu 
Mare - Negrești Oaș - Bihad (cu 
o derivație și spre cariera de piatră 
Cornet), care va avea o lungime 
totală de 61 km. Această linie — 
pe parcursul căreia vor fi construi
te 5 stații de cale ferată, 70 de po
duri și podețe - va asigura opti
mizarea și intensificarea traficului 
de călători și a transportului de 
mărfuri în această zonă care, în 
ultimele două decenii, a cunoscut o 
puternică dezvoltare economică.

■ Un obiectiv statornic al acti
vității colectivului de la Fi
latura de lină pieptănată Bu
zău îl constituie valorificarea 
superioară a materiilor prime 
supuse prelucrării. Astfel, la PNA, 
materie primă sută la sută energo- 
intensivă, au fost reintegrate în 
circuitul productiv peste 7 tone, iar 
alte 50 de tone au provenit din 
materiale refolosibile. Toate aces
tea, la care se adaugă reducerea 
consu/nului de energie electrică, a 
combustibililor și recondiționarea 
pieselor de schimb, au condus la 
reducerea cheltuielilor, concretiza
tă în economii de 14 lei la mia de 
lei producție marfă.

■ Mișcarea de invenții șl inova
ții cunoaște in județul Suceava o 
continuă amplificare, în cele 73 de 
cercuri de profil existente în unită
țile economice activind peste 1 500 
de inventatori și inovatori. Cele 161 
de invenții și inovații aplicate în 
1984 au adus economii postcalcula- 
te în valoare de aproape 22 milioa
ne lei.

■ In județul Argeș, la Pitești, ca 
de altfel și in mai tinerele orașe 
Topoloveni, Costeștl și Mioveni, 
construcția de locuințe este însoțită 
și de extinderea rețelei de gospo
dărie comunală și a altor dotări. 
Astfel, în ultima vreme rețelele de 
apă au crescut cu 18 km, Iar cele 
de canalizare cu 10. Au fost puse 
In funcțiune noi captări de apă cu 
un debit de 975 litri pe secundă, 
precum și stațiile aferente de epu
rare biologică. La Pitești a fost com
plet schimbată înfățișarea acestei 
centrale și a celor din cartierele 
Războieni și Trivale, Iar în cartierul 
petrochimiștilor a fost construită o 
piață nouă de aproape 8 000 mp. 
Piețele au fost modernizate și în 
orașele Curtea de Argeș și Cîmpu- 
lung.

■ După darea în folosință a pri
mului tronson de tramvai care lea
gă stațiunea Mamaia de Gara 
Constanța, în prezent constructorii 
finalizează cel de-al doilea tronson, 
între gară și zona industrială a mu
nicipiului de pe malul mării. Noul 
tronson va avea o lungime de 
4 km și 8 stații. El va fi dat în 
folosință in luna februarie. Dotarea 
liniei de tramvai cu un număr de 
40 de vagoane moderne va permite, 
In viitorul sezon estival, un flux de 
8 500 călători pe oră.

■ In patru ani din acest cinci
nal, numărul unităților de Industrie 
mică și prestări servicii din județul 
Dîmbovița a crescut de 5 ori. In

acest sector, care valorifică mate
rii prime locale și materiale refolo
sibile, s-au realizat în perioada 
respectivă circa 7 000 produse noi.

■ La întreprinderea de scule din 
Rișnov a început fabricația de serie 
a unor freze caracterizate prin re
gimuri superioare de așchiere și, 
implicit, printr-o înaltă productivita
te. Noul tip de freze are o geome
trie deosebită, ceea ce le permite 
să lucreze cu regimuri de așchiere 
superioare frezelor clasice. La ora 
actuală, întreprinderea din Rișnov 
produce noile freze intr-o gamă de 
aproape 50 tipodimensiuni și 5 va
riante între 10 și 180 mm.

■ Oferind beneficiarilor externi 
o gamă largă de produse din co
lecția de creații proprii, colectivul 
de muncă al întreprinderii de con
fecții din Baia Mare a reușit să de
vanseze planul la export pe prima 
lună a anului 1985. Astfel, cu pro
dusele livrate la export în prima 
săptămînă, aici s-a realizat peste 45 
la sută din planul pe ianuarie, cre- 
îndu-se posibilitatea depășirii a- 
cestuia șl realizării în devans a unor 
comenzi din primul trimestru.

■ Volumul mărfurilor manipu
late cu ajutorul unor tehnologii 
moderne - transcontainere, contai
nere, paletizat și pachetizat — prin 
cele 12 stații dotate cu terminale de 
transcontainere și magazii moder
nizate ale Regionalei de căi ferate 
Cluj, a crescut cu peste 2 milioane 
tone în 1984, reprezentînd peste 20 
la sută din totalul mărfurilor pre
zentate la transport. O realizare 
Importantă a regionalei o constituie 
și introducerea urmăririi parcului de 
transcontainere în stația Someșeni— 
Cluj cu ajutorul calculatorului e- 
lectronic, aceasta reprezentînd o 
premieră pe rețeaua de cale ferată 
și care este în curs de extindere și 
In alte stații.

Semnificația unui fapt obișnuit
In comuna Truțețti, 

județul Botoșani, s-a 
dat în folosință un 
nou bloc de locuințe 
cu 18 apartamente. 
„Cu acest bloc, numă
rul apartamentelor 
construite in comuna 
noastră a ajuns la 150 
— ne spune Ioan 
Aflăcăilor, primarul 
comunei, tn anul vii
tor vom construi incă 
pe atîtea, pregătind 
comuna pentru a de

veni centru agroin
dustrial. Dispunem in 
prezent de două aso
ciații economice cu 
profil zootehnic, o fa
brică de zahăr aflată 
in construcție, o sta
țiune pentru mecani
zarea agriculturii și de 
alte unități economi
ce". Consemnăm și 
opiniile a doi dintre 
noii locatari. Fersedy 
Ionel : „Sint inginer- 
țef al cooperativei a-

gricole de producție de 
numai citeva luni. 
Acum am primit lo
cuință nouă, conforta
bilă, intr-un bloc mo
dern". Teofil Rus, me
dic internist : „Apar
tamentul in bloc era 
tot ce ne mai lipsea 
pentru ca eu ți soția 
să putem beneficia de 
același confort ca la 
oraș". (Silvestri Alle- 
nel, corespondentul 
„Scînteii").

t V
In rotirea acestor 

clipe de fastuoasă iar
nă românească, oma
giul nostru, al creato
rilor de artă.. se în
dreaptă spre tovarășa 
Elena Ceaușescu, a 
cărei personalitate 
complexă, multilatera
lă este pentru noi toți 
exemplară. Eminent 
om politic, savant de 
renume mondial, 
tovarăța Elena 
Ceaușescu întruchi
pează cele mai alese 
calități ale femeii ro
mâne, care a știut să 
lupte cu abnegație, in 
toate epocile istoriei, 
pentru viitorul lumi
nos ajuns azi reali
tate a întregii țări.

Alături de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. 
arhitectul României 
moderne, tovarășa 
academician doctor 
inginer Elena 
Ceaușescu a desfășu
rat și desfășoară cu 
succes o strălucită ac
tivitate menită si 
contribuie la dezvol

slujba țării, a progre
sului necontenit al na
țiunii noastre socialis
te, tovarășa Elena 
Ceauțescu este un 
inalt exemplu de mi
litant pe tărimul știin
ței și culturii umaniste, 
ale căror roade minu
nate trebuie să ser-

Cornelia IONESCU

tarea dinamică, ascen
dentă a întregii țări. 1 Punindu-și intreaga 

\ energie creatoare in

vească omul, să-i în
nobileze viața, să slu
jească pUcea, larga 
colaborare între oa
meni.

Umanismul societă
ții noastre socialiste, 
intreaga politică a 
partidului tinde con
tinuu să realizeze, la 
nivelul fiecărei indivi
dualități umane, o 
unitate cit mai de
plină intre conștiința 
profesională, cea mo
rală ți cea culturală. 
Tovarăța Elena 
Ceaușescu ți-a dedicat 
întreaga activitate po
litică și științifică, 
animată de un înalt

spirit revoluționar, 
dezvoltării neconteni
te a patriei noastre și 
stimulării, prin înaltul 
său exemplu, a celor 
mai alese însușiri 
creatoare ce sălăș
luiesc in minunatul 
nostru popor, în rin- 
dul tuturor catego
riilor de făuritori ai 
valorilor materiale și 
spirituale.

Nobila pasiune în 
muncă ți creație, în
drăzneala in gindire și 
acțiune, cutezanța in 
promovarea noului in 
intreaga viață socială, 
fermitatea in lupta 
pentru dreptate și 
adevăr, pentru înfăp
tuirea principiilor eti
cii și echității socia
liste au impus-o pe 
tovarășa Elena 
Ceaușescu stimei și 
admirației unanime, 
lată de ce, în aceste 
momente aniversare, 
ii adresăm, cu toată 
căldura inimilor noas
tre. urări de sănătate 
și putere de muncă 
pentru progresul so
cietății, al întregului 
nostru popor.

15,00 Telex
15,05 Amfiteatru studențesc. Televacan- 

ță. Tn direct, tabăra de la Slănic 
Moldova

15.30 Laureațl al Festivalului național 
„Cîntarea României". Tradiție șl 
contemporaneitate. Reportaj la 
cea de-a Vl-a ediție a Festivalu
lui coral „Gh. Dlma" (Brașov 
1984)

15,50 Cabinet de Informare polltlco- 
ideologică. Realizarea exemplară 
a planului pe anul 1985 — con
diție esențială pentru încheierea 
cu bune rezultate a cincinalului 
actual și crearea unei baze trai
nice in vederea înfăptuirii istori
celor hotărîri adoptate de Con
gresul al XlII-lea al P.C.R.

16,10 îndrumări tehnice pentru lucrăto
rii din agricultură

16.30 închiderea programului 
20,00 Tefejurnal (parțial color)
20,20 Actualitatea în economie. 1985 — 

Prag între cincinale
20,35 Pe aripile muzicii (color)
20,55 Roman foileton (color). „Marco 

Polo". Episodul 12
21,45 Telejurnal (parțial color) 
22,00 închiderea programului

vremea

O legendă a bintuit pînă-n urmă 
cu o generație prin părțile Nojori
dului, comună cu șapte sate și peste 
5 000 de suflete, înfierbintind imagi
nația oamenilor : Se zicea că într-o 
anume noapte, la buza dintre cer și 
pămint, țîșnește din adîncuri, pilpîind, 
norocul celui care-1 vede. Și că cel 
ce l-a văzut trebuie să alerge intr-un 
suflet, să prindă-n palme pilpîirea 
albăstruie a comorii. Atunci belșugul 
va umple ograda celui fericit. Poate 
că multi au cătat de-a lungul anilor cu 
ochii-n zare, dar nimeni nu-și amin
tește ca cineva să fi găsit comoara.

Primarul comunei, tovarășul Ioan 
Chivari, susține că ea a fost desco
perită în zilele noastre. Și nu doar 
de unul, ci de toți locuitorii comu
nei. Unde ? tn mijlocul comunei, 
Unde-i mijlocul comunei ? Pretutin
deni, în orice colț al ei, în fiecare 
gospodărie.

— Ceva mai mult, ea are și un 
nume : Unire. Adică unirea efortu
rilor, unirea gîndurilor, unirea do
rinței tuturor cetățenilor de a mo
dela chipul comunei pentru a-și face 
viața mai frumoasă, mai pe gustul 
lor.

Ce înseamnă această unire in 
muncă și-n ginduri a cetățenilor 
Nojoridului ? ‘

— Greu de cuprins dintr-o dată — 
ne răspunde primarul, invitindu-ne 
»ă-l însoțim pe „traseul zilei".

...Satul Livada de Bihor a fost 
conceput în formă de soare. Rotund, 
cu opt raze, adică străzi, Ce dau spre 
centru. Sat nou, cu primul țăruș 
bătut prin anii ’30. Modern conceput, 
dar ridicat... cum s-a putut.

Anii au trecut, multe s-au schim
bat. Industria Oradei a adus cîști- 
guri bune celor din Nojorid. Iar 
pămîntul 'a început să rodească alt
fel. Casele s-au săltat, arătoase, dar 
glodul jte pe străzi — același, de se 
ofilea și mușcata-n geam privindu-1. 
Fiecare iși făcuse un locșor neted în 
fața casei. „E casa mea. trebuie". 
Cum s-a transformat mîrfdria pentru 
„casa mea" în cea pentru „strada 
mea"? N-a fost simplu. La început, 
oamenii tot așteptau, doar-doar o 
pietrui cineva străzile. Să iei insă 
forța de muncă și mijloacele de 
transport de la construcția școlii, a 
blocurilor ? Nu se poate.

„A fost greu pină ne-am unit vreo 
trei-patru, iși amintește Ion Sara,

unul din cei care „a spart gheața". 
Pietriș au obținut cu ajutorul pri
măriei. Oamenii și-au scos și căru
țele din curți la treabă. Iar brațele 
de muncă s-au tot înmulțit pe 
măsură ce lucrările se apropiau de 
centru. „Unde stă nea cutare ?“ 
„Păi pe strada aia pietruită".

— Că și celorlalți le-ar fi plăcut 
ca străzile lor să iasă din noroaie și 
praf, e drept, dar le lipsea ceva 
pentru asta — iși amintește Viorica 
Drimba, președinta comitetului 
O.D.U.S. Ceva care se simțea în 
vorbele lor înciudate. „Păi da, ăia-s 
uniți. S-au dus la primar, i-a pus în

zerul zob, etnd le-am putea lua 
noi?" Primarul a dat o raită prin 
oraș, așa era. Au făcut echipe de 
oameni pricepuți și s-au dus la 
Oradea unde au strins cărămidă cu 
cărămidă, bîrnă cu birnă. Blocul, 
cu cofetărie la parter, are în el mai 
bine de trei sferturi materiale 
„reînviate". Școala — la fel. Și gră
dinița. Iar brațele de muncă — ale 
satului. In frunte cu meșterul arti
zanal Petru Călugăru.

...Există în apropierea Livadei un 
loc ocolit de vite, pe care nici ciuli
nii nu cresc. -„Fierbătoarea" ii spu
neau bătrînii, ca la o pacoste. Pen-

Cind toți locuitorii satului 
pun umărul

însemnări din comuna Nojorid, județul Bihor

plan și gata". Dar pe ei ce-1 Împie
dica să fie uniți ? S-au ales cite 
patru-cinci oameni de pe fiecare 
stradă, au chibzuit împreună cu 
primarul și s-au pus în plan.

Din cele opt străzi, cinci slnt 
acum adevărate... raze.

...Sat mărginaș al comunei ? Nu 
arată. „Sat mărginaș" cu blocuri în 
centru, cu case mîndre ce miros 
încă a rășină, cu școală ca la oraș, 
cu ștrand, cu...

— ...Mal degrabă centru. Unul din 
centre — este de părere primarul. 
Toate cite sint, ale tuturor sint. Pen
tru că fiecare iși are în ele o parte 
de gindire, o parte de muncă.

Blocul de locuințe cu 16 apar
tamente, de pildă. De unde să iei 
atita material de construcție, cind e 
atita nevoie de el in Oradea ? în
trebare firească ce și-au pus-o cind 
făceau planul viitoarei clădiri. în
trebare ce și-a conturat răspunsul la 
una din întrunirile „Tribunei demo
crației". „Tocmai de acolo, unde 
se construiește, adică de Ia Oradea. 
Acolo se demolează clădiri din bîrne 
și cărămizi. De ce să le facă buldo-

tru că „fierbea" pe dinlăuntru. Pas 
de-1 folosește in vreun fel.

— Ba da. se poate, s-au împotrivit 
gospodarii, printre care Florian Do
boș, loan Domocos, Grigore Pădu
rice. Păi ăsta-i aur, nu alta pentru 
noi. Sterpâciunea aia de pămint 
are-n el apă caldă.

— Ei și ce, doară n-o să o cari cu 
găleata să spălăm rufe — au zis alții. 
Ia, mai bine să ne vedem de alte 
treburi. ...Dar „sterpâciunea" s-a do
vedit a fi intr-adevăr... de aur. O 
echipă de geologi invitată de primă
rie a constatat că aici există un 
important zăcămînt de ape termale, 
cu o temperatură de circa 90°. S-a 
hotărit captarea ei pe o conductă 
pină-n comună. Peste o sută de oa
meni muncesc zilnic la săparea celor 
3 kilometri de șanțuri. întreaga co
mună va beneficia astfel de încăl
zirea școlii, a grădiniței, a 34 apar
tamente, a spațiilor comerciale (600 
mp), a sălii de sport, iar in perspec
tivă — a 300 locuințe. Primul be
neficiar al apei „încălzite gratuit" 
a fost sera liceului agroindustrial 
din comună. Executată în întregime 
de elevi, conduși de același meșter

Petru Călugăru. Al doilea va fi 
ștrandul, ultramodern, cu dușuri, 
clădire pentru vestiare, săli de joc. 
Valoare — peste jumătate de milion. 
Regie proprie, adică forțe locale. 
Același meșter și echipa lui, adică 
cinci tineri.

Dar după aceea ? Localnicii inten
ționează crearea unor bazine de re
producere a puietului de pește. Un 
reprezentant al întreprinderii de 
specialitate a constatat că apele ter
male 4de aici sint deosebit de favo
rabile atît reproducerii de puiet,' cit 
și creșterii acestuia. Iar baza de 
reproducere de,aici ar putea apro
viziona cu puiet de pește numeroase 
alte centre.

încercăm să conturăm prin citeva 
cifre roadele participării cetățenești 
răsfrinte-n chipul Nojoridului anul 
trecut : străzi construite — 12 000 mp 
în loc de 9 000 mp cit era angaja
mentul ; taluzări — 9 000 mp în loc 
de 4 000 ; 5 fîntîni ; 3 baze sportive 
noi etc. Sînt tot atîtea „centre" aie 
comunei, unde oamenii au descope
rit tot atîtea „comori". Comori ale 
participării la intreaga viață a co
munei. Dar poate imaginea cea mai 
sintetică a acestei participări este 
răsfrîntă-n strălucirea ordinelor ce-i 
împodobesc emblema: 1979 — „Ordi
nul Muncii" clasa I; 1980 — „Ordinul 
Muncii" clasa I ; 1981 — „Ordinul 
Muncii" clasa a III-a; 1982 — „Or
dinul Muncii" clasa a Il-a ; 1983 — 
„Ordinul Muncii" clasa I.

— 1984 ?
Primarul ne răspunde cu un surîs 

preocupat.
— Greu de spus, căci multi Îs 

buni in județ și-n țară. Dar, deo
camdată, mai am un „centru" de 
vizitat. O familie. Știți, am început-o 
azi cu micii cetățeni, participanți 
responsabili la viața comunei : 
primirea în rîndul pionierilor. E 
însă un necaz : unul din ei n-a 
fost primit. Pete-n catalog și-n 
comportare. Primul pas in viață cu 
stingul ? Nu se poate. Vorbesc cu 
părinții.

Și pornește șchiopătînd ușor. La 
demolări o bîrnă l-a atins un pic.

— Nu-î bai, trece.

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
perioada cuprinsă între 9 ianuarie, ora 
20 — 11 ianuarie, ora 20. ✓ în țară : 
Vremea se vâ răci mal accentuat în 
a doua parte a intervalului. Cerul va 
fi mai mult acoperit. Vor cădea nin- 
,sori locale în toate regiunile țării. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat, 
cu intensificări temporare predomi- 
nînd din sectorul nordic, în estul țării 
viscolind pe alocuri zăpada. La munte, 
de asemenea, va ninge viscolit. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre minus 20 și minus 10 grade, mai 
scăzute în vestul și centrul țării, dar 
mai ridicate la începutul intervalului 
în regiunile sud-esfice, iar maximele 
vor fi cuprinse între minus 14 și 
minus 4 grade, mai ridicate tn pri
mele zile. Pe alocuri se va produce 
ceață și cu depunere de chiciură mai 
ales în vestul, centrul șl sudul țării, 
în București : Vreme în răcire, cer 
mai mult acoperit, temporar va ninge. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturi minime între minus 15 și 
minus 10, iar maximele între minus 
8 și minus 5 grade. Ceață și depu
nere de chiciură, îndeosebi noaptea și 
dimineața.

A GINDI ECONOMIC, A
(Urmare din pag. I)

spiritul dragostei profunde pentru 
patrie, partid și popor, al principiilor 
și normelor codului eticii și echită
ții comuniste, are datoria ca, prin 
Întreg procesul instructiv-educativ să 
contribuie nemijlocit la dezvoltarea 
gîndirii lor economice, a spiritului 
gospodăresc. Răspundere cu atît mai 
însemnată cu cit vîrsta școlară ca
racterizată prin elan generos, prin 
vie receptivitate față de nou, repre
zintă răstimpul in care se plămădesc 
caractere, se formează deprinderi, se 
forjează șl se Întăresc convingeri ce 
dăinuie intreaga viață.

La rîndul lor, organele și organiza
țiile de partid, de masă șl obștești 
din fiecare unitate economică trebuie 
să creeze climatul stimulator dezvol
tării spiritului gospodăresc, dat fiind 
că aici este terenul pe care practic 
se verifică și rodesc valențele gîndi
rii economice înaintate. Intreținînd 
mereu vie flacăra strădaniilor pen
tru înalta calitate, pentru folosirea 
cu maximă răspundere a timpului de 
lucru, a zestrei tehnico-materiale, 
pentru eficiență economică superioa
ră, activitatea politico-educativă des
fășurată de organele și organizațiile 
de partid, de masă și obștești are 
datoria de a face ca fiecare specia
list și cadru de conducere să înțelea
gă importanta menire ce ie revine 
in așezarea întregii activități pe te-

GINDI GOSPODĂREȘTEV
mciia înaltului randament economic. 
Aceasta implică faptul ca el, specia
liștii, conducătorii locurilor de pro
ducție să fie în prim planul bă
tăliei pentru o organizare superioară 
a muncii și a producției, pentru asi
gurarea unei aprovizionări Operative 
și ritmice in măsură să nu îngăduie 
goluri de producție, pentru perfec
ționarea neîntreruptă a utilajelor și 
tehnologiilor de fabricație. Cu deose
bire asupra acestui ultim aspect tre
buie stăruit, Intrucît îmbunătățirea 
performanțelor tehnico-economice ale 
mașinilor și proceselor productive — 
in sensul realizării unor produse cu 
volume și greutăți mal mici, cu 
consumuri energetice minime, cu va
lori calitative superioare, reprezintă 
o uriașă resursă a dezvoltării noas
tre social-economlce, a valorificării 
superioare a bogățiilor naționale.

Iată doar citeva dintre motivele 
pentru care tn centrul activității po
litico-educative a organelor șl orga
nizațiilor de partid, de masă și 
obștești, a celorlalți factori educațio
nali trebuie să stea formarea și dez
voltarea gîndirii economice, întro
narea fermă a spiritului gospodăresc, 
acestea reprezentînd astăzi, mai mult 
ca oricînd, pîrghii autentice ale pro
gresului social-economic, ale punerii 
in valoare Ia cote superioare de efi
ciență economică, a potențialului 
productiv al economiei noastre so
cialiste.

Laurentiu DUȚA 
Ioan LAZA 
corespondentul „Scînteii"

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL

Ieri, cei 32 de jucători din lotul 
reprezentativ lărgit au fost supuși 
unui examen medical complex.

Pentru pregătirea in comun din 
această lună au fost reținuți urmă
torii fotbaliști : Lung, Moraru — 
Rednic, Negrilă, Ștefânescu, lorgu- 
lescu, Andone, Ungureanu, Muntea- 
nu II — Boloni, Klein, Hagi, Ma- 
teuț, Bozeșan, Stoica — Lăcătuș, 
Cămătaru, Augustin. Coraș, Pițurcă.

SAH
In prima rundă a campionatului 

masculin de șah, ce se desfășoară 
la Clubul uzinelor „23 August" din 
Capitală, s-au înregistrat următoa
rele rezultate : Pavlov — Foișor re
miză ; Marin — Nicolaide 0—1 ; 
Oltean — Tratatovici 0—1 ; He- 
gedus — Grunberg 0—1 ; lonescu — 
Marcu remiză ; Bărbulescu — Joița 
remiză. Ghițescu a întrerupt cu 
avantaj ia Radovici.

BASCHET
Turneul de baschet pentru juniori 

desfășurat la1 Szekesfehervar (Unga
ria) s-a incheiat cu victoria selecțio
natei României — 7 puncte, urmată 
in clasamentul final de formațiile 
Poloniei — 7 puncte (coșaveraj in
ferior), R.D. Germană — 6 puncte, 
Cehoslovaciei și Ungariei — cu cite 
5 puncte.

In ultima zi a competiției, tinerii 
baschetbaliști români au învins cu 
scorul de 82—68 (50—32) reprezen
tativa Cehoslovaciei.

cinema
• Cireșarii : CENTRAL (14 12 24) —
9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20. FLAMU
RA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45: 20.
• Moara Iul Călifar : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19.
• O lumină la etajul zece : UNION 
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 15,45; 18; 20.
• Secretul lui Bachus : LIRA 
(31 71 71) — 15; 17,15; 19,30.
• Acordați circumstanțe atenuante?:
DRUMUL SĂRII (3128 13) — 15;
17; 19.
• Raliul : VOLGA (79 71 26) — 9;
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20. TOMIS
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Horea: MUNCA (21 50 97) — 15; 
17,15; 19,30.
• Fantomele se grăbesc : COSMOS
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30: 19.30.
Q Mitică Popescu: STUDIO (59 53 15)
— 10; 12,15; 15; 17; 19, ARTA (21 3186)
— 9: 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.
• Zbor periculos : PROGRESUL
(23 94 10) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Amintirea unei mari Iubiri : SCA
LA (11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, LUMINA (14 74 16) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18: 20,15.
• De la 9 la 5 : SALA MARE A 
PALATULUI — 17; 20.
O Adio, dar rămin cu tine : SALA 
MICA A PALATULUI — 17,15; 20.
• Talisman: TIMPURI NOI (15 6110) 
15,30: 17.45: 20.
• Program de vacanță : TIMPURI 
NOI - 9; 11; 13,15.
• Ana Pavlova : FLOREASCA
(33 29 71) — 11; 13,30; 16,15; 19.
• Șerpii roșii : VIITORUL (10 67 40)
— 15,30: 17,30; 19,30.
• Marynia : POPULAR (35 15 17) — 
15; 17,15; 19,30.
• Jandarmul șl extraterestrii : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, FAVORIT (45 31 70) — 8; 10; 
14; 16; 18; 20, MODERN (23 71 01) — 
9; 11,15; 13,30: 15.45; 18; 20.
• Marele premiu : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12.15; 15,45; 19.
$ Misiunea „Capricorn unu* : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30;
15.45; 18; 20.
• Iubirea are multe fețe : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9.15; 12.15; 16; 19, 
GLORIA (47 46 75) — 9; 12; 16; 19, 
CULTURAL (83 50 13) — 9; 12; 16; 19.
• Rocky II : FESTIVAL (15 63 84) — 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11,30; 14,15; 
16.45; 19.15, AURORA (35 04 66) — 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Domn pentru o zl : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;

20, DACIA (50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18: 20.
• Tinerețe fără bătrtnețe — 9,30; 
11,30; 13,30, Copiii căpitanului Grant
— 15; 17; 19 : DOINA (16 35 38).
9 Omul și fiara : FERENTARI
(80 49 85) — 10,30; 15.30; 18,30.
• Războiul stelelor : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 12; 16; 19.
O Avertismentul : COTROCENI 
(49 48 48) — 10; 13; 16; 19.
• Undeva, cîndva : PACEA (60 30 85)
— 15.30; 17,30; 19,30.
• Febra aurului : MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
9 Salamandra : FLACARA (20 33 40)
— 15; 17; 19.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : Recital de 
pian Valentin Ivanof — 18; (Ateneul 
Român) : Concert susținut de cvar
tetul „MUZICA" — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Frei- 
schiitz — 18.
Q Teatrul de operetă (14 80 11) : O 
noapte la Veneția — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Romeo și Julieta la sfîrșit de noiem
brie — 19; (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44) : Gustul parvenirii — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Cerul în
stelat deasupra noastră — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Politica — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Cîrtițele — 19.
• Teatrul „Nottara* (59 31 03, sala
Magheru) : Insomnie — 18,30; (sala
Studio) : Copiii soarelui — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cursa de Viena — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase* 
(sala Savoy. 15 56 78) : Ninlic des
pre... elefanți — 19; (sala Victoria, 
50 58 65) : Băiatul cu sticleți — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : După datina străbună 
— 19.
• Teatru] „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Snoave cu măști — lâ; 14.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) ; 
O fetiță caută un cîntec — 10; (sala 
din Piața Cosmonauților, 11 07 57) : 
Lungul nasului — 10.
• Circul București (10 65 90) : Parada 
circului — 19.
• Estrada Armatei (13 60 64, sala 
C.C.A.): Estrada în croazieră — 19,30.
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Pentru scoaterea in afara legii a armelor antisatelit ț

4 POPOARELOR

La Geneva au inceput convorbirile 
sovieto-americane in problema armamentelor 

nucleare si cosmice
GENEVA 7 (Agerpres). — Luni 

au Început, la Geneva, întrevederile 
dintre Andrei Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., și 
George Shultz, secretarul de stat al 
S.U.A. întrevederile, anunță agenția

T.A.S.S., au loc în conformitate cu 
înțelegerea de principiu intervenită 
anterior între U.R.S.S. și S.U.A. 
privind începerea de noi convorbiri 
asupra complexului de probleme re
feritoare la armamentele nucleare și 
cosmice.

STOCKHOLM. — înghețarea arme
lor antisatelit ar reprezenta un prim 
pas în direcția realizării unei con
venții care să limiteze utilizarea ar
melor spațiale - au subliniat o se
rie de cercetători ai Institutului in
ternațional pentru cercetări în do- 

i meniul păcii (S.I.P.R.I.), de la Stock- 
/ holm. într-o carte editată în capi- 
) tala suedeză, ei propun ca o primă 

măsură înghețarea experiențelor cu 
armele antisatelit, Iar ulterior în
ceperea de negocieri pentru realiza-

rea unul acord care sâ Interzică a- 
semenea teste. Scopul final ar urma 
să-l reprezinte - in concepția 
scoaterea totală în < ' 
turor armelor antisatelit, în 
textul eforturilor pentru oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea la 
dezarmare.

Cartea amintită se numește „Ar
mele spațiale — Dilema controlului 
armamentelor* șl a fost publicată 
tn limba engleză, pentru a-i spori 
audiența.

concepția lor - r 
afara legii a tu- 1 

con- I

„Niciodotă o nouă Hiroshimă 1"
TOKIO. în Parcul Păcii din Hi

roshima a avut loc o demonstrație 
a partizanilor niponi ai păcii, la 
care au luat parte și supraviețuitori 
ai bombardamentului atomic ame-

4

rican asupra orașului, din august 
1945. Participanții au cerut transfor
marea anului 1985 intr-un an al 
mișcării de masă pentru interzice
rea armamentelor nucleare.

Apel al oamenilor 
în sprijinul dezarmării nucleare

de știință indieni

Efectele nocive ale creșterii 
datoriei externe a „lumii a treia“

DELHI. Participanții la sesiunea 
Congresului științific indian, care 
se desfășoară in statul Uttar Pra
desh, au adresat puterilor nucleare 
chemarea de a renunța la utiliza
rea armei nucleare, de a pune capăt 
elaborării, acumulării și desfășură
rii de asemenea arme care pericli
tează viitorul pașnic al omenirii. 
„Ne adresăm tuturor oamenilor de 
știință din lume, opiniei publice a 
planetei cu chemarea de a acționa

nu-pentru realizarea dezarmării 
cleare, de a lupta pentru procesul 
destinderii. Un război nuclear ame
nință cu distrugerea întreaga ome
nire și civilizație. In scopul preve
nirii unei conflagrații nucleare tre
buie depuse toate eforturile pentru 
a nu admite războiul și a obține re
nunțarea deplină și generală la uti
lizarea armei nucleare", se spune in 
documentul adoptat de oamenii de 
știință prezenți la sesiune.

II
*
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PARIS 7 (Agerpres). — Instabili
tatea politică în lumea a treia — o 
urmare și o prelungire a exploziei 
datoriilor și austerității economice 
— ar putea deveni riscul numărul 
unu și pentru creditorii occidentali 
ai acestor țări, potrivit diagnosticu
lui anual stabilit de instituțiile și 
experții occidentali specializați în 
studierea conjuncturii pieței credi
tului.

Pe primul loc în ceea ce privește 
riscurile — pe care experții bănci
lor occidentale le studiază numai din 
punctul de vedere al intereselor lor

— se situează America Latină, care 
regrupează cei mai mari datornici 
din lume. „Țările datornice nu vor 
putea plăti dobinzile și, concomi
tent, să-și reia dezvoltarea" — con
stată „Monitorul Comerțului Inter
național (MOCI)“, revistă franceză 
de comerț, care rezumă principalele 
studii și pronosticuri formulate pe 
această temă în S.U.A. și în Franța.

La rindul său, institutul american 
„Wharton" avertizează că „o luptă 
ce va opune politicul economicului" 
are să pună pe planul doi aspectul 
pur financiar al brizei datoriilor.

GRECIA

Măsuri de socializare 
a unor sectoare 

economice
ATENA 7 (Agerpres). — In Grecia 

au intrat în vigoare decretele pri
vind „socializarea" sectoarelor de 
distribuire a energiei electrice, co
municațiilor și transportului feroviar, 
obiective înscrise in programul de 
guvernare al Mișcării Socialiste Pan- 
elene (PASOK). „Procesul de socia
lizare" — informează agenția Taniug 
— prevede exercitarea controlului 
social asupra operațiunilor curente 
și dezvoltării ramurilor respective, 
participarea oamenilor muncii la a- 
doptarea deciziilor și înfăptuirea 
unor operațiuni de descentralizare.

După cum arată agenția, măsuri 
similare urmează să fie introduse in 
sectoarele bancar, al asigurărilor so
ciale și al sănătății.

Guvernul elen a precizat că „so
cializarea" nu înseamnă pur și sim
plu preluarea de către stat a unui 
sector public, ci participarea statu
lui, a autorităților locale, lucrători
lor și acționarilor la activitatea de 
conducere și administrare.
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0 nouă dezavuare a
TOKIO. — Reprezentanții partl- 

i delor conservatoare din principa- 
1 lele 13 țări occidentale, reuniți, ln- 
l cepînd de luni, la Tokio, în cadrul 
/ „Uniunii Democratice Internaționa-» »»Txi mm j-zciiiuci d li ce îniernaționa- 
1 le" (U.D.I.), au respins propunerea 
1 de a susține Inițiativa de apărare 
• strategică, cum este denumit ofi

cial programul guvernului S.U.A. 
de Înarmare a spațiului cosmic.î

( _________ , ............... ................

l Iul unui accident catastrofal, ce nu 
’ va dispărea atit timp cit există 
\ arme nucleare, săptăminalul londo- 
1 nez „The Mail on Sunday" reia-, 
* teazi in numărul său din 6 ianua- 
l rie cd un submarin britanic cu ra-

„războiului stelelor"
Reprezentantul Partidului Repu

blican din S.U.A., Richard Allen, 
a cerut delegatilor ca, în comuni
catul final al reuniunii, să dea 
glas sprijinului lor pentru „războ
iul stelelor" — cum este denumit 
de presă programul sus-amintlt — 
dar cererea lui a fost respinsă de 
delegații vest-europeni, precizează 
agenția France Presse.

>. C. ITALIAN a anunțat un amplu 
program de manifestări în favoa
rea păcii și democrației, cu prilejul 
împlinirii, la 21 ianuarie, a 64 de 
ani de la crearea partidului. Progra
mul este inclus într-o declarație a 
conducerii P.C.I. și prevede, de ase
menea, manifestări în sprijinul ame
liorării situației maselor de oameni 
ai muncii.

din opoziție au luat cuvintul, tn- 
fierînd practicile represive ale re
gimului la adresa persoanelor cu 
vederi democratice — între care 
s-a numărat și poetul Pablo Neru
da, decedat în septembrie 1973, la 
puțin timp după lovitura de stat 
militară din Chile. în încheierea 
mitingului a fost intonată „Inter
naționala".

a o sprijini în rambursarea dato
riei sale externe, în valoare de 50 
miliarde dolari.

O semnificativă dovadă a primejdiei de război 
prin accident

LONDRA. — Evidențiind perico-

/ chete nucleare a trecut pe
* dezastru cind un marinar începător 
\ a deschis greșit un robinet șt nava 
l a scăpat temporar de sub control. 
J Săptăminalul arată că submarinul 
ț „Repulse", cu 16 rachete „Polaris" 
ț la bord, a plonjat, cu această oca-

zie, tn cădere 
mării intr-un 
„Echipajul, de 
putea ține pe picioare, in timp ce 
căpitanul și timonierii se zbăteau 
sd redreseze nava. N-au reușit decit 
la cițiva metri de fund. Dacă nu 
reuneau, nava ar fi fost paralizată 
și rachetele avariate" — relatează 
„The Mail on Sunday".

Incidentul s-a produs fn 1983, dar 
a fost ținut secret. Forțele navale 
au confirmat cd acesta a avut loc, 
dar au refuzat să arate unde s-a 
produs, adaugă săptăminalul.

liberă spre fundul 
unghi de 35 grade. 
143 oameni, nu se

ACORD. Printr-o inițiativă di
rectă a președintelui Columbiei, 
Belisario Betancour, s-a ajuns la 
realizarea unei încetări a focului 
între forțele insurgente grupate în 
„Mișcarea 19 aprilie" (M-19) și 
trupele trimise împotriva lor in 
zona muntoasă Corinto. Această 
Înțelegere este interpretată de ob
servatori ca un pas important pe 
calea normalizării depline a situa
ției interne. Un acord-cadru pri
vind Încetarea ostilităților intre 
forțele M-19 și armată a fost con
venit anul trecut. Alte acorduri si
milare au fost semnate anterior de 
guvern cu celelalte forțe insur
gente din țară.

MITING DE PROTEST. Peste 
10 000 de persoane reunite la San
tiago de Chile pentru comemorarea 
militantei politice progresiste Ma
tilda Uruția, soția marelui scriitor 
chilian Pablo Neruda, au transfor
mat ceremonia într-un amplu mi
ting de protest popular împotriva 
politicii regimului militar de a se 
perpetua la putere. Reprezentanții 
tuturor partidelor politice chiliene

încheierea Congresului Partidului de Stingă - Comuniștii 
din Suedia

Lars Werner reales președinte al partidului
STOCKHOLM (Agerpres). — La 

Stockholm s-au incheiat duminică 
lucrările celui de-al XXVXI-Iea Con
gres al Partidului de Stingă — Co
muniștii din Suedia. In documentele 
adoptate se evidențiază hotărîrea 
partidului de a acționa în continuare 
pentru apărarea intereselor oameni
lor muncii, a drepturilor lor demo
cratice și sociale. O atenție deosebită 
a fost acordată, în cadrul dezbaterilor 
congresului, problemelor internațio

Congresul Partidului
LONDRA 7 (Agerpres). — Potri

vit unui comunicat difuzat la Lon
dra, recent a avut loc cel de-al VI- 
lea Congres al Partidului Comunist 
Sud-African, care a examinat situa
ția din Africa de Sud și din sudul 
continentului în ansamblu, probleme 
ale vieții internaționale, informează 
agenția T.A.S.S.

Congresul a dezbătut sarcinile în
tăririi continue — ideologice, politice

nale actuale, subliniindu-se necesita
tea sporirii activității partidului in 
direcția luptei pentru pace și dezar
mare, a opririi cursei înarmărilor, 
Împotriva creșterii arsenalului nu
clear, pentru crearea unei zone de- 
nuclearizate în nordul Europei.

Congresul a ales noile organe de 
conducere ale partidului. Lars Wer
ner a fost reales in funcția de pre
ședinte al Partidului de Stingă — 
Comuniștii din Suedia.

Comunist Sud-African
și organizatorice — a partidului, a 
adoptat o declarație privind rolul 
Partidului Comunist Sud-African in 
alianța revoluționară condusă dă 
Congresul Național African, precum 
și o declarație în probleme interna
ționale.

Congresul a adoptat, de asemenea, 
noul statut al partidului și a ales 
noul Comitet Central. Secretar ge
neral al Partidului Comunist Sud- 
African a fost reales Moses Mabhida.

„Trebuie să se pună capăt acțiunilor care sporesc 
tensiunea In Peninsula Coreea" 

Comentariu al ziarului „Nodon Sinmun**

ASASINAT POLITIC ÎN SAL
VADOR. Comisarul prezidențial 
Salvadorian, Pedro Rene Yanez, 
numit de președintele Jose Napo
leon Duarte să investigheze aface
rile ilegale ale unor lideri ai for
mațiunilor de extremă dreaptă 
ARENA și Partidul Concilierii 
ționale, a fost ucis cu focuri 
armă in orașul Concepcion, 
provincia Oriente. Asasinul a 
identificat de poliție ca fiind 
simpatizant al ARENA", 
ale cărui legături cu organizațiile 
teroriste denumite „escadroanele 
morții" sînt bine cunoscute.

Na
de 

din 
fost 
„un 

partid

CREDIT. Brazilia, Columbia, 
Mexic și Venezuela, deși au 
însemnate datorii externe, au ho- 
tărit să acorde. încă o dată, in 
semn de solidaritate, Argentinei un 
credit în valoare de 100 milioane 
de dolari, pentru a-1 permite să 
achite la termen dobinzile la da
toria externă contractată. în luna 
martie a anului trecut, cele 4 țări 
au acordat Băncii Centrale a Ar
gentinei un alt credit In valoare 
de 300 milioane de dolari, pentru

CONGRESUL NAȚIONAL AFRI
CAN (A.N.C.) a cerut Organizației 
Unității Africane (O.U.A.) și Națiu
nilor Unite să folosească bunele lor 
oficii pe lingă guvernul Swaziland- 
ului pentru a asigura ca nici un 
oponent al regimului de apartheid 
să nu mai fie extrădat autorităților 
rasiste de la Pretoria. Apelul este 
conținut intr-o declarație a secre
tarului general al A.N.C., Alfred 
Nzo, dată publicității la Lusaka, în 
care se semnalează „dispariția stra
nie" a unor membri ai Congresului 
Național African deținuți la sediul 
poliției din Mbabane.

ȘOMAJUL ÎN AUSTRIA. Potri
vit datelor oficiale publicate la 
Viena, la sfîrșitul lunii decembrie 

•In Austria erau înregistrați 157 100 
șomeri, reprezentînd peste 5 la 
sută din populația aptă de muncă 
a țării. în decurs de două luni, 
numărul șomerilor a crescut cu 
circa 40 000.

NAUFRAGIU. Cargoul spaniol 
„Don Fernando* s-a scufundat, 
fiind prins de o furtuni in largul 
coastelor Marocului. Un membru 
al echipajului si-a pierdut 
iar ceilalți au fost culeși din 
oceanului, unde pluteau cu 
ți colaci de salvare, de o 
sovietică.

viața, 
apele 
bărci 
navă

(DIN ACTUAL ITATIA POLITICĂ) ——

Se înseninează cerul peste ținuturile bananelor?
Veștile sosite încă din primele zile 

ale noului an din America Centrală 
arată că in această frămintată zonă 
continuă starea de tensiune, cu deo
sebire in Salvador, unde, după preca
rul armistițiu decis de forțele insur
gente pentru perioada sărbătorilor, 
luptele au fost reluate, cu întreg 
cortegiul lor de consecințe funeste. 
Pe de altă parte însă, in aceste tra
diționale „ținutuți ale bananelor" par 
a se întrezări la orizont semnele 
unei schimbări în bine, legate de 
activitatea „Grupului de la Conta- 
dora", care urmează să se întruneas
că din nou azi, la Ciudad de Pa
nama.

„Tratatul de pace st cooperare in 
America Centrală, in versiunea sa fi
nală, ar putea fi semnat in curind", 
declara nu demult ministrul de ex
terne al Venezuelei, vorbind in nu
mele „Grupului de la Contadora", 
din care țara sa face parte alături de 
Mexic, Columbia și Panama. Dincolo 
de termenul in sine, precizarea vine 
să întărească speranțele că norii de 
furtună ce s-au adunat de mai multă 
vreme deasupra istmului dintre cele 
două Americi se vor risipi, deschi- 
zînd popoarelor din zonă mult aștep
tata perspectivă a unei dezvoltări 
pașnice, de sine stătătoare.

Speranțele de înseninare a orizon
tului centroamerican sint in mare 
parte legate fie activitatea amintitu
lui „Grup de la Contadora", entitate 
ce și-a ciștigat un binemeritat presti
giu atit în zonă, cit și pe plan 
mondial.

din America Centrală, evidențiind 
necesitatea soluționării disputelor 
prin negocieri și dialog. în cursul 
anului trecut, „grupul" a organizat 
patru reuniuni ale miniștrilor de 
externe și o conferință la nivel înalt 
(la Caracas) încheiată prin adop
tarea unei „Declarații cu privire la 
pacea in America Centrală". Condu
cătorii statelor membre ale „Grupu
lui de la Contadora" au trimis con
ducătorilor celor cinci țări din Ame
rica Centrală, Cubei și Statelor Unite 
scrisori in care se pronunțau pentru 
o soluționare pașnică a ansamblului 
problemelor conflictuale din America

acum în faza ultimei retușări a unor 
prevederi înainte de adoptare. între 
prevederile rămase încă in suspensie 
se află cele privind condițiile des
fășurării de manevre militare, pre
zența consilierilor străini, aspectele 
privind securitatea și protocolul 
adițional ce ar urma să fie semnat 
de alte state în sprijinul respectării 
tratatului.

Se cuvine relevat că în cadrul 
dezbaterilor asupra situației din 
America Centrală desfășurate la re
centa sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. a fost exprimat un larg 
sprijin pentru propunerile „Grupului

PHENIAN 7 (Agerpres). — Ziarul 
„Nodon Sinmun", din R.P.D. Co
reeană, cere Statelor Unite și Co
reei de sud să renunțe la planul de 
executare a manevrelor militare co
mune cunoscute sub denumirea de 
„Team-Spirit-85“, în cadrul cărora 
urmează să fie mobilizate efective 
ce depășesc 200 000 de militari, ce 
vor folosi, timp de două luni și ju
mătate — între 1 februarie și mij
locul lunii aprilie — cele mai noi 
și sofisticate armamente.

într-un comentariu, ziarul subli
niază că Partidul Muncii din Coreea 
și Guvernul R.P.D. Coreene acțio

nează pentru materializarea propu
nerii făcute S.U.A. și Coreei de sud 
privind desfășurarea de convorbiri 
tripartite asupra reunificării tării, 
depunind toate eforturile in direc
ția aducerii dialogului dintre Nor
dul și Sudul Coreei in cadrul con
vorbirilor politice la nivel înalt. Par
tea americană și sud-coreeană tre
buie să pună capăt acțiunilor care 
sporesc tensiunea și atmosfera de 
confruntare și să răspundă pozitiv 
la dorința și eforturile sincere ale 
R.P.D. Coreene, arată „Nodon Sin
mun".

ORIENTUL MIJLOCIU
• Președintele Libanului reafirmă cererea de retragere totală 
a trupelor israeliene • O nouă rundă a negocierilor de la 

Naqhoura
BEIRUT 7 (Agerpres). — într-o 

alocuțiune rostită la Palatul prezi
dențial de la Baabda, președintele 
Libanului, Amin Gemayel, a reafir
mat cererea privind retragerea tota
lă a Israelului de pe întreg terito
riul național — transmit agențiile 
Associated Press și Reuter. „Poziția 
Libanului în ceea ce privește sudul 
tării rămîne neschimbată. Israelul 
trebuie să prezinte un plan cuprin
zător cu privire la retragerea tuturor 
trupelor sale de pe Întreg terito
riul libanez aflat sub ocupație și să 
pregătească evacuarea lor și a altor 
forțe care acționează sub controlul 
său" — a spus șeful statului libanez.

Președintele Gemayel a respins, 
totodată, cererea guvernului israe- 
lian ca regiunea de sud a Libanu
lui — în prezent ocupată de Israel 
— să fie plasată sub controlul 
UNIFIL și al așa-numitei armate a 
Libanului de sud, creată și finanțată 
de Israel.

La Cartierul general al For
ței interimare a O.N.U. In Liban 
(UNIFIL), de la Naqhoura, a 
avut loc, luni, o nouă rundă de ne
gocieri între reprezentanți militari 
libanezi și israeiienl, desfășurate sub 
auspiciile O.N.U. și consacrate exa
minării problemelor privind retra
gerea Israelului din sudul Libanului.

După cum arată agențiile interna
ționale do presă, generalul Amos 
Giloboa, șeful delegației israeliene, 
a afirmat că echipa sa așteaptă in
strucțiuni din partea guvernului 
înainte de a reveni la masa tratati
velor. El a arătat că In ceea ce pri
vește ședința de joia viitoare, partea 
israelișnă va menține contactul cu 
generalul William Câllaghan, coman
dantul Forței interimare a O.N.U. în 
Liban (UNIFIL).

Un purtător de cuvlnt al delegației 
libaneze a declarat că „lsraelienil 
au refuzat să prezinte un plan de 
retragere a forțelor lor, condamnînd 
astfel convorbirile la întrerupere și 
confirmînd intențiile ascunse de a 
rămîne în sudul Libanului".

„Grupul de la Contado
ra** sau valoarea opțiunii 
pentru dialog. Crearea >gruPu- 
lui" a avut loc in ianuarie 1983, cind 
tensiunea din America Centrală atin
gea limite critice. în acel moment di
ficil, miniștrii de externe ai celor 
patru țări au organizat o reuniune pe 
insula Contadora din Panama. în co
municatul publicat la incheierea reu
niunii ei reafirmau principiile fun
damentale ale neamestecului și drep
tului la autodeterminare, opoziția 
față de orice intervenție străină, 
directă sau indirectă, în conflictele

BILANJUL TRAGIC AL CONFRUNTĂRILOR
• In ultimii patru ani, ciocnirile dintre forțele insurgente 

salvadoriene și trupele guvernamentale s-au soldat cu aproape 
50 000 de morți, cu pagube materiale de sute de milioane de 
dolari și cu o stare de ruină economică ce inăsprește nemă
surat condițiile de viață ale poporului.

• înfruntările militare provocate în Nicaragua de grupă
rile antisandiniste, sprijinite din exterior, au dus, începind din 
1981, la moartea a peste 7 000 de nicaraguani și au cauzat 
daune materiale de circa 240 milioane de dolari.

• După estimările „Grupului de la Contadora**, țările 
Americii Centrale afectate de conflicte au nevoie pentru urmă
torii cinci ani de fonduri insumind 5 miliarde de dolari spre 
a-și relansa dezvoltarea economică.

EL SALVADOR.

OCEANUL PACIFIC

R I
Un val de ger s-a 

abătut, incepind de 
simbătă, asupra Euro
pei, provocind pertur
barea circulației ru
tiere si acoperind cu 
zăpadă majoritatea te
ritoriilor. Frigul șt ză
pada au atins și zone 
ca sudul Franței, Sici
lia, coasta iugoslavă a

ORILE IER
Adriaticii. Pe Riviera 
franceză, locuitorii au 
fost surprinși să gă
sească dimineața stră
zile încadrate de pal
mieri cu un strat de 
zăpadă de pină la 23 
centimetri.

Temperaturile au 
coborit pină la minus 
25 grade in unele

Nil
zone din Italia, la mi
nus 30—40 grade in 
Austria, R.F. Germa
nia și alte țări ale 
continentului. Frig și 
zăpadă se semnalează 
astfel si in Anglia si 
Spania, iar in nordul 
Africii temperaturile 
scăzute sint însoțite 
de ploi abundente.

DE LA „IADUL PE ROȚI" 
LA „FOCUL RECE"...

PANAMA

„Demilitarizarea America Cen
trale constituie singura for
mulă viabilă pentru instaurarea 
păcii si dezvoltării acestei re 
giunl. Este necesar să demilita
rizăm regiunea $i' să punem ba 
zele unui program de pace pen
tru a se putea adopta, apoi, 
planuri economice pe termen 
lung".

Președintele Columbiei, 
BELISARIO BETANCOUR

Centrală. Au urmat o serie de con
ferințe ale miniștrilor de externe ai 
„grupului" cu omologii lor din state
le Americii Centrale, alte acțiuni și 
inițiative, dintre care cea mai impor
tantă a fost elaborarea proiectului 
unui Tratat de pace, securitate și 
cooperare in America Centrală.

O cartă a înțelegerii in
tr-o zonă a convulsiilor. Dez" 
bătut și perfecționat în citeva rin- 
duri, spre a putea întruni con
sensul tuturor țărilor din zonă, 
proiectul în cauză prevede, între 
altele, reducerea trupelor și ar
mamentelor in regiunea centro- 
americană, retragerea consilierilor 
militari străini, interzicerea mane
vrelor militare internaționale și a 
stabilirii de baze militare ale altor 
state în regidne, interzicerea folosirii 
teritoriilor naționale de către gru
pări care luptă împotriva guvernelor 
din țările vecine, obligația de a nu 
introduce arme noi in zonă etc. Pro
iectul, incununînd aproape doi ani de 
eforturi ale țărilor membre ale 
„Grupului de la Contadora", se află

de la Contadora", în vederea defini
tivării documentului amintit. în 
același timp, proiectul tratatului a 
fost primit cu satisfacție de Organi
zația Statelor Americane (O.S.A.).

Pe lingă importanța inițiativelor și 
propunerilor proprii ale „Grupului 
de la Contadora", activitatea acestuia 
a exercitat, totodată, o influentă bine
făcătoare în ce privește dinamizarea 
eforturilor generale de instaurare a 
păcii și înțelegerii în zonă. Este in
discutabil că dacă înainte factorul 
militar precumpănea în atmosfera 
generală a regiunii centroamericane, 
astăzi părțile implicate intr-o formă 
sau alta recurg tot mai mult la ca
lea tratativelor spre a găsi soluții di
verselor aspecte ale stărilor conflic
tuale existente. O atestă înmulțirea 
contactelor politico-diplomatice în 
general. In această privință, un eve
niment de largă rezonanță l-a con
stituit inițierea de tratative directe 
între reprezentanții Frontului Fara- 
bundo Marti pentru Eliberare Na
țională — Frontul Democratic Revo
luționar din Salvador și președintele 
țării, Josă Napoleon Duarte, tratative 
care, după cum declară ambele părți,

vor continua, tn pofida serioaselor 
deosebiri de poziții ce se mențin deo
camdată intre autoritățile guverna
mentale și mișcarea insurgenților. Pe 
aceeași linie, între Nicaragua și 
S.U.A. se desfășoară convorbiri in 
vederea normalizării relațiilor bilate
rale. Convorbirile au ajuns de-acum 
la cea de-a noua rundă, încheiată 
recent în orașul mexican Manzanillo. 
Concomitent, guvernul nicaraguan a 
purtat o rundă de convorbiri, la Bo
gota, cu organizația insurgență a in
dienilor Miskitos „Misurata". urmind 
ca discuțiile să fie reluate în

„Nu putem să fim indife
renți in fața riscului izbucnirii 
unui război generalizat in Ame
rica Centrală sau al prelungirii 
unei stări conflictuale latente"

Președintele Mexicului, 
MIGUEL DE LA MADRID 

HURTADO

cursul acestei luni. Deocamdată 
s-a adoptat un document comun. în 
care se arată că părțile „au explorat 
elementele ce ar putea servi ca bază 
pentru stabilirea de acorduri de na
tură să ajute la impulsionarea păcii 
în Nicaragua" și că au fost găsite 
puncte de coincidență în acest sens.

La orizont — o rază a spe
ranței. Des*8ur> e vorba doar de 
începuturi, dar evenimentele înre
gistrate de cîtva timp vorbesc de la

sine despre faptul că ideea unor solu
ții negociate cîștigă tot mai mult te
ren și in această parte a lumii atit de 
convulsionată. Lucru ce vine să ilus
treze, o dată în plus, justețea pozi
ției românești privind necesitatea re
zolvării tuturor conflictelor numai 
pe cale politică, prin tratative, in
clusiv a conflictelor din America 
Centrală.

Salutară oriunde si oricînd. tn ca
rul de fată recurgerea la negocieri 
a devenit o necesitate imperioasă, 
date fiind încordarea la care s-a 
ajuns și implicațiile de ordin poli
tico-strategic pe care le au eveni
mentele din această zonă. Fără îndo
ială, mai presus de orice deosebiri 
de concepții, interesele tuturor po
poarelor Americii Centrale — ca și 
ale popoarelor de pretutindeni — cer 
să se acționeze cu consecventă pe 
calea dialogului politic, pentru redu
cerea tensiunii în zonă. Țările istmu
lui sînt toate țări in curs de dez
voltare. deci vital interesate în a-si 
concentra eforturile spre soluțio
narea multiplelor probleme ce le 
confruntă, spre construcția pașnică, 
tn conformitate cu interesele lor de 
dezvoltare economică și socială, cu 
cerințele păcii și colaborării interna
ționale. $i, fără indoială, o reglemen
tare negociată in această îndepărtată 
zonă a globului s-ar răsfrînge asupra 
întregului orizont internațional, întu
necat de ațiția nori amenințători, ar 
decupa în el o zonă de cer senin, în
tărind speranțele că seninul va de
veni „culoarea" predominantă a lu
mii în care trăim.

Vasile OROS

Nu s-ar putea spune că locuito
rii din împrejurimile orașului vest- 
german Hildesheim (Saxonia infe
rioară) — vestit pentru catedralele 
sale, unele vechi de aproape nouă 
secole — au fost prea fericiți de 
onoarea ce li s-a făcut, in ultima 
parte a anului trecut, ca in regiu
nea lor să se desfășoare manevre 
ale N.A.T.O. NiciCind manevrele, și 
cu atit mai mult cele cu participa
re internațională pe teritoriul altor 
state, nu au stirnit entuziasm, tn 
fond, cine s-ar simți incintat că se 
Știe sub focul incrucisat al unor 
proiectile, fie încărcate doar cu 
substanțe fumigene, sau să se po
menească in fundul grădinii cu di
tamai tancul, de sub turela căruia 
să se rotească amenințător o țeavă 
de tun ? Aceasta pe plan strict lo
cal, ca să nu mai vorbim, de faptul 
că, pe un plan mai general, orice 
fel de exerciții militare nu fac de
cit să adauge un supliment de ten
siune și neîncredere.

Faptul că tancurile care au parti
cipat la manevrele respective fuse
seră aduse, cu servanți cu tot. toc
mai de peste ocean, din Texas, că 
era vorba de cel mai nou tip de 
blindate, nu a avut de ce să-i în
călzească pe localnici, Dimpotrivă, 
după. cit se pare, pagubele prici
nuite'de brigada motorizată, denu
mită cit se poate de simpatic si li
niștitor „Iadul pe roți", au fost mai 
ridicate decit cele înregistrate de 
obicei in asemenea ocazii. Dar dacă 
localnicii au avut toate motivele să 
se plingă de gardurile dărimate, de 
orătăniile sau animalele strivite sub 
Senile, de drumurile și șoselele de
nivelate — neajunsuri pină la urmă 
remediabile — in schimb a existat 
un motiv mult mai serios de îngri
jorare, împărtășit nu numai de cei 
din zonă, ci, in general, de opinia 
publică din toate țările europene 
ale alianței atlantice.

Intr-adevăr, pentru prima dată 
un exercițiu militar al N.A.T.O. s-a 
desfășurat inspirindu-se, cel puțin 
in parte, din noua doctrină ameri

cană cunoscută sub numele „Air
land Battle — 2000“ (Bătălia aero- 
terestră), care, preconizind de la 
inceput o lovitură „in profunzime", 
include, practic din primul moment, 
folosirea masivă de arme nucleare 
concomitent cu cele clasice. Numai 
că, pină in prezent, această doctrină 
nu a fost acceptată, tocmai datori
tă implicațiilor ei deosebit de pri
mejdioase, de către partenerii vest- 
europeni din N.A.T.O.

In aceste condiții, operația „Iadul 
pe roți" a fost considerată de ob
servatori ca o încercare deschisă de 
a forța mina „aliaților reticenți". 
Socoteala de dincolo nu s-a prea 
potrivit insă cu cea de dincoace de 
ocean. Săptăminalul londonez „Ob
server" dezvăluia, in acest sens, 
„preocuparea profundă" stirnită in 
rindul celorlalți membri ai alianței 
față de pericolele noii doctrine. 
Ministrul britanic al apărării de
clara textual in această privință ca 
răspuns la o întrebare pusă in Ca
mera Comunelor: „Pot afirma că 
planul ^Airland Battle» nu repre
zintă o strategie a N.A.T.O. asupra 
căreia să se fi căzut de acord. 
Există, ce-i drept, discuții, dar nu 
s-a ajuns la un punct de vedere 
comun".

tncâ din prima zi a noului an s-a 
anunțat că spre sfirțitul lunii ia
nuarie vor avea loc, tot in R.F.G., 
noi manevre ale N.A.T.O., de data 
aceasta sub numele codificat, la 
fel de liniștitor și simpatic, „Cold 
Fire" („Focul rece"). Se vor inte
gra si aceste manevre in noua stra
tegie atlantică ? $i, in caz afirma
tiv. să fie denumirea lor o aluzie, 
fără voie, la... iarna nucleară ? tn 
orice caz, opoziția opiniei publice 
față de asemenea proiecte și inten
ții nu poate decit sd crească. Ț ■ 
nînd seama de perspectiva deloc 
îmbucurătoare că, dintr-o expresie 
metaforică, „iadul" sau „infernul 
pe roți" s-ar putea, oricind. trans
forma tn tragica realitate a unui 
infern adevărat. Fără ghilimele.

R. CAPLESCU
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