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Industria județului
Alba
Oamenii muncii din industria
județului Alba raportează'înde
plinirea planului la producțiamarfă industrială pe anul 1983,
Au fost create condiții ca, pină
la sfîrșitul anului, să se obțină
o producție suplimentară in va
loare de peste 540 milioane lei.
96 la sută din depășirea sarcini
lor de plan Ia producția-marfă
a fost obținută pe seama crește
rii productivității muncii.
în telegrama adresată C.C.
al P.C.R., tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al
Partidului Comunist Român,
președintele Republicii, de că
tre Comitetul județean Alba al
P.C.R. se spune :
Vă asigurăm, mult stimate
tovarășe secretar general, că
oamenii muncii din industria
județului nostru vor acționa in
continuare, cu pricepere și dă
ruire, pentru organizarea mai
bună a producției și a muncii,
astfel ca sarcinile de plan ce
ne revin să fie îndeplinite
exemplar. întreaga activitate să
sa desfășoare cu eficiență spo
rită. contribuind prin aceasta la
sporirea potențialului economic
al scumpei noastre patrii.

Prin însemnătatea problematicii
abordate, prin aprobarea unor docu
mente și programe de măsuri menite
să asigure înaintarea fermă a Româ
niei pe calea progresului și civili
zației socialiste, corespunzător hotăririlor Congresului al XII-lea și
Conferinței Naționale ale partidului,
Plenara C.C. al P.C.R. din 14—15
noiembrie, recenta Consfătuire de
lucru pe probleme de agricultură,
precum si dezbaterile din înaltele
foruri ale democrației noastre so
cialiste se înscriu ca evenimente
de o semnificație deosebită în Viața
politică a țării. Noi direcții de ac
țiune. noi orientări privind perfec
ționarea întregii activități economico-sociale. în consens cu cerințele
de mare complexitate ale perioadei
pe care o străbatem, și-au aflat o
clară definire în cuvîntările secre
tarului general al partidului. în
programele adoptate cu aceste pri
lejuri. în acest context, avind in
vedere locul pe care partidul îl
ocupă în sistemul politic al țării
noastre și stabilind un raport
dialectic între necesitatea obiec
tivă a afirmării cu mai multă vi
goare a rolului de conducător al'
partidului și cerințele actuale ale
dezvoltării societății noastre, tovară
șul Nicolae Ceaușescu sublinia :
„Este necesar să crească și mai mult
rolul organizațiilor de partid, al or
ganelor de partid, la toate nivelurile.
Să înțelegem bine că afirmarea rolu
lui conducător al partidului este de
terminată, in primul rînd, de felul
in care fiecare organizație, fiecare
comunist își înfăptuiește sarcinile in
domeniul său de activitate".
Dezvoltarea bazei proprii de ma
terii prime și energetice, a agricultu
rii, îmbunătățirea nivelului tehnic și
calitativ al producției, sporirea gra
dului de valorificare a materiilor pri
me și materialelor, creșterea competi
tivității produselor românești pe pia
ța externă, așa cum se subliniază în
documentele plenarei, reprezintă li
niile de forță ale activității econo
mice în anul viitor. De asemenea, o

deosebită atenție se cere a fi acor
dată utilizării cu eficiență maximă a
fondurilor de investiții, reducerii
consumurilor materiale și energetice,
valorificării resurselor refolosibile,
sporirii accentuate a productivității
muncii, diminuării cheltuielilor ma
teriale. Toate acestea se constituie în
sarcini de deosebită însemnătate,
pentru îndeplinirea cărora organele
și organizațiile de partid trebuie să-și

În spiritul
sarcinilor
și exigentelor
subliniate
la Plenara
C.C. al P.C.R.
folosească întreaga capacitate poli
tică și organizatorică, întreaga lor
forță de mobilizare a maselor de oa
meni ai muncii. Ele dispun de o ase
menea capacitate, formată și probată
de-a lungul anilor, partidul, în în
tregul său, dovedindu-se un organism
politic viu, care s-a transformat in
funcție de schimbările revoluționare
ce s-au petrecut în viața economică
și socială a țării. în prezent avem
un partid viguros, un adevărat partid
de masă — care cuprinde în rindurile sale peste 30 la sută din popu
lația ocupată în industrie, agricultu
ră și celelalte domenii ale activității
economico-sociale — practic, neexistind unitate, colectiv in care să nu
acționeze o puternică organizație de
partid.
Pe lîngă bogatul conținut de idei,

de orientări și indicații dare, cuvîn
tările tovarășului Nicolae Ceaușescu
la plenară și la Consfătuirea de
lucru pe probleme de agricultu
ră reprezintă totodată un model
de cum trebuie concepută acti
vitatea organelor și. organizațiilor
de partid în fixarea priorităților, în
stabilirea forțelor și mijloacelor, în
corelarea organică a aspectelor eco
nomice, politice, organizatorice și educative intr-un tot unitar al muncii
de partid. în această viziune dialec
tică, pregătirea producției anului vii
tor trebuie considerată nu ca un în
ceput, ci ca o continuare la cote su
perioare a împlinirilor de pină
acum și experienței acumulate, ceea
ce presupune îndeplinirea planului
pe anul în curs la toți indicato
rii de către fiecare unitate econo
mică. Iată de ce se impune con
centrarea principalelor forțe, a ca
drelor celor mai competente în uni
tățile care întîmpină anumite greu
tăți, prezenta activă a comuniștilor
cu o mare experiență în locurile cele
mai grele fiind hotărîtoare pentru a
se organiza munca în așa fel incit
absolut toate problemele să-și gă
sească soluțiile corespunzătoare, pen
tru a insufla oolectivelor încrede
re în forțele proprii. Dealtfel, depla
sarea centrului de greutate al muncii
politice in verigile de bază, în mij
locul oamenilor, al locurilor unde se
hotărăște soarta producției constituie
una din cerințele importante ale unul
stil de muncă eficient.
Dacă pe agenda urgențelor în ac
tivitatea organelor și organizațiilor
de partid din unitățile industriale se
află îndeplinirea integrală a planului
pe acest an, atenția comuniștilor din
agricultură se cere — așa cum a in
dicat tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al partidului, la
Consfătuirea de lucru pe probleme
de agricultură — concentrată spre
asigurarea tuturor condițiilor nece
sare în vederea realizării în 1984 a
unor producțli-record în toate sec-

După cum s-a mai anunțat, in ziua de 10 decembrie a.c., tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, a primit delegația ziarului „Nodon
Sinmun", organ al Partidului Muncii din Coreea, condusă de tovarășul
Kim Sâk Re, redactor-șef adjunct al ziarului, căreia i-a acordat următorul
interviu :

ÎNTREBARE : Poporul co
reean urmărește cu un mare
interes realizările remarca
bile pe care le obține Repu
blica Socialistă România în
lupta pentru transpunerea în
viață a hotărîrilor celui de-al
XII-lea Congres și Conferin
ței Naționale ale Partidului
Comunist Român.
V-am ruga să vă referiți la
preocupările actuale ale po
porului român pentru edifi
carea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și la lupta
sa viitoare pentru întâmpina
rea cu strălucite realizări in
muncă a celei de-a 40-a ani
versări a eliberării patriei și a
celui de-al XIII-lea Congres al
Partidului Comunist Român.

RĂSPUNS : în momentul de față,
întregul popor este angajat în re
alizarea obiectivelor Congresului al
XII-lea și Conferinței Naționale ale
partidului, care reprezintă o etapă
importantă în înfăptuirea Progra
mului partidului de făurire a so
cietății socialiste .multilateral dez
voltate.
în primii trei ani ai cincinalului
am obținut o serie de rezultate po
zitive în dezvoltarea industriei și a
întregii economii naționale. în acest
an, ritmul de dezvoltare a indus
triei este de circa 5. la sută. Deși
am avut un an greu, datorită se
cetei care s-a prelungit pînă aproa
pe la sfîrșitul anului, am obținut,
pe ansamblu, o recoltă agricolă
care asigură buna aprovizionare a
populației. S-âu dezvoltat, de ase
menea, și celelalte sectoare ale eco
nomiei naționale, precum și învățămîntul, știința și cultura — fac
tori fundamentali pentru făurirea
societății socialiste.
Plenara Comitetului Central din
noiembrie a adoptat planul pe 1984
și prevederile pentru încheierea în
tregului cincinal. Planul și celelalte
programe au fost dezbătute de or
ganismele democrației noastre so
cialiste, precum și de Marea Adu
nare Națională.
Pentru anii 1984—1985 prevedem
un ritm de dezvoltare a producției
industriale de 6—7 la sută, o creș

tere a venitului național de circa
8 la sută.
De asemenea, am adoptat o serie
de măsuri și prevedem o creștere
importantă a producției agricole.
Aceasta se bazează și pe intensifi
carea irigațiilor și îmbunătățirilor
funciare, ceea ce va crea condiții
favorabile obținerii de recolte sta
bile și în condiții climaterice mai
grele.
Prin realizarea acestor prevederi
vom asigura înfăptuirea hotărîrilor
Congresului al XII-lea, a obiectivu
lui fundamental pentru acest cin
cinal, de trecere la un nou stadiu
de dezvoltare.
Acordăm, de asemenea, o mare
însemnătate problemelor calitative,
înfăptuirii obiectivului^ privind re
alizarea unei noi calități a muncii
și vieții întregului popor. Preve
dem intensificarea cercetării știin
țifice. Am adoptat, de asemenea, o
serie de măsuri privind perfecțio
narea învățămîntului, a întregii ac
tivități de formare a cadrelor și de
ridicare a conștiinței socialiste a
poporului.
în ultimele săptămîni am dat
publicității unele programe impor
tante privind îmbunătățirea calită
ții, ridicarea nivelului tehnic și
creșterea eficienței economice. De
asemenea, am adoptat programul
privind creșterea mai puternică a
productivității muncii în anii ur
mători. Avem în vedere necesita
tea ca, pînă în 1990, să obținem o
transformare puternică a întregii
activități, să ajungem — din punct
de vedere al productivității muncii,
al eficienței și al calității — la ni
velul țărilor celor mai avansate.
Pornim de la faptul că socialis
mul trebuie să demonstreze în
fapte că poate și trebuie să reali
zeze o calitate, o eficiență și o pro
ductivitate mai bune decît capita
lismul.
în același timp, am adoptat noi
măsuri privind creșterea nivelului
de trai, material și spiritual, al po
porului. începînd de la 1 septem
brie se aplică hotărîrea privind
creșterea cu circa 5 la sută a ve
niturilor reale ale tuturor oameni
lor muncii.

Deci, vom întîmpină a 40-a ani
versare a victoriei revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă, precum și
Congresul al XIII-lea al partidului
cu noi realizări în toate domeniile,
cu hotărîrea fermă de a asigura
înfăptuirea neabătută a Programu
lui de făurire a societății socialiste
multilateral dezvoltate.
în aceste realizări un loc impor
tant îl ocupă înfăptuirea programe
lor de dezvoltare mai puternică a
bazei energetice și de materii pri
me, pentru întărirea independenței
energetice a țării. Avem un con
sum de energie mai mare decît
anul precedent; consumul energe
tic a crescut mai mult decît a cres
cut producția de energie. Seceta
ne-a creat și în domeniul energiei
o serie de greutăți, deoarece nu
putem realiza 1 200—1 500 MW
energie pe hidrocentrale. Am adop
tat însă măsuri pentru folosirea
mai intensivă a centralelor electri
ce pe cărbune și hidrocarburi.
Totodată am luat măsuri de a re
aliza o reducere a consumurilor
energetice neproductive. încă în
anul viitor vom acoperi din resur
sele proprii circa 94—95 la sută din
necesarul de energie. Aceasta ne
creează posibilitatea de a realiza
programul privind asigurarea inde
pendenței energetice a țării în ur
mătorii 2—3 ani, cel mai tîrziu.
ÎNTREBARE : Poporul co
reean cunoaște bine că Parti
dul Comunist Român și Gu
vernul Republicii Socialiste
România, în frunte cu dum
neavoastră, promovează o po
litică externă suverană și iubi
toare de pace.
Am fi recunoscători dacă
v-ați putea referi la direcțiile
principale, în etapa actuală,
ale activității pe plan inter
național.

RĂSPUNS : în viața internațio
nală s-a ajuns la o încordare de
osebit de gravă. Se poate spune că,
de la terminarea celui de-al doilea
război mondial, niciodată situația
nu a fost atît de gravă. Acesta este
rezultatul direct al intensificării
cursei înarmărilor, în primul rînd
a înarmărilor atomonucleare, al
adîncirii contradicțiilor pe plan In
ternațional dintre diferite state și

(Continuare în pag. a Vl-a)
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Industria județului
Vrancea
Oamenii muncii din economia
județului Vrancea raportează
că ieri, 21 decembrie, și-au rea
lizat sarcinile anuale de plan la
principalii
indicatori.
Acest
avans dă posibilitatea ca pină la
sfirșitul anului să se realizeze,
suplimentar, 100 milioane lei la
producția netă, 300 milioane lei
la producția-marfă, 120 milioa
ne lei la producția-marfă vindută și încasată, 110 milioane lei
la investiții. Aceste depășiri au
fost obținute în condițiile redu
cerii consumurilor cu 4 200 tone
combustibil convențional
și
11 000 MWh energie electrică.
In telegrama adresată C.C. al
P.C.R.,
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, secretar general al
Partidului Comunist Român,
președintele Republicii, de că
tre Comitetul județean Vrancea
al P.C.R. se spune :
Vă mulțumim din suflet pen
tru tot ce ați făcut și faceți ca
și meleagurile Vrancei să se
dezvolte în ritm cu țara, pentru
activitatea ce o desfășurați pen
tru ridicarea României pe noi
trepte de civilizație și progres.
Oamenii muncii din județul
Vrancea, urmind neabătut in
dicațiile dumneavoastră, vor
acționa cu hotărire pentru a întimpina cea de-a 40-a aniversare
a eliberării patriei și Congresul
al XIII-lea al partidului cu noi
și remarcabile realizări.

Centrala industriei
tricotajelor
în ziua de 21 decembrie, oa
menii muncii din Centrala in
dustriei tricotajelor au îndepli
nit sarcinile de plan pe anul
1983. Principalii indicatori de
plan au fost depășiți cu 5,3 la
sută la producția netă, cu 9 la
sută la producția fizică, cu 4,6 la
sută la productivitatea muncii.
Toate comenzile la export au
fost integral onorate.
în telegrama adresată tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii, de către personalul mun
citor din întreprinderile cen
tralei se spune :
Folosim acest prilej, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu. pentru a vă mulțumi
din toată inima pentru grija de
osebită pe care o acordați dez
voltării în ritmuri înalte a in
dustriei românești și vă adresăm
cele mai calde mulțumiri pen
tru sprijinul, indicațiile si orien
tările prețioase pe care ni le-ați
dat cu ocazia vizitelor de lucru
în unitățile centralei noastre.
Vă asigurăm, scumpe tovarășe
Nicolae Ceaușescu. de hotărîrea
neabătută a colectivului nostru
de a face totul pentru îndepli
nirea în mod exemplar a sar
cinilor economice ce ne revin pe
anul 1984 și pe Întregul cin
cinal.

CUM A DEVENIT MEDGIDIA PORT LA DUNĂRE Șl MARE
Chei obișnuit, chei de
granit. însoțitorul meu —
macaragiul
care
așază
blocurile de piatră — se
întreabă de ce mă mir atit.
Nu-i pot explica pe înde
lete de ce mă mir pentru
că ar trebui să-i spun o
poveste lungă, ar trebui
sâ-i înfățișez o întreagă
Istorie, nu numai a locului
de aici, ci a orașului întreg.
Mă mulțumesc să mormăi :
„Era o baltă aici !“. „Era
— apasă el — și nu mai e.
Foarte simplu !“.
O fi foarte simplu pen
tru el, dar nu pentru cei
de vîrsta mea. Sigur, era
o baltă aici ; iar mai sus,
sub coasta văii, unde se
rotesc acum uriașele cup
toare ale combinatului de
lianți și azbociment, era
cîmp, cimp de piatră aco
perit, de-o palmă, de țărină ținută de pir să nu o
ia vîntul. Macaragiul aces
ta tinăr era probabil șco
lar în clasa întîi cînd se
ridicau zidurile combina
tului. Și acum construiește
noul port al Medgidiei la
umărul Canalului Dunăre
— Marea Neagră ! Pentru
anii Republicii, acest fapt
este un lucru obișnuit,
care iese din sfera mirări
lor. Poate, pentru genera

țiile mai tinere. Dar pentru
generația mea?
Cind eram școlar într-a-ntîia ne adunam mai
mulți și despicam păpurișurile bălții, in sus, spre
satul Remus Opreanu, strecurindu-ne pe sub botul
dealurilor megieșe văii Carasu. Acolo, intr-un colț
de canara, mai zăceau,

silueta uriașă a monumen
tului de la Adamclisi.
Ne bate vîntul aspru al
văii și macaragiul tropăie
nerăbdător și nedumerit
lingă mine. Lui, peisajul
i se pare a fi cel mai
obișnuit din lume. Așa
trebuie să fie, cum ar pu
tea fi altfel ? Și uriașa
aripă de beton și oțel a po

| din

țării

• reportaje • însemnări •
adînc înfipte în stîncă,
belciuge de fier mușcate de
rugină. Străbunicii noștri
își aminteau să fi văzut
prinse de ele, cu otgoane,
caice vechi, venite dinspre
Cernavodă. Documente răs
foite la vîrsta maturității
confirmau că nave ușoare,
plutind pe apele puțin
adînci ale bălților, ajun
geau pînă in pragul Med
gidiei.
Citindu-le, zîmbeam cu mirare năluciri
lor veacului trecut în al
cărui mijloc se născuse
tirgul, urcîndu-și, în amfi
teatru, casele de cherpic și
piatră, din buza bălții pină
pe creasta dealului de un
de, în zilele cu zare lim
pede, se deslușea spre sud

|

60 000 ? Că acei șase mii
de oameni trăiau de azi
pe mirpe și munceau pămintul, ‘tăiau piatra în ca
riere, ațițau focul fierări
ilor primitive, croiau ha
muri din piele de bivol sau
îngrijeau de turmele de oi
ale boierilor din jur ?
Privesc în lungul Cana
lului. Silueta lui, oglinda
lui se detașează precis —
săgeată dreaptă spre dea
lurile de cretă dinspre Basarabi, unde, sfredelind canaralele de calcar, cotește
drept spre Mare, in pragul
dunelor de nisip de la
Agigea. Uit o clipă că ne
aflăm in plină iarnă și re
văd afluenții Canalului —
zecile, sutele de afluenți
creați de mina omului. Apa
lor deja gilgiie, in dreapta
și in stingă văii Carasu,
hrănind zecile de mii de
hectare, pină înspre Negru
Vodă, pînă înspre Dorobanțu, Mihail Kogălniceanu și dincolo de aceste lo
calități. în anii trecuți
s-au și smuls recolte-record de pe aceste teritorii
dintre ape, recolte întreite,
împătrite, pe care vechile
armane de pe latura su-

dului nou de peste Canal,
unind cele două maluri ale
văii, și halele înșirate or
donat, la capul podului,
ale întreprinderii meca
nice, cu vatra ei nouă de
otel, și orașul, desfășurîndu-se în amfiteatru pe
coastă, ingenios durat din
linii arhitectonice măies
trit jucate de știința con
structorilor, pulverizînd ce
nușiul iernii,
luminînd
orizontul cu fațadele pas
telate ale blocurilor... Ce
să-i spun tînărului meu
însoțitor — că intr-un de
cembrie, cu 36 de ani în
urmă, descoperisem cu ui
Dionisle SINCAN
mire că Medgidia era un
tîrg cu șase mii de locui
tori , iar acum are peste (Continuare în pag. a IV-a)

Moment de muncă la întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie" - București Foto : S. Cristian

(PLENARA CONSILIULUI CENTRAL AL U.G.S.R.^
0 VIE Șl PUTERNICA EXPRESIE A HOTARlRII OAMENILOR MUNCII:

Vom realiza în mod exemplar obiectivele economico-sociale
ale planului pe anul 1984, vom acționa ferm pentru
pace și dezarmare pe planeta noastră!
Telegrama adresata
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste România
Mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Participanții Ia plenara Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor, care și-a desfășurat lucră
rile in aceste zile de puternică angajare patriotică a
tuturor oamenilor muncii pentru realizarea sarcinilor
pe 1983 și pregătirea temeinică a producției anului
viitor, însuflețiți de inflăcăratele chemări cuprinse în
magistralele dumneavoastră cuvintări ținute recent
în cadrul înaltelor forumuri ale democrației muncito
rești, revoluționare din (ara noastră, au analizat cu
exigență și răspundere comunistă activitatea desfășu
rată de sindicate și măsurile ce se impun pentru
unirea eforturilor tuturor oamenilor muncii in vederea
infăptuirii exemplare a planului pe 1984 și a progra
melor stabilite de plenara Comitetului Central al
Partidului Comunist Român din noiembrie a.c.
Intr-o atmosferă vibrantă, participant! Ia plenară au
dat glas sentimentelor de fierbinte dragoste și profun
dă recunoștință ale oamenilor muncii, români, maghiari,
germani și de alte naționalități, membri ai sindicate
lor, față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, eminent conducător al partidului
și statului nostru, de a cărui concepție științifică, clar
văzătoare și acțiune fermă, neobosită sint legate toate
marile izbinzi dobindite de clasa noastră muncitoare,
de întregul popor in această perioadă istorică glorioa
să, intrată pe drept in conștiința națiunii „Epoca
Ceaușescu".
în lumina orientărilor, indicațiilor și observațiilor
formulate in cuvîntările dumneavoastră, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, la plenara C.C. al P.C.R.,
sesiunea Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice
și Sociale, precum și la plenara Consiliului Național al
Oamenilor Muncii, participanții la plenara Consiliului

Central al Uniunii Generale a Sindicatelor au analizat
profund și multilateral activitatea sindicatelor in toate
domeniile în care sint învestite cu atribuții și răspun
deri. Apreciind activitatea sindicatelor, desfășurată sub
conducerea organizațiilor de partid, pentru mobiliza
rea oamenilor muncii in întrecerea socialistă in ve
derea îndeplinirii planului pe 1983, stabilirii în între
prinderi a programelor de măsuri pentru creșterea mai
accentuată a productivității muncii și reducerea chel
tuielilor de producție, pentru aplicarea hotărîrilor și
măsurilor adoptate de conducerea partidului și sta
tului in scopul îmbunătățirii condițiilor de muncă și
viață ale oamenilor muncii, precum și activitatea politico-educativă desfășurată pentru formarea omului
nou, constructor devotat și conștient al noii orinduiri,
plenara a subliniat in mod autocritic și neajunsurile
care mai există in munca sindicatelor. Plenara a con
siderat că in criticile făcute de către dumneavoastră,
mult stimate tovarășe secretar general, privind nerealizarea integrală a producției fizice planificate, nefolosirea completă a capacităților de producție, creșterea
productivității muncii sub posibilitățile existente se
regăsesc și organele și organizațiile sindicale.
Manifestindu-și deplina adeziune, aprobare și satis
facție față de obiectivele prevăzute in planul de stat
pe anul viitor și în celelalte documente-program me
nite să asigure dezvoltarea continuă, in ritmuri înalte
a economiei naționale, a venitului național, baza creș
terii nivelului de trai, la a căror elaborare și funda
mentare o contribuție esențială, hotărîtoare ați adus
dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu, strălucit strateg și arhitect al intregii po
litici interne și externe a partidului și statului nostru,
participanții la plenară și-au exprimat hotărîrea de a

(Continuare în pag. a V-a)
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DIVERS
Arbore
Există pe cuprinsul patriei
mulfi arbori care au fost con
temporani cu domnitorul Ștefan
cel Mare. Arbori multiseculari,
deci. Deși nu-și are înfipte ră
dăcinile in solul secolului al
XV-lea sau al XVI-lea, arbo
rele din curtea Universității din
Iași este considerat un veritabil
unicat, deoarece face parte dintr-o specie care datează pe pă
mânt de 250 milioane de ani.
Așadar, arbori ca acesta din
curtea Universității ieșene au
fost martori la nașterea spe
ciei.^ umane.
Considerat monument al na
turii, arborele de la Iași este
ocrotit de lege. Studenții și pro
fesorii ii veghează cu dragoste
creșterea și dăinuirea peste
vreme.

Perseverența
Maistrul Mircea Săvulescu,
unul dintre numeroșii inovatori
ai întreprinderii „Rulmentul"
din Brașov, și ale cărui idei
transpuse in practică au adus
economii de .multe milioane de
lei, a ieșit la pensie cu doi ani
in urmă. Dar de atunci el nu
s-a despărțit de colectivul în
care a muncit peste 35 de ani.
Motivul ni-l mărturisește chiar
el : „Aveam și mai am idei.
Chiar cind am ieșit la pensie
unele se aflau in curs de ma
terializare. Trebuie să le duc
pină la capăt".
Și le duce cu bine. In pre
zent- se realizează noi scule Și
dispozitive concepute de el, pe
care s-a angajat să le urmă
rească, atent, „la lucru", in anul
viitor.

Gradina
petroliștilor
Totul a pornit de la o propu
nere intr-o adunare generală a
oamenilor muncii : „De ce adică
nu ne-am face și noi o seră ?“.
Era, cum se vede, o propunere-intrebare, căreia i s-a dat,
fără intirziere, răspunsul. Din
materiale refolosibile, petro
liștii bihoreni de la Suplacu de
Barcău au amenajat, in timpul
liber, o seră de legume de
toată frumusețea.
încurajați de acest prim suc
ces, petroliștii gospodari au
trecut la amenajarea unei noi
sere. Deci, pornind de la o propunere-intrebare, petroliștii au
dat răspunsurile cele mai potri
vite.

La datorie
Corespondentul nostru volun
tar Teodor Balmoș, șeful ștației
Piatra Craiului din cadrul Re
gionalei C.F.R. Cluj, ne scrie :
„Trenul mărfar 34 464 avea tre
cere fără oprire prin gara Bulz.
Impiegatul de mișcare Horvath
Zoltan urmărea atent cu privi
rea defilarea vagoanelor. Deși
trenul mergea repede, el a ob
servat, la un moment dat, că
unul din vagoane avea un arc
rupt. De îndată, impiegatul a
luat legătura, prin stația radio,
cu mecanicul trenului și cu im
piegatul de serviciu din stația
Piatra Craiului. In această sta
ție s-a acționat rapid pentru
scoaterea din garnitură a va
gonului defect. In acest fel a
fost evitat un nedorit eveni
ment feroviar".
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
analizate și soluționate in concordanță cu legile țării, cu principiile
eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om
Si intr-o unitate tu bune rezultate
există rezerve de creștere

a producției
O amplă scrisoare adresată to
varășului Nicolae Ceaușescu aducea
Ia cunoștință că în activitatea
Stațiunii de cercetare și producție
pomicolă Voinești-Dimbovița —
unitate cunoscută pentru rezulta
tele sale în general pozitive — se
manifestă, totuși, unele deficiențe,
care dăunează bunului mers al
unității. La indicația secretarului
general al partidului, scrisoarea a
fost dată spre rezolvare pre
ședintelui Curții Superioare de
Control Financiar și secretarului cu
probleme agrare al C.C. al P.C.R.
Analiza multilaterală efectuată la
fața locului de specialiști și acti
viști de partid a relevat, in mod
deosebit, rezultatele pozitive obți
nute în pomicultură, stațiunea
fiind una din unitățile bune din
cadrul Trustului de cercetări și
producție pentru pomicultură. De
pildă, producția medie de fructe
s-a situat aproape în fiecare an
mult peste media la hectar obținu
tă pe totalul stațiunilor din țară —
în 1979 cu 150 la sută, în 1981 cu 75
la sută și in 1982 cu peste 61 la
sută.
Prin măsurile luate în ultimii ani
de conducerea stațiunii — unele
comasări de terenuri, crearea unei
baze materiale mai bune pentru
sectorul de cercetare, înființarea
unei ferme pepiniere pentru mate
rial săditor, precum și întinerirea
progresivă a unor plantații îmbătrinite și necorespunzătoare — s-au
asigurat condiții optime pentru
obținerea unei producții superioare
de fructe în anii următori.
în legătură cu afirmațiile cu
prinse în scrisoare, raportul de
cercetare arată că multe din aces
tea nu își găsesc confirmare, iar
altele se adeveresc doar parțial.
Astfel, din verificarea documen
telor pe baza cărora s-au stabilit
sumele cuvenite personalului mun
citor, ca adaos de acord global
pentru realizările din anul 1982,
s-a constatat că unele din aceste

drepturi au fost calculate greșit.
Situația s-a datorat incompetenței
responsabilului compartimentului
organizare-retribuire a muncii, care
a și fost schimbat din funcție,
precum și lipsei de control din par
tea cadrelor de conducere ale sta
țiunii — fapt ce a fost sancționat
pe linie administrativă și de partid.
In timpul controlului s-a și trecut
la aplicarea unor măsuri de nor
malizare a situației.
Merită evidențiată concluzia din
raport potrivit căreia activitatea
stațiunii a fost afectată de faptul
că atit la nivelul stațiunii, cit și
al fermelor de producție ale aces
teia, sint unele cadre tehnice, in
clusiv ingineri șefi de ferme, care
manifestă comoditate, insuficientă
răspundere, încalcă disciplina mun
cii. La rîndul său. organul de con
ducere colectivă al stațiunii nu a
urmărit cu atenția necesară modul
cum își îndeplinește sarcinile de
producție personalul muncitor, di
rectorul și inginerul-șef nu au folo
sit metodele de muncă cele mai adecvate pentru crearea unui climat
sănătos de muncă și nu au tras ia
răspundere cu fermitate pe cei
care s-au făcut vinovați de încălca
rea disciplinei și de nerealizarea
sarcinilor. A mai rezultat că uni
tatea nu a fost suficient controlată
și sprijinită de Trustul pomiculturii
si de filiala Dîmbovița a Băncii Agricole in ce privește modul da
gospodărire a fondurilor materiale
și bănești, respectarea legislației
muncii.
Pentru abaterile constatate au
fost aplicate sancțiuni unor cadre
de conducere și de execuție din
stațiune, de la Trustul pomicultu
rii, filiala Băncii Agricole. Con
cluziile controlului au fost dez
bătute în secretariatul Comitetului
județean Dîmbovița al P.C.R., cu
reprezentanți ai ministerului șl Academiel de științe agricole și sil
vice. întrunind o deplină aprobare.

Apele riului vor redeveni limpezi
Locuitorii din Guruieni — sat ce
aparține de comuna Măgura-Teleorman — au semnalat că, de la

un timp, apele riului Clănița au
devenit poluate. După cum afirmau
cițiva săteni intr-o scrisoare adre

sată tovarășului Nicolae Ceaușescu,
legumele n-au mai putut fi irigate
și vitele adăpate cu apa riului.
Demersuri au mai fost făcute, dar
„lucrurile au rămas ca la început,
riul continuînd să fie poluat".
Fiind încredințată pentru solu
ționare Consiliului popular al ju
dețului Teleorman, scrisoarea a
fost verificată la fața locului de
specialiști și activiști ai organelor
locale. Referatul de cercetare, confirmind faptele sesizate, precizea
ză că în amonte de satul Guru
ieni, pe malul sting al riului Clănita sint amplasate trei ferme zoo
tehnice. aparținind I.A.S. Alexan
dria. cu efective de mii de anima
le, dejecțiile fiind evacuate, neepu
rate. în apele rîuluL
Ca urmare a anchetei, pentru
încălcarea legislației privind gos
podărirea apelor și protecția cali
tății lor, a fost amendat șeful fer

Soluțiile adoptate sint
corespunzătoare
Șeful serviciului plan, organiza
re, personal, retribuire de la Spita
lul clinic Brincovenesc din Capita
lă susținea că, prin sistematizarea
zonei in care se află această unita
te, se dezafectează unele clădiri,
ceea ce. afirma el, va îngreuna des
fășurarea activității medicale acor
date populației din această parte a
Capitalei. Drept pentru care, într-o scrisoare adresată tovarășului
Nicolae Ceaușescu. el solicita men
ținerea clădirii principale a spita
lului și mutarea Institutului de
balneologie in una din stațiunile
balneoclimaterice, iar spațiul pe
care îl ocupă să fie redat spitalului.
La indicația secretarului general
el partidului, scrisoarea a fost dată
spre examinare viceprim-miniștrilor de resort ai guvernului. In ra
portul de cercetare se subliniază
că soluțiile aprobate pentru siste
matizarea centrului municipiului
București, deși vor afecta unele clă
diri ale Spitalului Brincovenesc,
prevăd, în același timp, completa
rea acestei unități spitalicești cu
noi clădiri moderne, echipate si do
tate corespunzător, în vederea asi
gurării unor condiții îmbunătățite
pentru funcționarea viitoare a Spi
talului Brincovenesc.
Referindu-se la cea dc-a doua
problemă cuprinsă In scrisoare, se
precizează că Institutul de medi
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Ca de obicei, Ad
ministrația de Stat
Loto-Pronosport mar
chează prima zi a
noului an printr-o ac
țiune tradițională, deo
sebit de atractivă :
tragerea extraordinară
Loto a Revelionului
1984 I In cadrul a 12
extrageri în 3 faze, cu
un total de 120 de nu
mere, participanților li
se oferă multiple posi
bilități de a obține
autoturisme
„Dacia
1300", mari sume de
bani variabile și fixe
și excursii în R. P. Un
gară sau R. D. Ger
mană. Se poate Juca
pe variante simple, va
riante combinate și
combinații „cap de
pod” ; cea mai avan
tajoasă formă de par
ticipare o constituie
variantele a 25 lei, achitate sută ia sută
sau în cotă de 25 la
sută, care au drept de
cîștiguri la toate extra
gerile.
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(Urmare din pag. I)

| Răspuns
| la o întrebare
Corespondentul nostru volunItar Vasile Neagu, muncitor la
întreprinderea „Romlux" din
Tirgoviște, ne prezintă o priveIliște din preajma autogării din
localitate : „Priveliște dezolan
tă, pestriță și anacronică, datorată unor neguțători ambulanți,
Icare-și etalează tarabele sau te
trag de minecă, -imbiindu-tecu tot felul de obiecte ciudate :
— Ia ursulețul, ia ursulețul !...
Un ursuleț albastru cu picălele, lingă un vinător portocaliu
Icu o pușcă albă ca laptele și cu
cizme roșii ca focul. Totul «pictal» pe un colț de geam inrămat...“.
După ce corespondentul nos‘ tru voluntar înșiră alte mostre de cățeluși, cerbi, căprioare,
I pisici, berze, vulpi și alte vie
țuitoare „pictate" in culori care
mai de care mai năstrușnice și
Imai țipătoare, se întreabă și ne
întreabă : „De ce sint tolerați
acești indivizi care poluează
strada în văzul tuturor ? Ce-ar
Ifi să nu-i mai -vadă- nimeni ?“.
Ar fi foarte bine !

cină fizică-balneoclimatologie si
recuperare medicală este centrul
metodologic al acestei discipline și
numără peste 700 de medici specia
liști, medici primari și secundari
din această rețea. Aici își desfă
șoară activitatea catedra de specia
litate care predă disciplina la studenți și pregătește cadre medicale
de fizioterapie și profesorii de gim
nastică medicală.
Pe lingă activitățile de studii și
cercetări multiple și complexe efec
tuate în institut, sub directa coor
donare a Academiei de știinte
medicale, aici se desfășoară o im
portantă și eficientă activitate cu
rativă. In secțiile clinice sint spi
talizați și tratați circa 3 500 bolnavi
pe an, iar ambulatoriu se tratează
încă 4 000—5 000 bolnavi din muni
cipiul București și localitățile în
vecinate.
Toate aceste activități, cuprinzînd
volumul, dotarea și încadrarea co
respunzătoare și necesară, sînt im
posibil de desfășurat și realizat în
condiții mal bune în altă parte, de
exemplu într-o stațiune balneară,
decît la sediul actual, în care de-a
lungul a peste 30 de ani s-au Inves
tit, în scopul menținerii sănătății
oamenilor, zeci de milioane de lei.
Rezultă, așadap, că soluțiile adop
tate sint corespunzătoare.

Tragerea
extraordinară
LOTO
a Revelionului

' Ucenicie apicolă |
Pensionarul Alexandru Braz
din Satu Mare (str. Uzinei nr.
25) este cunoscut nu numai ca
un destoinic și priceput apicul
tor, ci și ca un inimos și pasionat propagator al acestei fruImoase îndeletniciri. Bucurindu-se de sprijinul conducerii
unor școli din municipiu, el poIposește adeseori in mijlocul elevilor, care-i urmăresc „lecțiile"
cu sufletul la gură. Au și de ce.
„Profesorul" prezintă, cu har și
Itilc, istorisiri captivante despre
activitatea laborioasă a albinelor, însoțite de materiale deI monstrative, la obiect.
Să ne mai mire faptul că nu
puțini din foștii lui învățăcei au
■ devenit, la rindu-le, apicultori
pasionali ?

mei de porci, dr. Cornea, Miron,
stabilindu-se,
totodată,
măsuri
pentru remedierea situației. Dar,
datorită volumului mare de de
jecții rezultate, se arată in raport,
măsurile stabilite de organele de
gospodărire a apelor, precum și de
comisia județeană pentru pro
tecția mediului înconjurător, res
pectiv construirea unor iazuri bio
logice provizorii, nu au avut efi
ciența scontată.
Ca urmare, se precizează în în
cheiere, au fost stabilite noi mă
suri, suplimentare, între care pui
nerea imediată în funcțiune a unei
platforme de deshidratare și ter
minarea executării lucrărilor la
platformele existente, precum și
la bazinele de stocare, asigurarea
unor utilaje și a personalului ne
cesar la instalațiile de epurare.
Se subliniază că in acest mod se
va asigura îmbunătățirea calității
apelor riului Clănița.
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Rubrică realizată de

Petre POPA

și corespondenții „Scinteii" •
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toarele agricole prin fertilizarea te
renurilor cu îngrășăminte naturale,
executarea la un înalt nivel calita
tiv a reparațiilor la mașini agricole
și tractoare, amplasarea judicioasă a
culturilor, asigurarea semințelor de
calitate, pregătirea sistemelor de iri
gații, desfășurarea in bune condiții
a activității în zootehnie prin res
pectarea programelor de lucru și de
furajare de către fiecare îngrijitor și
specialist, paralel cu creșterea răs
punderii pentru sporirea efectivelor
de animale și a producțiilor de lap
te. carne, lină.
Evident, din ansamblul măsurilor
aprobate de plenara din noiembrie
fiecare organizație de partid va
trebui să-și concentreze activita
tea în anul viitor și în perspectivă
pentru rezolvarea sarcinilor speci
fice locului de muncă în care acțio
nează. Astfel, comuniștii din ramurile
producției de cărbune, petrol și ener
gie electrică vor avea in centrul atenției realizarea ritmică, în întregi
me, a prevederilor stabilite, in timp
ce organele și organizațiile de partid
din alte întreprinderi industriale vor
situa pe prim plan asigurarea pro
ducției destinate exportului, impera
tiv economic de stringentă actuali
tate. La rîndul lor, membrii de
partid din agricultură își vor îndrep
ta eforturile in direcția îmbunătăți
rii radicale a activității din această
ramură de bază a economiei națio
nale, înfăptuirii obiectivelor noii re
voluții agrare, ale programului na
țional privind realizarea unor recolte

sigure șl stabile. Organizațiile da
partid care iși desfășoară munca în
cercetare și proiectare sint chemate
să acționeze îndeosebi pentru ridica
rea nivelului tehnic și al calității
produselor, pentru perfecționarea
tehnologiilor in vederea realizării de
produse cu consumuri cit mai scă
zute — materiale și de muncă
— pentru ca ele să fie tot mal

terii prime, materiale șl creșterea
gradului de valorificare a acestora,
ridicarea nivelului tehnic și calita
tiv al producției prin aplicarea celor
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii. In mod deosebit organele și or
ganizațiile de partid trebuie să situe
ze permanent în atenția colectivelor
de muncă obligația ca toate unitățile
să se încadreze strict, zi de zi, in

ganizațiile de partid să situeze prin
tre preocupările lor principale ridi
carea la un nivel calitativ superior
a muncii politico-organizatorice, pen
tru a imprima stilului și metodelor
de lucru o eficiență sporită — cerință
formulată în cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea
de lucru de la Mangalia.
îmbunătățirea substanțială a acti

„TRIBUNA DEMOCRAȚIEI" teren de largă și fertilă

conlucrare cetățenească
îndoială, o activitate importantă, dar
esențial este să se și rezolve proble
mele semnalate de cetățeni. Iar „Tri
buna democrației" s-a impus îndeo
sebi datorită operativității măsurilor
adoptate. „La o asemenea adunare,
ținută în urmă cu cîteva luni — ne
relata tovarășa Ecaterina Tucă, pre
ședinta Consiliului F.D.U.S. din
sectorul 2 — mai multi cetățeni au
ridicat o problemă : -Dorim să cul
tivăm legume în curți — spuneau ei
— dar ce fac aceia care nu se pricep?
Doar bunăvoința lor nu este sufi
cientă». Aveau dreptate oamenii, tre
buia să le răspundem prompt. Așa
s-a ajuns la organizarea unui schimb
de experiență între specialiști și ce
tățeni și, in același timp, a unei grădini-model in sector (pe strada
Gherghiței). Ambele acțiuni au avut
efecte pozitive asupra aprovizionă
O constantă : larga parti
rii". Alteori, chiar după adunare,
cipare cetățenească. »In acest
unii dintre specialiștii prezenți se de
plasează la fata locului. împreună cu
an, peste 23 500 de cetățeni ai Capi
cetățenii, stabilind măsuri pentru
talei au participat la adunările pu
Înlăturarea unor neajunsuri semna
blice «Tribuna democrației» — pre
late ; așa s-a procedat, recent, pen
cizează de la început tovarășa Ma
tru înlăturarea unei defecțiuni mai
riana Beliș, vicepreședintă a comite
vechi la o conductă de apă în micro
tului municipal al F.D.U.S. Așa cum
8 din cartierul Drumul Taberei. Mai
cetățenii știu — și cum li se remult decit atit. organizatorii „Triamintește permanent prin mijloacele
democrației" asigură, uneori, în
bunei
de informare — ele sint organizate
largi consultări cetâacest cadru,
____ _și __
lunar, de către consiliile F.D.U.S.,
țenești ; în urma unei astfel de
în toate cele șase sectoare. în zile
consultări s-au stabilit, de exemplu,
și la locuri stabilite, bine cunoscu
te ; în sectorul agricol Ilfov au un
amplasarea Și profilul rețelei co
merciale din car
anumit loc fix de
tierele
Pantelidesfășurare în omon 2 și Colentirașul Buftea, iar
na,
răspunzînduin comune se țin
Din experiența
se nemijlocit ce
lunar, prin rota
rințelor și propu
ție, in altă parte.
Consiliului
municipal
nerilor formulate
Aceste manifes
de oameni.
tări reunesc la
Faptul — con
„masa discuțiilor" București al F. D. U. S.
firmat de experi
cetățeni de pe în
ență
— că „Tri
treg teritoriul mu
buna democrației"
nicipiului. oameni
contribuie la rezolvarea unor probleme
și aude toate vîrstele și ocupațiile,
. .
de interes general a reușit s-o im
torități — reprezentanți ai organelor
pună tot mai mult ca o instituție de
de partid și de stat, ai unităților emocratică eficientă, in măsură să
conomice. ai sectoarelor de servire
și de larg interes public, deputați,
stimuleze totodată dorința legitimă
oameni de știință și cultură, juriști,
a cetățenilor de a se implica in viața
economiști, activiști".
obștii, a colectivității. „De aici și
marele număr de propuneri formu
Ce stîrnește interesul pen
late : peste 2 500 numai in acest an ;
de aici și participarea masivă a ce
tru „Tribuna democrației" ?
tățenilor la realizarea lor ; de aici și
In cadrul dialogului liber, , deschis
proporția importantă a propunerilor
care are loc pot fi adresate cele mai
înfăptuite : peste 2 150. restul fiind
diferite intrebări și aduse în discu
în curs de realizare — ne relata to
ție cele mai variate probleme — de
varășa Maria Marițescu, secretara
la cele de interes mai restrîns la
consiliului municipal al F.D.U.S.
altele privind o întreagă colectivita
Fără îndoială că principalii benefi
te. de la cele economice sau socialciari ai acestor propuneri sînt con
politice la cele mai variate aspecte,
siliile populare sau, mai precis, ce
actuale și de perspectivă, ale vieții
tățenii înșiși. Și, aș adăuga, pentru
internaționale. Se dă astfel curs, in
că ne preocupă îndeaproape rezul
spiritul celei mai largi democrații,
tatele practice, concrete ale acestor
dorinței firești a oamenilor de a-și
adunări publice : sporirea eficienței
completa informarea direct de la
„Tribunei democrației" sc datorează
cadre din cele mai competente.
și activității organizațiilor democra
Cetățenii sînt ținuți la curent cu
ției și unității socialiste din cartiere,
problemele care-i interesează înde
a echipelor de control al oamenilor
aproape și pe calea informărilor
muncii".
prezentate de cei care conduc adu
In atenția organelor de
nările — primarul, președintele con
siliului F.D.U.S. sau al comitetului
partid
se află perfecționarea
O.D.U.S. din sector — cu privire la
modul cum s-au soluționat proble
în continuare a „Tribunei
mele ridicate la precedenta adunare
democrației". »Recent> secreta
sau care nu și-au putut găsi răs
puns pe loc, informări care s-au inriatul comitetului municipal de
cetățenit ca o regulă obligatorie ; un
partid a analizat modul de organi
capitol aparte ai acestor informări
zare, desfășurare și îndeosebi efi
îl constituie prezentarea hotăririlor
ciența „Tribunei democrației" —
adoptate in acest răstimp de consi
ne-a spus, în încheierea investigației
liile populare municipal ori de sec
noastre, tovarășul Ion Popa, secretar
tor sau in cadrul sesiunilor — dacă
al comitetului municipal de partid și
au avut loc. In aceiași timp, pornind
președinte al consiliului municipal
de la cerința insistent subliniată de
F.D.U.S. S-a ciștigat, în mod cert, o
conducerea partidului că sint nece
experiență prețioasă In funcționarea
sare o mai bună cunoaștere și o mai
acestei instituții democratice, din
fermă aplicare a legilor statului, a
problemele ridicate de cetățeni și din
actelor normative in vigoare, in ca
sugestiile făcute comitetul municipal
drul „Tribunei democrației" își gă
de partid și consiliul popular muni
sesc ample explicații prevederile
cipal puțind desprinde concluzii de
unor legi de cel mai larg interes :
interes mai larg, îndeosebi cu pri
privind administrarea fondului loca
vire la funcționarea unor sectoare de
tiv și reglementarea raporturilor
servire — comerț, prestări de servi
dintre proprietari și chiriași, siste
cii, transport în comun, sănătate etc.
matizarea teritoriului, gospodărirea
Fluxul neintrerupt de idei dinspre
localităților sau cele ale decretului
cetățeni spre consiliile populare, spre
400/1982 cu privire la întărirea dis
organele
de partid și de stat, ca și
ciplinei, de o deosebită atenție bucuspre consiliile locale ale F.D.U.S. pe
rindu-se, in ultima perioadă, și pre
calea cea mai directă inlesnește
zentarea prevederilor înscrise in
acestora cunoașterea realităților șl
programele de aprovizionare pentru
aplicarea unor măsuri operative de
perioada de toamnă-iarnă. Aceste
Îmbunătățire a activității. Dar reuși
largi „tururi de orizont" constituie,
tele, tocmai pentru că sînt evidente,
dealtfel, unul din principalele monu pot estompa și unele neîmpliniri.
tive pentru care oamenii nu se lasă
Pe acest temei s-a indicat consiliilor
rugați să ia parte la „Tribuna deF.D.U.S. să combată cu fermitate
mocrației".
manifestările de birocratism — așa
După cum nu se lasă rugați nicl
cum a cerut secretarul general'
să ia cuvintul : cite 30 sau 40 și
al partidului, tovarășul Nicolae
chiar 50 de intrebări, respectiv pro
Ceaușescu — precum și insuficienta
bleme sînt aduse în discuție de obicei
receptivitate întîlnită încă la unii
la fiecare adunare. Mai nerăbdători,
factori responsabili din diferite uni
unii cetățeni — din sectoarele 2 și 5
tăți față de semnalele cetățenilor, să
— au adresat întrebări și în scris,
urmărească mai îndeaproape ca mă
înainte de ținerea „Tribunei demo
crației". Desigur, ele au fost primi
surile hotărite la „Tribuna democra
te, deși
caracteristica „Tribunei"
ției" să fie aplicate imediat, fără
constă în dialogul deschis, spontan,
tărăgănare. In acest sens, s-a sta
la fața locului, în sală aflîndu-se
bilit ca propunerile și sugestiile care
întotdeauna cadre capabile să dea
nu pot fi soluționate tn cadrul adu
răspunsuri competente.
nărilor să fie analizate fn comun de
Dialoguri rodnice : ideile
organele de partid, de stat și consi
liile F.D.U.S.".
se transformă în fapte. A s9
da răspunsuri la întrebări este, fără
Maria BABOIAN
Instituționalizată din Inițiativa
tovarășului Nicolae Ceaușescu, „Tri
buna democrației" se integrează or
ganic in procesul revoluționar al
perfecționării neîntrerupte a cadru
lui și modului de desfășurare a vie
ții sociale. Adunările publice des
fășurate sub această denumire ofe
ră un nou cadru democratic pentru
exercitarea largă a drepturilor ce
tățenilor. pentru participarea lor
directă la rezolvarea treburilor ob
ștești. Sint atribute confirmate din
plin de experiența celor trei ani de
cind ele se organizează.
La modul concret cum s-a acțio
nat, la reușitele obținute și preocu
pările de perfecționare privind or
ganizarea și desfășurarea acestor
adunări in Capitală ne vom referi
în însemnările de față.

sar să se asigure o puternică racor
dare a lor la obiectivele fundamen
tale actuale.
în cuvîntarea la plenara din no
iembrie, secretarul general al parti
dului sublinia cu pregnantă nece
sitatea ca sarcinile calitative sta
bilite să fie considerate ca minime,
că este necesar să. fie depistate noi
rezerve de reducere a cheltuielilor

Organizațiile de partid - ferm angajate în înfăptuirea
programelor de dezvoltare
competitive pe piața externă. In
diferent în ce sector ar activa, pen
tru comuniști, pentru toți oamenii
muncii obiectivul central al preocu
părilor lor trebuie să-l reprezinte,
așa cum sublinia secretarul general
al partidului, creșterea productivită
ții muncii, a nivelului tehnic, calita
tiv al produselor, a eficienței eco
nomice in toate sectoarele, in vede
rea sporirii continue a venitului na
țional, baza sigură a dezvoltării ge
nerale a patriei și a ridicării bună
stării poporului. Se cere, deci,
acordată o atenție deosebită latu
rilor calitative esențiale ale acti
vității economice in ansamblul ei,
precum dublarea productivității mun
cii în următorii cițiva ani, reducerea
substanțială a consumurilor de ma

cotele de energie electrică și de gaza
naturale repartizate, să acționeze
stăruitor pentru reducerea consumu
rilor tehnologice la fiecare produs în
parte și tn fiecare sector de activi
tate. Toate acestea definesc Implicit
și conținutul acțiunilor organelor și
organizațiilor de partid, ele fiind
chemate a folosi toate mijloacele pe
care le au la dispoziție pentru mo
bilizarea comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii la crearea condițiilor
materiale, tehnice și organizatorice
necesare aplicării cu fermitate a nou
lui mecanism economico-financiar in
toate domeniile.
Pentru a conduce șl mobiliza co
lectivele de muncă la realizarea unei
noi calități a activității economice
este necesar ca înseși organele și or

vității concrete desfășurate de fie
care organizație de’ partid reclamă,
printre altele, o mai bună planifi
care a muncii și repartizare a for
țelor, întărirea controlului pe toate
treptele incit acesta să nu se reducă
la „inspecții formale", ci să consti
tuie un sprijin efectiv in înfăptuirea
hotăririlor și măsurilor adoptate,
acordîndu-se prioritate muncii con
crete, vii. cu obiective precis contu
rate in fiecare compartiment, folo
sirii judicioase si eficiente a acti
vului de partid prin consultarea lui
sistematică, antrenarea acestuia la
înfăptuirea hotăririlor adoptate. De
asemenea, acum, cind se elaborează
viitoarele planuri de muncă. pro
grame de acțiuni, tematicile de
studiu, analiză și control, este nece

materiale si sporire a productivi
tății muncii, noi posibilități de creș
tere a calității produselor, ceea ce
impune răspunderi sporite pentru
toți comuniștii, indiferent pe ce
treaptă s-ar afla in organizarea și
desfășurarea producției. Este datoria
fiecărui membru de partid de a
determina în colectivul in care lu
crează mobilizarea tuturor forțelor,
asigurarea unui climat creator de
muncă, pentru afirmarea noului și
antrenarea tuturor tovarășilor de
muncă la Îmbunătățirea parametrilor
calitativi ai propriei lor activități.
Componentă inseparabilă a muncii
de partid în întregul ei, activitatea
politico-educativă va trebui să fie
mai puternic legată de imperativele
formării omului nou, profund impli

cat șl pe deplin conștient de Îndato
rirea patriotică de a participa direct,
cu o contribuție proprie cit mai
mare la înfăptuirea hotăririlor Con
gresului al XII-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului. Este un
obiectiv deosebit de important întrucît. in ultimă instanță, de nivelul de
conștiință al oamenilor muncii, da
pregătirea lor politică și profesio
nală depind folosirea eficientă a
tehnicii moderne, gospodărirea rațio
nală a fiecărui gram de materie pri
mă, a fiecărui kilowat-oră, a timpu
lui de lucru, intr-un cuvint afirma
rea prin rezultate superioare în pro
ducție a exigențelor autoconducerii
și autogestiunii muncitorești.
Pentru a asigura aplicarea noilor
programe adoptate de recenta plena
ră a C.C. al P.C.R.. a măsurilor sta
bilite la Consfătuirea de lucru pe
probleme de agricultură. privind
realizarea unei noi calități a muncii,
ridicarea continuă a productivității și
eficienței muncii, și prin aceasta tre
cerea la un nou stadiu de dezvoltare a
României socialiste, spiritul revolu
ționar trebuie să fie prezent in toate
compartimentele muncii de partid,
atit în domeniul organizatoric, în
stilul de lucru al organelor și orga
nizațiilor de partid, in viața internă
de partid, cit și în toate sferele ac
tivității politico-ideologice. Un spirit
revoluționar care să dea noi și ample
dimensiuni faptelor de muncă, să
mobilizeze toate energiile creatoare
în înfăptuirea sarcinilor economice
— temelia afirmării depline a rolului
de conducător politic al organelor și
organizațiilor de partid în toate do
meniile de activitate.
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BUNA PRECĂ TIRE A PRODUCȚIEI ANULU11984
După cum se știe, recent, Marea
Adunare Națională a aprobat Legea
Planului național unic de dezvoltare
economico-socială a țării pe anul
1984. în această perioadă, în toate
unitățile economice se desfășoară in
tense pregătiri pentru buna desfășu
rare a producției anului viitor, în
cadrul cărora un loc important îl
reprezintă asigurarea, prin contracte,
a aprovizionării tehnico-materiale și
a desfacerii producției. în legătură
cu problemele de mare actualitate în
acest domeniu, cu acțiunile ce se În
treprind, cu măsurile ce trebuie
adoptate în continuare pentru înche
ierea la timp a tuturor contractelor
economice și gospodărirea judicioasă
a resurselor materiale am avut o
convorbire cu tovarășul Aurel Orvas,
directorul Bazei de aprovizionare
tehnico-materială a municipiului
București.
— Prin baza pe care o conduceți
se derulează aprovizionarea cu ma
terii prime și materiale de uz gene
ral nu numai a unităților economice
din Capitală, ci și a numeroase în
treprinderi din țară. Ce acțiuni au
fost întreprinse pentru sprijinirea
eforturilor ce se depun în unitățile
productive pentru încheierea cu
bune rezultate a activității in acest
an și aprovizionarea tehnico-mate
rială corespunzătoare încă din pri
mele zile ale noului an ?
— întrucit de activitatea noastră
depinde intr-o mare măsură bunul
mens al producției la beneficiari ni
se cere întîi de toate să cunoaștem
cit mai bine situația aprovizionării
fiecărei unități, astfel incit să pu
tem interveni operativ pentru rezol
varea tuturor problemelor care apar.
Astfel, compartimentul comercial al
bazei analizează zilnic, împreună cu
factorii de răspundere din bază și fi
liale, problemele apărute in aprovi
zionarea unităților beneficiare, sar
cinile rămase de înfăptuit sau cele
suplimentare și, în raport de stocu
rile ce le dețin, stabilesc prioritățile
și cantitățile ce urmează a li se livra.
Pentru anumite materii prime și
materiale la care furnizorii, datorită
unor situații speciale, nu au putut
asigura pe parcursul anului livrări
la nivelul cotelor alocate, distribui
rea se face de către conducerea ba
zei, de fiecare dată numai după o
analiză prealabilă a cerințelor fiecă
rei unități. Numai procedind așa a
fost posibilă desfășurarea fără între
ruperi a procesului de producție în
unitățile beneficiare, în general cu
respectarea, iar in multe cazuri
chiar cu diminuarea normelor de
consum.
Ca urmare a măsurilor luate tncă
din trimestrul trecut, de comun
acord cu furnizorii s-au stabilit gra
fice de livrare pe decade, semidecade și zile, care in general se reali
zează in bune condiții. Reușind
să realizăm o conlucrare efectivă cu
unitățile beneficiare, cunoaștem în
orice moment struotura și evoluția
stocurilor ce le dețin, ceea ce ne dă
posibilitatea ca unele cerințe la care
stocurile bazei sînt reduse să le aco
perim imediat din stocurile disponi
bile existente la alți beneficiari.
Procedind astfel am reușit să rein
troducem în circuitul economic în
acest an materii prime și materiale
în valoare de peste 520 milioane lei.
între acestea pot fi amintite 9 539
tone materiale metalurgice feroase,
4 061 tone metale neferoase, aparataj electric, piese auto, rulmenți,
organe de asamblare, scule de ate
lier, armături sanitare și industriale
etc.
Pe fondul acestor preocupări este
deosebit de important ca, in peri
oada ce a mai rămas din acest an,

furnizorii să fructifice la maximum
toate posibilitățile de care dispun
pentru a onora contractele în can
titățile și sortimentele prevăzute
pentru această lună. Esențiale sint
in această privință și acțiunile pe
care le-am întreprins pentru func
ționarea ireproșabilă a utilajelor de
manipulat și ridicat din cadrul bazei,
pentru organizarea judicioasă a acti
vităților în gestiuni, depozite, la fie
care loc de muncă, astfel incit să se
asigure cursivitate procesului de
aprovizionare a unităților benefi
ciare. Cu toate acestea am întimpinat și întâmpinăm dificultăți din
cauza unor furnizori restanțieri la
anumite sortimente de profile, tablă,
și sârmă din oțel, metale neferoase,
cabluri pentru • instalații electrice,
carbid, anvelope, lacuri și vopsele.
Desigur, satisfacerea incompletă și

întîi posibilitățile de acoperire a ne
cesităților din stocurile curente ne
angajate ale filialelor, din stocurile
de intervenție, din stocurile disponi
bile existente in celelalte baze jude
țene din subordinea Ministerului
Aprovizionării, precum și in marile
întreprinderi din Capitală. Desigur,
acțiunea de contractare pentru 1984
putea fi încheiată de mai mult timp
dacă s-ar fi eliminat unele lipsuri
ce persistă la nivelul unor minis
tere și centrale care întîrzie trans
miterea cotelor la unitățile subor
donate. Aceste întârzieri sînt uneori
atit de mari la anumite centrale,
incit unitățile din subordine prezintă
bazei noastre necesarul de materiale
după încheierea acțiunii de centra
lizare și depunere a specificațiilor
la coordonatorii de balanță și chiar
după încheierea programelor de fa-

APROVIZIONAREA
TEHNICO-MATERIALĂ
- asigurată ritmic, integral

prin contracte economice
judicios fundamentate
• în aceste zile se finalizează acțiunea de con
tractare a producției © Centralele industriale și
ministerele economice — direct angajate în în
cheierea și realizarea
*
contractelor economice
• în întreprinderi sînt necesare măsuri efi
ciente pentru gospodărirea rațională a resurselor
materiale
neritmică din punct de vedere sorti
mental a necesităților de asemenea
materiale a avut și are efecte ne
gative asupra producției și costuri
lor unităților beneficiare ; stocurile
de intervenție din bază nu au putut
anihila decît parțial asemenea efecte
neddrite.
— Care este stadiul perfectării
contractelor de aprovizionare și des
facere pe anul viitor ?
— Ținând seama de dificultățile la
care m-am referit, baza, împreună
cu filialele din subordine, au acțio
nat ferm pentru mai buna pregătire
a aprovizionării in anul 1984. Ca ur
mare. în prezent, planul de desfacere
pe anul 1984 este acoperit cu repar
tiții in proporție de 92 la sută, iar
repartițiile au fost contractate cu
furnizorii în proporție de 98 la sută,
contractarea continuînd în ritm sus
ținut. La piese de schimb auto, pro
duse din hirtie și cartoane, materiale
de construcții și instalații, produse
ale industriei ușoare ș.a. contracta
rea repartițiilor primite s-a realizat
integral. Paralel cu
încheierea
contractelor cu furnizorii se desfă
șoară și contractarea cu beneficiarii,
care pină la 20 decembrie s-a fina
lizat în proporție de 99 la sută. Im
portant este că, înainte de a se so
licita repartiții, s-au analizat mai

bricatie la furnizor, ceea ce contra
vine reglementărilor legale. De
exemplu, pentru contractările pe
anul 1984 în această situație e-au
aflat întreprinderi ca : „Electrocentrale“, „Autobuzul", „Ventilatoare",
„Metalica", I.M.E.B., I.M.U.A.B., Tehnometal, Grupul de șantiere montaj
„Vulcan", J.C.S.I.M., Trustul de con
strucții și instalații București, unități
cu pondere în economie, care au
depus cu întîrziere specificațiile.
— Ați abordat, de fapt, domeniul
îmbunătățirii calitative a aprovizio
nării și gospodăririi resurselor ma
teriale, sarcină importantă subli
niată de conducerea partidului. Ce
alte măsuri aveți în vedere în acest
sens ?
— Una dintre preocupările noastre
de bază este reintroducerea în cir
cuitul economic a stocurilor disponi
bile existente. Pe lingă metoda folo
sită în prezent de a verifica în în
treprinderi volumul și structura sto
curilor, încadrarea în normative, se
preconizează ca, începînd cu anul
1984. beneficiarii, odată cu prezenta
rea necesarului de materiale, să
prezinte și listele cu stocurile dis
ponibile deținute, care, după centra
lizare, să fie redistribuite în eco
nomie prin intermediul bazelor din
subordinea Ministerului Aprovizio
nării, cu sprijinul coordonatorilor de

balanță. Prin această măsură se va
diminua considerabil nivelul stocu
rilor existente și se va asigura, tot
odată, degrevarea unităților dețină
toare de plata unor importante dobinzi la credite, se vor desconges
tiona spațiile de depozitare ocupate
de aceste stocuri și, ceea ce este cel
mai important, se vor economisi
mari cantități de materii prime și
materiale. De asemenea, considerăm
că s-ar realiza mult in privința îm
bunătățirii aprovizionării tehnicomateriale a întreprinderilor dacă
unităților economice beneficiare care
au primit repartiții li s-ar oferi ga
ranția obținerii materialelor reparti
zate. Or, in realitate, din păcate, se
întîlnesc nu puține situații cu totul
anormale cînd, din cauze diferite,
deși furnizorul înregistrează res
tanțe mari irt onorarea contractelor,
fapt cunoscut de coordonatorul de
balanță, acesta continuă să emită
repartiții la acest furnizor, creîndu-i beneficiarului iluzia că va și
primi materialele repartizate.
Reglementările juridice ale siste
mului de aprovizionare, deși sint
foarte clare, nu sint respectate în
totdeauna. Cu toate că sintem în
posesia repartițiilor, unii furnizori
tărăgănează contractarea, pe consi
derentul că n-ar exista condiții pen
tru fabricarea produselor repartizate.
Sintem de părere că și din acest
punct de vedere coordonatorii de
balanță ar ajuta mult mai mult la
buna derulare a aprovizionării tehnico-materiale dacă, după ce emit
repartiția, ar urmări și contractarea.
In felul acesta s-ar diminua mult nu
mărul neînțelegerilor precontractuale
și al litigiilor. Trebuie să facem
astfel incit, cu sprijinul coordona
torilor de balanță, relațiile con
tractuale dintre furnizori și benefi
ciari să devină instrumentul că
lăuzitor în sincronizarea permanentă
a posibilităților producției cu ne
voile de aprovizionare. Contractul
economic trebuie să contribuie la în
tărirea spiritului de partener co
mercial și de colaborare reciprocă
intre furnizor și beneficiar. De ase
menea, în spiritul sarcinilor trasate
de conducerea partidului credem că
a sosit momentul de a se adopta mă
suri mai ferme menite, pe de o parte,
să stopeze tendințele unor conduceri
de întreprinderi de a încerca pe
toate căile să justifice depășirea
normelor de consum, în încercarea
de a obține cote suplimentare de
materiale. Ar trebui deci ca supli
mentarea cotelor, în special la ma
terialele deficitare, să se. facă de fie
care dată numai după o analiză
atentă a necesității și oportunității,
stabilindu-se, totodată, măsuri tehnico-organizatorice care să asigure
recuperarea depășirii și încadrarea
în nivelul stabilit al normei de con
sum. In acest sens, se desprinde
necesitatea asigurării unei mai mari
stabilități a cotelor pe tot parcursul
anului, deoarece s-a constatat că în
nu puține cazuri centralele indus
triale intervin — fără o analiză te
meinică prealabilă — și modifică
cotele.
Urmărim rezolvarea in cele mai
bune condiții a tuturor acestor pro
bleme, acționind ferm pentru întă
rirea disciplinei de plan și contrac
tuale, respectarea legalității. Sintem
convinși că sarcinile ce ne revin
pentru aprovizionarea beneficiarilor
cu materii prime și materiale pe
anul 1984 le vom îndeplini întocmai,
așa cum ne-a cerut conducerea
partidului la recenta Plenară a C.C.
al P.C.R.
Convorbire realizată de

Corneliu CARLAN

I ÎN AGRICULTURĂ I

REPARAREA LA TIMP A UTILAJELOR

PENTRU CAMPANIA DE PRIMĂ VARĂ
400 bucșe pentru direcție, 500 apă să privească cu mai multă răspun
rători pentru capetele de bară, 1 000 dere sarcina de a livra integral și
de rulmenți, 15 kg de tuburi din plas în timp cit mai scurt piesele de
tic pentru sistemele de alimentare, schimb prevăzute în contractele în
20 de axe principale pentru reduc- cheiate.
tori, 50 de servo-distribuitori". Sufi
posibilități ca reparațiile să se în ciente exemple pentru ca întreprin
Lucian CIUBOTARU
cheie cu cîteva zile mai devreme față derile furnizoare de piese de schimb
Iancu VO1CU
de termenul prevăzut.
Refolosirea unor piese recondițio
nate a contribuit mult la accelerarea
lucrărilor de reparații și reducerea
costului acestora. Pină acum au fost
recondiționate piese in valoare de
3,3 milioane lei, cu aproape 300 000
lei mai mult decît se prevăzuse. înde specialitate din jude tori". Și la S.M.A. Berzovia s-au
trucît recondiționarea pieselor nece țulOrganele
Caraș-Severin au luat măsuri confecționat unele dispozitive, scule
sită un consum ridicat de energie
să asigure repararea tractoare și aparate, care măresc randamen
electrică, s-a luat măsura ca această 'care
și mașinilor agricole în timp mai tul muncii și asigură o bună cali
activitate să nu lor
și de calitate superioară. tate utilajelor agricole.
se desfășoare în scurt
în contrast cu aceste realizări, în
Activitatea de reparații a fost orga
orele de vîrf de nizată
în patru centre specializate, unele stațiuni pentru mecanizarea
sarcină, ci în tim in 11 ateliere
ale S.M.A.. iar opera agriculturii — de pildă, cea din Zăpul nopții, orga- țiile mai simple
sint întirziate.
nizîndu-se
un lierele secțiilor de se execută în ate gujeni — reparațiile
Rămînerile în urschimb
format
----------------------- mă se datoresc
din două echipe de muncitori. In mecanizare. Veri
noaptea precedentă documentării ficarea pompelor
de
injecție
a
fost
noastre au fost recondiționate șase
»
nizarea activității
concentrată în al
axe planetare și opt fuzete. au te
patru ateliere
----------------------- și
insuficientei
fost strunjite trei axe turnante și specializate.
preocupări pentru
s-au confecționat 40 de bucșe pen
în unitățile trustului și in cen recondiționarea și refolosirea uno
tru axe cardane și alte piese. Dacă
de reparații de la Berzovia, ra dintre piesele de schimb. La
nu se proceda astfel, nu era exclus trele
Oravița,
Bocșa și Zăgujeni Se re rindul ei, întreprinderea de con
ca, chiar a doua zi, să apară la ban
condiționează
45 de repere a căror strucții metalice din Bocșa nu-și
da de montaj întreruperi in alimen
valoare reprezintă 15 milioane lei. onorează obligațiile din contractul
tarea cu energie electrică.
Există totuși repere pe care cen Ca urmare a organizării temeinice încheiat : din 11 repere necesa
trul de reparații de la S.M.A. Vișina a muncii, pină acum au fost revi re reparării mașinilor și tractoa
trebuia să le primească, pe baza re zuite și reparate 590 de tractoare din relor, a livrat pină acum doar un
partiției, de la întreprinderi indus cele 2127 existente, 401 grape cu singur reper. întrucit producțiile adin 471 planificate. Cu bu
triale. Dacă piesele respective ar fi discuri
gricole sporite prevăzute pentru
fost livrate la termen, stadiul repa ne rezultate se desfășoară activi- anul
viitor impun o pregătire exem
rațiilor .putea fi mai avansat. „Am tatea la centrul specializat din
fi term'inat reparațiile capitale la Oravița. „Noi efectuăm toate lu plară a campaniei de primăvară,
tractoarele planificate pe acest an crările de reparații în flux, ne spu este imperios necesar ca și In uni
încă de la începutul lunii decembrie ne inginerul Crăciun Linear. Am tățile unde există încă restanțe să
— ne spune maistrul Alexandru asigurat, cu forțele proprii ale co se acționeze neintîrziat pentru recu
Baidac, de la sectorul unde se pre lectivului, numeroase mecanisme și perarea acestora.
gătesc seturile de piese pentru repa dispozitive, prin folosirea cărora
rații. Nu ne-au sosit însă la timp productivitatea muncii a sporit cu
Nicolae CATANA
unele repere pe care nu le putem re peste 15 la sută pe fiecare om —
corespondentul „Scînteii^
condiționa. Chiar și acum ne lipsesc mecanici din ateliere și mecaniza-

Există posibilități pentru încheierea
mai devreme a reparațiilor
Pină la data de 21 decembrie, cen
trele specializate, atelierele S.M.A. și
secțiile de mecanizare din județul
Olt. au reparat sau revizuit tractoare
le in proporție de 45 la sută, grapele
cu discuri — 86 la sută, semănătorile
pentru prăsitoare — 50 la sută, ma
șinile de administrat ingrășăminte
naturale — 58 la sută. Coautor al
acestor rezultate — nu în totalitate
bune — este și colectivul centrului
de reparații capitale pentru tractoare
de la S.M.A. Vișina. Cum se lucrea
ză aici în aceste
zile și ce proble
me trebuie să fie
încă
rezolvate
pentru . ca toate
tractoarele și ma
șinile să fie pre
gătite din timp pentru campania
agricolă de primăvară ?
„După ce degresăm și triem trac
toarele — ne spune maistrul Ale
xandru Văduva, șeful centrului — le
demontăm în 12 ansamble pe care le
dirijăm la punctele de lucru. Pro
cedăm astfel tocmai pentru a realiza
reparații de bună calitate. Toate
operațiile care se execută le supunem
unui control tehnic riguros, pe faze.
Piesele demontate le verificăm la
standuri speciale. Pe cele bune le
reutilizăm, pe cele uzate le recondi
ționăm. In activitatea noastră ne
străduim, zi de zi, să aplicăm în
practică îndemnul secretarului gene
ral al partidului de a încheia repa
rațiile la timp, de bună calitate și
cu un consum minim de energie. Din
cele 150 de tractoare planificate pen
tru a fi reparate în trimestrul IV,
pină la 20 decembrie au fost recep
ționate 120. Alte 24 de tractoare se
află in diferite faze de reparații, iar
celelalte urmează să fie introduse in
hale, cite 2—3 pe zi". Există deci

În unitățile specializate - lucrări
de calitate înaltă

OLT

CARAȘ-SEVERIN

LA CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE IȘALNIȚA

Importante sporuri de energie
pe bază de cărbune
La 22 noiembrie, Centrala elec
trică de termoficare Ișalnița a fost
vizitată
de
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, prilej cu care secretarul
general al partidului a dat prețioase
indicații privind îmbunătățirea gene
rală a activității acestei unități eco
nomice, adresind energeticienilor de
aici chemarea să facă totul pen
tru sporirea producției de energie
electrică și termică. Așa s-a cerut,
așa se și face. Sarcina trasată a de
venit cuvînt de ordine în
activitatea cotidiană a fie
căruia dintre cei peste
2 000 de oameni ai muncii,
care manifestă un spirit
exemplar de dăruire pen
tru asigurarea funcționării
la parametri maximi a tu
turor turboagregatelor.
— Practic. în perioada
ce a urmat vizitei secreta
rului general al partidului,
centrala electrică de ter
moficare Ișalnița a atins
cei mai înalți parametri de
funcționare, producindu-se
zilnic, în medie, circa
20 000 MWh energie elec
trică — ne-a spus ingine
rul Ion Bărbulescu. direc
torul întreprinderii. In ziua
de 2 decembrie ne-am în
deplinit planul la produc
ția de energie electrică pe
cărbune pe întregul an,
ceea ce ne va permite să
furnizăm suplimentar in
sistemul energetic național
— pină la finele anului —
450 000 MWh energie elec
trică pe bază de cărbune.
Apoi, la 11 decembrie
ne-am achitat și de obli
gațiile anuale la indicato
rul producție-marfă și la
consumul specific de com
bustibil convențional, ceea
ce ne va da posibilitatea
să realizăm peste preve
deri o producție-marfă de
peste 10 milioane lei și să
economisim circa 4 000 tone
combustibil
convențional.
Cum s-a acționat ? Pornind de la
indicațiile date de tovarășul Nicolae
Ceaușescu privind necesitatea de a
se valorifica cit mai economic căr
bunele inferior, de a se asigura ex
ploatarea intensivă a turboagregate
lor. de a se reduce procentul de
combustibil gazos utilizat ca suport
de flacără în centrală, consiliul
oamenilor muncii a întocmit un cu
prinzător program de acțiune, care a
fost adus la cunoștința întregului
personal muncitor prin intermediul
celor 13 organizații de partid, al agi
tatorilor și al organizatorilor de gru
pe sindicale.
— Cea dinții măsură pe care am

luat-o a fost stabilirea sarcinilor pe
responsabilități concrete, ne-a rela
tat inginerul Nicolae Grigore, secre
tarul comitetului de partid. Cadrele
de conducere au fost nominalizate
pe direcții prioritare de acțiune.
Astfel, directorul general răspunde
de alimentarea cu cărbune a centra
lei, directorul tehnic — de asigu
rarea funcționării optime a instala
țiilor, directorul comercial — de pu
nerea in funcțiune la timp a noilor

obiective de investiții, șeful serviciu
lui producție — de optimizarea regi
murilor de exploatare și a consumu
lui termic, cel de-al doilea director
adjunct răspunde de asigurarea unor
intervenții operative in cazul apari
ției unor defecțiuni, iar secretarul
comitetului de partid — de aprovi
zionarea tehnico-materială.
Comitetul de partid și colectivul
de conducere analizează săptămînal
modul cum se înfăptuiesc măsurile
respective, felul în care fiecare și-a
făcut datoria. In fiecare simbătă, dis
cuțiile se poartă cu participarea tu
turor inginerilor, tehnicienilor și
maiștrilor din centrală. Am partici

pat la o asemenea analiză in cadrul
biroului executiv al consiliului oa
menilor muncii. Directorul adjunct
ai uzinei de reparații, ing. Dumitru
Dina, a raportat despre îndeplinirea
sarcinii încredințate. Analiza s-a si
tuat la nivelul de exigență și comba
tivitate comunistă ce caracterizează
întregul colectiv muncitoresc de aici.
Evidențiindu-se faptul că în cursul
acestui an. prin organizarea foarte
bună a activității de remont, prin
asigurarea prin forțe pro
prii a unor importante
piese de schimb, s-a redus
cu 32 de zile durata de
reparații a blocurilor 7 și
8 de 315 MW — fapt ce a
permis obținerea unei can
tități suplimentare de circa
200 milioane kWh energie
electrică — s-a tras con
cluzia că este necesar ca
în sectoarele de reparații
să se concretizeze foarte
clar normele de muncă pe
echipe, pentru creșterea
cointeresării oamenilor și,
implicit, pentru dinamiza
rea ritmului de execuție a
lucrărilor de intervenții.
Din discuțiile purtate cu
secretari ai organizațiilor
de bază, cu alți oameni ai
muncii s-au desprins și
alte măsuri luate. Astfel,
s-a instituit sistemul de
urmărire zilnică a realiză
rii planului de energie pe
cărbune, pe fiecare secție
și tură ; s-au reorganizat
și dotat corespunzător echipele de intervenții, care
execută operațiile de re
medieri planificate îndeo
sebi duminica și în timpul
nopții. De menționat că în
acest an la CET Ișalnița
nu s-a înregistrat nici o
oprire accidentală din vina
personalului și nici o
perturbare a aprovizionării
cu energie electrică a con
sumatorilor. în vederea
creșterii eficienței utilizării
cărbunelui inferior, a lignitului din
bazinul Olteniei, s-au modernizat pri
mele 6 mori aferente cazanului 3 da
370 tone și se află in curs de moder
nizare arzătoarele de praf-cărbune la
cazanul 3 în scopul renunțării la con
sumul de gaz metan — suport și altele.
Sînt măsuri și acțiuni care, în con
dițiile mobilizării exemplare a colec
tivului de energeticieni, dau garan
ția materializării exemplare a sarci
nii trasate de tovarășul Nicolae
Ceaușescu de a spori tot mai sub
stanțial producția de energie electrică.

Nicolae BĂBALAU
corespondentul „Scînteii
*

Cum acționează consiliile
populare și cetățenii pentru
reducerea consumului
de energie electrică cu
♦

Prin măsuri gospodărești, perseverente
- reduceri substanțiale ale consumului
în sectoarele casnic și public
— Nu-mi place să mă exprim în
acestora, cu secretarii comitetelor de
prins în mod plăcut evidența strictă
metafore — ne spune Gheorghe
partid, președinții comisiilor energe
pe care o ține,în ce privește consu
Radu, primarul orașului Rimnicu
tice și specialiștii de la Centrul de
murile și cotele alocate, buna orga
Sărat — dar să știți că, de vreo două
distribuire a energiei electrice, unde
nizare a activității oamenilor de la
decenii, de cînd am început să șter
se analizează modul în care se res
sectorul exploatare, constituiți în
gem praful uitării de pe acest vechi
pectă încadrarea in normele de con
grupe de control de zi și de
tirg și să ne construim un oraș mo
sum, se stabilesc ce măsuri mai pot
noapte. „O bună evidență a con
dern, caracteristic civilizației noastre
fi luate pentru reducerea consumu
sumurilor și a cotelor alocate —
socialiste, ne-am învățat să fim
rilor netehnologice. In mod similar,
ne precizează Vasile Paraschiv —
economi, exigenți, aș putea spune
au loc ședințe de „comandament
preintîmpină apariția discuțiilor fără
zgirciți, cu noi înșine. Această de
energetic" cu cei 33 de deputați, cu
rost cu abonații, relevă noi posibili
prindere — cu cit ești mai bogat, cu
președinții asociațiilor de locatari și
tăți de economisire a energiei elec
atît să fii mai puțin risipitor — e
șefii celor 19 echipe de control con
trice. în acest an, prin mai buna
foarte firească. Pornind de la apă și
stituite la nivelul orașului. De ase
sectorizare a orașului — 22 sectoare,
pină la energia
cu 8 mai mult
electrică, am cău
decît în 1982 —
tat să fim de la
reușim să asigu
ÎNSEMNĂRI DIN ORAȘUL RIMNICU SĂRAT
o zi la alta mai
răm alimentarea
buni
gospodari,
rațională cu edrămuind fieca
• Analiza balanței zilnice a consumului ener nergie electrică a
re litru, fiecare
consu
getic - la fiecare 12 ore ® La ședințele săptă tuturor
kilowat,
astfel
matorilor și să
incit să ne înde
ca între
mînal e ale „comandamentului energetic”, ală facem
plinim toate sar
ruperile în furni
cinile economicoturi
de
specialiști,
participă
deputății
și
pre

zarea energiei să
sociale. să de
nu
stînjenească
monstrăm că cele
ședinții asociațiilor de locatari • Prin redi viața
economicoaproape 2 miliar
a orașu
mensionarea iluminatului public se obțin socială
de de lei aloca
lui".
te nouă, in ulti
Contul
econo
economii lunare de 13 000 kWh
mii 18 ani. de la
miilor de energie
bugetul statului,
înscrie și impor
au fost investite
tante reduceri la
cu maximum de eficientă în dezvol
menea, prin rotație, un membru al
unitățile comerciale și de prestări
tarea orașului. Iată de ce măsurile
comitetului executiv al consiliului
servicii. Aplicîndu-se noi soluții in
stabilite de Comitetul Politic Execu
popular orășenesc participă la ana
aceste sectoare s-a obținut o reduce
tiv al C.C. al P.C.R., Consiliul de
lizarea balanței energetice la fiecare
re a consumului de energie electrică
Stat și guvern, privind reducerea cu
12 ore la sediul Centrului de distri
de peste 26 000 kWh, în perioada 1 no50 la sută a consumurilor netehnolo
buire a energiei.
iembrie-15 decembrie. La Casa orășe
gice din întreprinderi și a consumu
împreună cu specialiștii de la
nească de cultură și la cluburile mun
lui casnic și public nu ne-au găsit
citorești, prin redimensionarea siste
Centrul de distribuire a energiei
nepregătiți.
electrice, activiștii consiliului popu
melor de iluminat și reașezarea pro
Intr-o lună și jumătate, adică de
lar au parcuns toți cei 239 km de re
gramelor de funcționare, consumul
la 1 noiembrie la 15 decembrie a. c.,
de energie electrică a fost diminuat
țea stradală, stabilind pe loc ce mă
în orașul Rimnicu Sărat s-a înregis
cu 70 la sută, fără ca vreo activi
suri trebuie întreprinse, cite becuri,
trat, față de cotele alocate, o eco
tate să fie întreruptă.
exact, trebuie să rămînă. Au fost
nomie de peste 34 00(1 kWh la consu
Orașul Rimnicu Sărat se înscrie
reașezate punctele de iluminat, acormul casnic, de circa 20 000 kWh la
constant la nivelul cotelor de ener
dindu-se prioritate intersecțiilor,
iluminatul public. Există insă, după
gie alocate, iar în ultimele zile chiar
stațiilor de autobuze și pasajelor de
cum ne-au demonstrat reprezentan
sub nivelul acestora, ceea ce demon
pietoni. De asemenea, lămpile cu
ții consiliului popular, și alte rezerve,
strează că, prin maximă chibzuință
vapori de mercur de 250 wați a.u
importante, de economii. Spre exem
și deosebită răspundere civică, prin
fost înlocuite cu lămpi de 80—125
plu, multe bucătării din blocuri sint
conlucrarea
tuturor factorilor locali,
wați, amplasate deasupra axului șo
dotate cu plite electrice, instalație
sub controlul strict exercitat de con
selelor și străzilor.
„energofagă" a cărei înlocuire se
siliul popular, dificultățile tempo
Ne-am continuat investigațiile și
preconizează de mai mult timp.
rare apărute în alimentarea cu ener
la Centrul de distribuire a energiei
Noua centrală termică funcționează
gie pot fi depășite fără ca viața eco
electrice Rimnicu Sărat. Aici l-am
necorespunzător și determină și ea
nomico-socială să-și Încetinească
cunoscut pe Vasile Paraschiv, șeful
dereglări in balanța energetică.
mersul normal.
centrului, energetician de peste 20 de
Săptămînal, în unitățile economice
ani, cu experiență și multe idei no
din Rimnicu Sărat au loc ședințe de
Stellan CHIPER
vatoare în domeniul reducerii consu
„comandament"
cu
conducătorii
corespondentul „ScinteiC
mului de energie electrică. Ne-a sur
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înaltă răspundere și angajare comunistă
pentru promovarea noului
Este îndeobște bine cunoscut pro
cedeul clasic de turnare prin care
materialul topit ia forma cochilei
în care este așezat. Așa se obțineau
și la întreprinderea „Laromet" din
Capitală plăcile de alamă. Se pier
dea material mult la turnare, cam
jumătate. (E adevărat, resturile se
reciclau, dar era nevoie de alt con
sum de energie, de manoperă, de
timp). Care a fost „punctul de topire“ a acestei practici cu care mulți
au început meseria, iar alții au ieșit
chiar la pensie ? Greu de spus cu
precizie.
Discutăm cu mai mulți membri al
colectivului care a conceput o nouă
tehnologie : instalația de turnare
verticală semicontinuă. Dialogul cu
fiecare a adăugat
cîte ceva la un
adevăr pe care
toți l-au simțit
într-un fel sau
altul. „Cuprul, ne
spunea maistrul
Dumitru Teodorescu, a devenit,
an de an. o ma
terie primă tot mai scumpă. Fiecare
pierdere, oricît de mică, cîntărea
mereu mai greu în balanță. Apoi, mai
era vorba și de calitatea pieselor.
Acum douăzeci de ani aceeași placă
era acceptabilă. Pe măsura trecerii
timpului s-a dovedit tot mai defici
tară sub raport calitativ. Noul pro
cedeu de turnare a reprezentat, ca să
zicem așa, o datorie, o importantă
datorie în procesul perfecționării ca
lității și eficienței muncii".
— Ce-ă fost mai greu în punerea
la punct a noii tehnologii ?
— Greutatea cu care s-a pornit.
Ne exprimăm nedumerirea, pentru
că avantajele economice ale înnoirii
tehnologice respective erau clare.
Intervine inginerul Dan Dumitrescu.
„Existau niște motive tehnice pentru
aceste rezerve și tărăgăneli. Insta
lația de turnare verticală semicon
tinuă pentru care militam noi pre
zenta o serie de riscuri. Turnarea
în noua instalație urma să se facă
într-un cristalizor la temperatura
de 1 250° și la 60 de atmosfere. Te
merile că operația nu va reuși
nu erau cu totul neîndreptățite.
Cred eu că erau și motive de alt
ordin. Noul nu apare niciodată și
nu este însoțit numai de certitudini.
Este firesc ca în acest caz să apară
și unele riscuri. în fața unei ase
menea perspective nu înseamnă că
trebuie neapărat să încrucișezi bra
țele, să aștepți la nesfîrșit. înving
cei care muncesc cu încrederea că

trebuie să reușească pînă la urmă.
La un moment dat chiar a apărut o
fisură în cristalizor. Motive pen
tru unii să adauge cu subînțeles :
„Vedeți !“. Dar șeful colectivului
nostru, tovarășul Gheorghe Constan
tin, ne-a zis scurt : «Băieți, mergem
înainte !»•“
— Și mai este ceva — intervine to
varășul Mircea Chira — socoteala
greșită a obișnuinței. Numai aparent
obișnuința asigură avantaje. Dar
dacă ani de zile faci același lucru,
la un moment dat ești depășit teh
nologic. Produsele nu mai sînt, la
un moment dat, competitive, unita
tea poate să aibă pierderi, ceea ce
înseamnă pierderi și pentru colectiv.
Mai ales în noile condiții ale tradu

ductivitatea muncii a crescut de 3
ori, eficiența economică se ridică la
aproape 4 milioane lei anual.
Vorbind despre obișnuință și pu
terea ei de a anestezia inventivita
tea, despre modul cum s-a acționat
aici pentru a o învinge, nu am vrea
să se creadă că unitatea de unde
scriem ar fi sufocată de atmosfera
stătută a rutinei, a obișnuinței cu
tehnologii vechi, depășite. Nu, dim
potrivă ! Colectivul de aici a înțeles,
cu toată răspunderea, ce valoare au
materiile prime neferoase pe care
le prelucrează. De aceea, el son
dează noi posibilități de a econo
misi, de a folosi cit mai mult din
materialul prelucrat. Nu numai la
turnătorie, ci pe toate fazele de pro
ducție. Noi ne-am
concentrat
aid
investigația, pen
tru că aici rezul
tatele ni s-au pă
rut mai bune și,
mai ales, pentru
că atunci cînd e
vorba de econo
mie de materie
primă, de calitate, lucrurile trebuie
să înceapă cu... Începutul, adică cu
turnătoria. Și e demn de semnalat că
colectivul de aici se prezintă cu o
serie de rezultate demne de toată
atenția. Cu atît mai lăudabile cu cit
unele au fost obținute și in urma
perfecționării unor tehnologii care
nu țineau direct de activitatea aces
tui colectiv.
Ce a determinat ca alama specia
lă pentru pompele hidraulice, mat
ales pentru cele de înaltă presiune,
să fie turnată aici ? „Ambiția — ne
spune inginerul-șef, Gheorghe Mă
lai. Ambiția să . arătăm că se
poate. Și, de ce să nu o spunem, și
orgoliul profesional al colectivului,
încrederea în noi înșine, care este
un lucru foarte important cînd vor
bim de spirit revoluționar. Pînă
acum cîtva timp, alama respectivă
se procura din import. Dar prețul
devenise extrem de ridicat. S-au
căutat soluții, inclusiv la alte firme
de peste hotare. Nu s-a ajuns la
nici un rezultat. Ne-am oferit noi,
dar la început am fost priviți cu
neîncredere vădită. Este ceea ce
ne-a ambiționat, deși, se cere spus,
era un lucru foarte greu. Pentru că
acest material trebuie să aibă și re
zistență la fricțiune, să fie și dur,
dar în același timp și destul de elas
tic pentru a nu intra în rezonanță
cînd pompa lucrează.
Acest lucru depindea In principal
de o serie de dozaje extrem de fine
ale componentelor. Vă rog să mă
credeți, făceam aproape naveta la
beneficiari pentru a-i convinge. La
un moment dat le-am spus : «V-am
adus calupul, Încercați, ce vă cos
tă ?». Pînă la urmă au consimțit.
A mers destul de bine. Dar mal tre
buia perfecționat. Am continuat
probele pînă cînd produsul a întru
nit caracteristicile fizice de care
v-am amintit. Acum beneficiarii
sint pe deplin mulțumiți".
Am citit tn ochii interlocutorilor
o firească bucurie. Bucuria pentru
că au reușit să scutească economia
națională de un efort de peste 10
milioane lei valută. Pentru că s-au
achitat de răspunderea față de be
neficiari. Dar și pentru victoria ob
ținută asupra obișnuinței, asupra
mentalității celor dispuși să prețuiască mal mult decît se cuvine
ceea ce poartă o marcă străină. O
bucurie calmă, sigură.
Un argument în plus. Ne-am In
teresat dacă cele două tehnologii
sint prinse in vreun dosar de ino
vații. Și nu erau. Nu am mal Între
bat pe autori de ce nu au făcut de
mersuri în acest sens pentru că răs
punsul ar fi venit firesc : ne-am
Îndeplinit o sarcină de serviciu. Da,
am adăuga noi, dar cu răspundere
și angajare, tn lupta cu obișnuința.

SPIRITUL REVOLUȚIONAR
- ÎN VIAȚĂ, IN MUNCĂ
cerii In viață a programului privind
aplicarea fermă a principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii, perfecționării mecanismului
economico-financiar, a sistemului de
retribuire a muncii și creștere a re
tribuției în acest cincinal, cînd re
tribuția depinde direct de rezul
tatele obținute. Pe termen lung,
obișnuința se poate dovedi extrem
de păgubitoare, din simplul motiv
că, neperfecționlnd la timp tehnolo
giile, la un moment dat sarcinile te
năpădesc, și ceea ce altădată puteai
face în tihnă, acum îți poate aduce
multe nopți de grijă șl frămintare
în plus. Obișnuința in sens de ruti
nă, de lucrări stereotipe trebuie
combătută cu toate mijloacele. Sar
cinile actuale, care vizează mai ales
perfecționarea calitativă a activității
solicită oameni deschiși față de nou,
care să lupte pentru nou nu numai
în ședințe, ci și în viață, în activi
tatea lor la locul de muncă.
Mulți și-au pus întrebarea dacă a
meritat efortul să facem ceea ce am
făcut pe planul perfecționării teh
nologice. Eu, care nu sint metalur
gist, vă spun că rezultatul a fost cu
mult peste așteptări. Acum, prin
noul procedeu se toarnă în loc de
600 de kilograme, 2 800 kilograme,
iar cantitatea de material câre se
reciclează este de numai 200—300
kilograme. Aproape tot atît cit se
recicla și înainte, cînd se turnau
numai 600 kilograme. în plus, pro

Cultul poeziei
în fara Miorifei
Cu cltva timp In
urmă, Comitetul ju
dețean de cultură și
educație
socialistă
Vrancea a progra
mat la Focșani ma
nifestările — de acum tradiționale —
ale ediției a XlV-a a
Salonului literar Dragosloveni, act de cul
tură cuprins in Festi
valul național „Cîntarea României".
în ciuda gerului
uscat, poeți, prozatori
și critici literari, re
prezentanți ai Asocia
ției scriitorilor din
București și colabora
tori ai revistei „Româ
nia literară", profesori
universitari și cercetă
tori, dramaturgi, mem
bri ai cenaclurilor li
terare din Bacău, Su
ceava, Iași și Focșani,
primiți cu ospitalitatea
românească și cu pre
țuirea care încălzeș
te inimile celor ca
s-au dedicat îngemă
nării cuvintelor limbii
române In creații care
Bă înfrunte dintele
vremii, s-au constituit
spontan într-un grup
gata de dezbateri pri
vind problemele cena
clurilor. de comunicare
a unor pagini scumpe
inimilor, alții, gata să
comunice concluziile la
care au ajuns, aprofundînd viața și opera
Înaintașilor lor focșăneni, Vlahuță și Duillu Zamfirescu. Două

zile pline de muncă
sărbătorească au do
vedit că activitatea
cenaclurilor literare in
Vrancea este luată în
serios. Mai fiecare
membru a tipărit unul,
două și chiar trei vo
lume și pregătesc al
tele. O lansare de car
te a avut loc în
prezența numeroșilor
oaspeți. Expoziția de
documente
privind
viața și opera lui Dui-

Prof. univ. dr.
Emilia Șt
MILICESCU

liu Zamfirescu, de la
a cărui naștere se îm
plinesc 125 de ani, de
cernarea
premiilor
concursului
literar
„România pitorească"
la mai mulți poeți
și dramaturgi, printre
care și o elevă din
Focșani, crescută în
cenaclul
„Revistei
noastre",
publicație
școlară de mare pres
tigiu, simpozionul des
fășurat la liceul „Uni
rea", consemnînd cu
admirație exemplara
viață și activitate a
lui A. Vlahuță șl Duiliu Zamfirescu, amindoi născuți în 1858, au
Îmbogățit substanțial
programul acestei ma
nifestări cu mare re
zonanță educativă în
rîndul tineretului in

A apărut
MUNCA DE PARTID
numărul 12
Sub genericul „Tovarășei Elena
Ceaușescu, militant de frunte al
partidului și statului nostru, stima
și admirația comuniștilor, ale tutu
ror oamenilor muncii", revista inse
rează articolele : „Strălucită contri
buție la elaborarea șl înfăptuirea
politicii partidului de creștere a ro
lului femeilor în societatea noastră":
„O operă științifică laborioasă, con
sacrată progresului României, întă
ririi
cooperării
Internationale" :
„Prestigios exemplu de militant po
litic creator, de neobosit luptător
pentru apărarea dreptului impre
scriptibil al popoarelor la pace, la
viață". Mai spicuim din sumar :
„Sub semnul exigențelor formulate
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la
Plenara C.C. al P.C.R. din 14—15
noiembrie a.c.“; „1984 — anul pro
ducțiilor record în toate sectoarele
agriculturii" ; „Acum, problema nu
mărul unu este cîștigarea bătăliei
pentru reducerea consumurilor de energie electrică"; „Consfătuire la Co
mitetul județean de partid Brașov :
Expresie elocventă a angajării ple
nare — realizarea programelor de
dezvoltare a țării" ; Masa rotundă :
„Specialistul, factor cu influentă hotăritoare asupra producției agricole.
Cum este folosit 7“ ; „Dezbatere la
Comitetul județean de partid Iași :
Formarea și manifestarea spiritului
revoluționar
al
comunistului" ;
„Schimb de experiență la Comitetul
de partid Roman, județul Neamț :
Secretari-adjuncțl pentru proble
mele muncii organizatorice despre
propriile lor preocupări" ; „Concep
ția P.C.R., a tovarășului Nicolae
Ceaușescu privind necesitatea insti
tuirii unui nou echilibru internațio
nal".

special, dar și al altor
categorii.
La Casa de cultură
din Movilița șl Străoane au avut loc șe
zători cu participarea
scriitorilor-oaspeți, iar
vizitarea Caisei memo
riale „A. Vlahuță"
s-a făcut cu pietate,
fiecare
rememorindu-și cîte ceva din
ceea ce știuse mai
dinainte sau aflase
la simpozion despre
prea-blindul „măiestraș", pribeag acum 67
de ani în carul său cu
tablourile marelui pic
tor Grigorescu și co
voarele „măestriței",
prin vălmășagul de
refugiați și oștire pe
drumul către Birlad.
Impresionantă pen
tru toți a fost mani
festarea sentimentu
lui de pietate, de res
pect și dragoste pen
tru înaintașii scrisului
românesc legați de
frumoasele
ținuturi
vrincene,
meleaguri
ale divinului creator
anonim al „Mioriței",
creație nemuritoare a
poporului, pe care cei
de azi, poeți și proza
tori, îl cintă in lucră
rilor lor.
în luna mal, în „Zi
lele Mioriței", ne vom
reîntîlni să ne împăr
tășim gindurile iscate
de această capodoperă
fără seamăn creată
de poporul român,
care a șlefuit-o ca pe
o piatră prețioasă, dii
generație în generație.

Paul DOBRESCU

tv
13 00 Telex
15,05 Școli șl tradiții. File din
Istoria
învățămîntului tulcean.
15.20 Film în serial: „Maria-Mlrabela
*
(color). Producție a Casei de fil
me 5. Cu: Gilda Manolescu, Medeea Marinescu, Ingrid Cellia Po
pescu, Ion Popescu-Gopo. Scena
riul și regia Ion
Popescu-Gopo.
Episodul 1.
15.45 Studioul tineretului
16.30 închiderea programului.
20,00 Telejurnal (parțial color).
20.20 Actualitatea în economie.
20,35 Ritmuri muzicale.
20.45 Film artistic: ..Drumul lui Piotr
*
(color). Premieră pe țară. Produc
ție a studiourilor poloneze.
21,50 Revista literar-artistică TV.
22,15 Telejurnal (parțial color).
22.30 închiderea programului.

O formație corală de prestigiu

Transilvania, unde autori

Asemenea literaturii șt
artei naționale în general,
teatrul românesc a fost
prezent cu replica sa mo
bilizatoare de conștiințe în
marile momente ale isto
riei noastre, atunci cînd
ne-am hotărît propriul des
tin. încununare a luptelor
poporului român. Prezent
in lupta pentru indepen
dență, pentru neatîrnare,
prezent in marile mișcări
sociale din secolul al XIXlea, „secolul naționalități
lor". verbul dramatic a fă
cut act de prezentă civică
și în procesul unirii. Prin
dramaturgie și prin acți
uni ale artiștilor profe
sioniști sau amatori din
toate părțile românești,
uniți în cuget și simțiri cu
spectatorii români de pre
tutindeni, teatrul nostru a
militat cu însuflețire pen
tru realizarea marilor idea
luri ale poporului. Litera
tura și arta au pregătit și
au cîntat actul Unirii de la
24 ianuarie 1859, l-au sta
tornicit în conștiința nați
unii cu profundele sale
semnificații, cu rolul isto
ric și perspectivele deschi
se luptei poporului român
pentru ampla sa afirmare,
pentru un stat național
unitar, puternic și inde
pendent. Ideea unității na
ționale a constituit o do
minantă a literaturii dra
matice, așa precum obiec
tivul unității a dat direc
ții ideologice și specifică
vibrație activității cultural-artistice din secolul
trecut și din primele de
cenii ale secolului nostru.
Dorul de unire a fost viu
pentru toți: transilvăneni,
bănățeni și bucovineni, ca
și pentru frații lor din
Moldova și Muntenia. Slmțămlntul acesta s-a mani
festat irezistibil, dînd rit
muri specifice existenței
românești, generînd opere
și manifestări, fapte care
au dus, odată cu celelalte,
către împlinirea de la
1 Decembrie 1918.
Sub semnul „dorului de
unire" s-a desfășurat o
amplă și pilduitoare miș
care cultural-artistică in

tățile imperiale habsburgice, apoi cele dualiste,
austro-ungare, s-au ară
tat potrivnice față de as
pirațiile culturale ale ro
mânilor, ca dealtfel față de
tot ceea ce era de natură
să arate că națiunea româ
nă este originară și masiv
majoritară în Transilvania
și Banat, că românii s-au
născut pe aceste locuri și
că aici viețuiau de cind existau ei și înaintașii lor.
Lipsită de necesarul sprijin
material cu care ar fi fost
dator statul austro-ungar, în

Transilvania nu s-a putut
constitui, o mișcare artis
tică românească profesio
nistă, dar n-au putut fi
împiedicați să se manifes
te intelectualii și plugarii,
meseriașii, muncitorii, acei
oameni mulți care în cen
tre urbane sau in sate, de
la Blaj la Brașov, Oradea,
Arad și Lugoj la Cluj,
Șoimuș sau Chizătău. în
Maramureș sau în Crișana,
pretutindeni, într-o ade
vărată mișcare de masă,
au prezentat spectacole
teatrale, muzicale, core
grafice, la care au partici
pat, de-a lungul vremuri
lor, zeci, sute de mii de
spectatori și mii de artiști.
Un rol deosebit de impor
tant în stimularea vieții
culturale, a organizării ac
tivității artistice și lite
rare l-a avut constituirea,
In anul 1861, la Sibiu, a
Asociațiunii
transilvane
pentru literatura și cultura
poporului român, cunos
cută sub numele de Astra,
organism central care, îm
preună cu asociațiile și re
uniunile locale, a acționat
eficient și multilateral, a

CARNET TEATRAL
.

trale, muzicale, coregra
fice. de șezători, anual
aveau loc adunările Socie
tății pentru fond de teatru
român, uneori comune cu
cele ale Astrel, sesiuni la
care se dezbateau proble
me ale culturii naționale,
se citeau piese noi, se pre
zentau spectacole teatrale
și muzicale susținute de
artiști amatori și de artiști
profesioniști din aceste
locuri, pregătiți In școli
de specialitate din țară
și de peste hotare. îșl dă
deau frecvent concursul
artiști din țară. în Transil
vania sînt reprezentate pie
sele marilor noștri drama
turgi și sînt prezenți, prin
turnee teatrale, marii ac
tori români ai vremii, pri
lej de sărbătoare culturală
națională, de manifestare
a unității, așa cum a fost
și în cazul prezenței, in
1864, a trupei conduse de
Fanny Tandinl șl frații
Vlădicescu, apoi. In două
rinduri, a formațiunii lui
Mihail Pascaly, cît și a
aceleia a Iul Matei Millo.
Repertoriul era dominant
național, de cel mai mare

descindeau peste munți,
din România, tot mal mulți
artiști, oameni de știință,
scriitori, formații teatrale
sau corale, cum a fost
prestigiosul cor Carmen.
Joacă frecvent în Transil
vania Zaharia Bârsan, ar
tist și scriitor originar din
părțile Brașovului, actor
al Naționalului din Bucu
rești, își dă concursul la
spectacole Aristizza Ro
maneses de asemenea Pe
tre Liciu, participă la
turnee C. I. Nottara, Ion
Petrescu. Ion Brezeanu,
Maria Ciucurescu și alți
mari actori din țară, joacă
cu tot mai mult avînt
amatorii. Tinerii talentați dornici să se dedice
artei li se acordă, prin
Astra sau Societate, aju
toare spre a studia la
București, la Iași sau în
orașe centre de cultură ale
Europei. Se amenajează
scene, se adaptează clă
diri, se string bani pentru
o construcție corespunză
toare. destinată unui tea
tru mare, al românilor.
O imagine concludentă a
ceea ce însemnau mani

Forța idealului etic
*)

face că o Ignoră, asemeni
soțului său — pus să con
tinue cu minciuna și com
promisul 7 Se va compla
ce intr-un compromis al
acceptării tacite sau al ne
gării manifeste 7 Eroina
Dinei Cocea va avea pu
terea să privească realita
tea In față. Atitudinea ei
reflectă triumful deplin al
unei credințe etice Înalte
— etică pe care (in ciuda
momentelor de oboseală,
slăbiciune, de excesivă bu
nătate și generozitate) n-a
abandonat-o niciodată.

inconștienței șl se Izolea
ză de ceilalți, alăturindu-se
mamei lor. Un final de
dramă, dar un final em
blematic pentru credința
Dinei Cocea In triumful
moralei comuniste, in rea
litatea unor oameni ce-și
clădeso viața pe muncă,
cinste, demnitate.
în chip fericit, cea din
ții versiune scenică a „Fa
miliei" a beneficiat de aportul lui Alexa Visarion,
regizor ce vede in teatru
o formă importantă de ex
primare a unei viziuni a-

Personajele cele mai in
teresante sint cei doi sotl
Sătmaru. Intuiția feminină
și dramatică a Dinei Cocea
pătrunde adine in conflic
tul esențial al Dorinei, emoționant tip de activistă
a zilelor noastre, dar și in
mentalitatea bărbatului, pe
care-1 lasă să vorbească,
să se apere. A privi ade
vărul în față este șl sin
gura cale care face posibil
dialogul cu generația tine
rilor. Căci, la urma urmei,
pe cine contrariază mai
mult distanța astronomică
dintre ce face și ce cre
de Gheorghe Sătmaru, pe
cina tulbură mai mult atit
cele aflate, cît, poate, mal
ales, perseverenta lui In a
predica fariseic (pentru
uzul copiilor) o morală
conformistă 7 întrebarea e
retorică, răspunsul a lim
pede. Și esențiali este
că. tn finalul „Familiei", în
timp ce bunica, unchii, mătușila sint gata să treacă
•) „FAMILIA", de Dina totul cu vederea — tinerii
Cocea, la Teatrul muni îi părăsesc. Ei refuză să
cipal din Ploiești.
între în hora împăcării șl

supra vieții. Regăsim și In
acest spectacol capacitatea
regizorului de a ridica
temperatura tensiunii conflictuale, duritatea conflic
telor, adincind resorturi
ascunse, dezvăluind moti
vații mai puțin evidente.
Factura spectacolului, ca
și ambianta lui, e realistă
(decorul Doinei Roșu sugerind un spațiu de trece
re, în care timpul obiectiv
măsurat de pendulă, este
tensionat de lntîmplări, in
care printre obiecte aduna
te cu sîrg pîndește perico
lul telefoanelor aducătoare
de vești surprinzătoare).
Purtătorii de cuvînt al re
gizorului sint actorii -r
compozițiile din „Familia"
fiind rodul unei munci mi
găloase pentru aprofunda
rea psihologiilor, a semni
ficațiilor incluse în replici
și subtextual ; pentru îm
bogățirea observațiilor de
natură să contribuie la ca
racterizări, pentru limpe
zirea mijloacelor artistice
prin care se exprimă va
riațiile sufletești ; pentru

Ceea ce te cîștigă de la
primele replici ale acestei
piese, „Familia", scrisă de
Dina Cocea, sînt varietatea
și culoarea personajelor, de
psihologii
contemporane
zugrăvite tintr-un chip rea
list, direct. Pe măsură ce
piesa Înaintează, o altă
calitate se face remarca
tă : capacitatea dialogului
de a comunica concis nu
numai povestea unei fami
lii, ci o stare de spirit din
interiorul ei și chiar rela
țiile care ii leagă pe unii
de ceilalți ; relații prin
care unii afirmă principii
morale și trăiesc conform
lor, alții se ascund după
ele. relații in care unii dau
și alții primesc, in care
unii profită fără scrupule
șl chiar cu un anumit ci
nism, ajungind să conside
re favorurile — drepturi ce
li se cuvin. $1, deodată, echilibrul ce părea stabil se
tulbură. Ulciorul nu mer
ge de multe ori la apă. Mai
multe lovituri ale vieții, unele previzibile, altele nu
(și cei puțin o lovitură da
teatru). tulbură liniștea,
conveniențele (profitabile
pentru unii) ale „fami
liei" Sătmaru.
„Familia", piesa de ac
tualitate prin care artista
emerită Dina Cocea debu
tează — dt^oă cinci dece
nii consacrate scenei — in
dramaturgie, este axată pe
una din temele predilecte
ale teatrului, de la Sofocle la Ibsen și pină în anii
noștri ; o temă care a strai
cu predilecție șl pe scriito
rii actuali : problema ade
vărului.
Reflecția asupra acestei
probleme se face intr-o
piesă de factură psihologi
că la nivelul și in perime
trul unei familii. Ca în atitea rinduri insă, familia,
ca celulă a societății, este
termenul concret al unei
meditații mai ample, cu
bătaie mai largă, privind
un echilibru moral mai atotcuprinzător. în familia
evocată de Dina Cocea ta
tăl se vădește a fi dus mai
multă vreme și o viată as
cunsă. avînd o conștiință
dedublată. Adevărul lese
la iveală brusc. Ce atitu
dine va adopta Dorina Săt
maru fată de această si
tuație 1 O va tăinui, se va

succes bucurlndu-se pie
sele patriotice. S-a impus
memorabil spectacolul prin
care, in 1868, reînvia, prin
piesa lui Boiintineanu și
în interpretarea lui Pascaly,
personalitatea lui
Mihai Viteazul, voievodulsimbol al Unirii. Anual,
aveau loc sute de repre
zentații
românești tea
trale. muzicale, coregrafi
ce care culminau cu mani
festările legate de adună
rile anuale organizate de
Astra și de Societatea pen
tru fond de teatru român,
cmd, expresie a frăției.

ARTA MILITANTĂ,
o artă pentru cei multi

r. . .......
, •• ■

dat ajutor moral șl mate
rial celor care luptau pen
tru consolidarea vieții tea
trale și muzicale româ
nești de pe acele melea
guri.
Un eveniment în viața
cultural-artistică a tran
silvănenilor l-a prezentat
întemeierea, in 1870, a So
cietății pentru fond de
teatru român, urmare a
inițiativei unor oameni de
cultură patrioți, instituție
multă vreme condusă, cu
admirabile rezultate, de
Iosif Vulcan. în afară de
spectacolele curente tea-

corelarea sugestivă a re
plicii cu gesturile, tensio
narea relațiilor și încorda
rea ritmului. Distinsă ar
tistă a teatrului ploieștean,
Eugenia Laza (Dorina) reu
șește o compoziție remar
cabilă prin sobrietatea ex
teriorizărilor și sugestia
dramei conținute. Eusebiu
Ștefănescu ii conferă lui
Gheorghe Sătmaru acel
farmec al elegantei, de
zinvolturii, distanței, ironi
ce, care făcuseră din per
sonaj și marea slăbiciune
a „familiei". Bogdan Stanoevici debutează (dacă
nu greșim) pe scena ploieșteană intr-un rol potri
vit virstei, un tinăr, cu
cerind prin naturalețe, de
zinvoltură Și haz. Rezulta
te notabile in direcția ex
primării variațiilor sufle
tești ale unor oameni cu
lumini și umbre dobindesc și Ecaterina Nazara
Birlădeenu (care face in
Mana un portret al surlsului ambiguu, al nonșa
lantei feminine), Raluca
Zamfirescu (Victoria — o
adolescentă ușor nevrotică,
de o acută intolerantă) și
interpretul celor trei bă
ieți : Cornel Ciupercescu
(un tinăr ziarist matur, exigent, febril, ușor histrio
nic), Nicolae lirs (ingi
ner, om mal moale, cu
ascuțite Ieșiri acuzatoa
re). Bine realizată, nu
lipsită insă de unele stri
dente, de unele excese în
accentele de voit grotesc
este și galeria rudelor îm
povărătoare, portrete ale
tupeului și frivolității (Olga
Dumitrescu), incompeten
tei și agresivității (Lupu
Buznea) ori ale lipsei de
personalitate (Radu Dumi
trescu). O sugestivă apa
riție este și Liana Dan Riza
tn rolul bunicii. (Personaj
sărăcit — nu din vina ac
triței, ci prin voința, cel
puțin discutabilă, a regizo
rului — de funcția de rezoner pe care o deținea
in piesă, pînă către sfirșit
și lipsit de farmecul, hazul
și greutatea celui din text).
Afirmînd, pe târîmul unor conflicte autentice, for
ța Idealului etic, a ade
vărului, cinstei șl demnită
ții, piesa Dinei Cocea „Fa
milia" nu actualizează o
aspirație eternă, ci de
monstrează șansele atin
gerii el azi.

Natalia STANCU

Un oraș străbătut de pașii repezi ai istoriei
(Urmare din pag. I)

Prezență marcantă tn viața mu
zicală bihoreană. corul „Camerata
felix" al Casei de cultură a sindi
catelor din Oradea se află in plină
activitate concertistică, manifestă
rile sale artistice bucurindu-ise de
mult succes. Formația camerală,
dirijată de profesorul Avram Geoldeș, cucerește auditoriul prin mu
zicalitatea cultivată, prin omogeni
tatea sa și gustul artistic al inter
pretărilor.
Deși a fost înființată cu mai pu
țin de cinci ani în urmă, această
formație a obținut premiul I Ia ul
timele trei ediții ale Festivalului
național „Cîntarea României" și
alte premii la concursuri interjudețene și festivaluri de muzică.

Repertoriul său cuprinde peste
60 de piese corale, din creația de
muzică preclasică și românească
contemporană.
Participările „Cameratel fellx"
la emisiunile de radio și televizi
une, concertele prezentate la Ora
dea, Cluj-Napoca și în alte locali
tăți ale tării au sporit prestigiul
acestei formații in rîndul căreia
activează oameni de toate virstele
și profesiile. (loan Laza, corespon
dentul „Scînteii").
tn fotografie t „Camerata felix"
lntr-un concert coral susținut re
cent la Muzeul Țării Crișurilor din
Oradea.
Foto : E. Popper

dicâ a Medgidiei nu le-ar
fi putut treiera nicicind.
Afluenți lzvorind din tru
pul Canalului, depărtînduse de el, șt nu venind spre
el cum se intimplă cu
ființa tuturor riurilor care
se adună spre rîul mai
mare. Da, acesta este un
prezent obișnuit. Pe sub
aripa de beton il oțel a
podului trec șalupe, foind
după treburile construcției;
miine chiar vor trece con
voaiele de nave dirijate
electronic pe calea fostei
„ape negre" de altădată,
salutînd cu sirena noul
port al Medgidiei. Sirenele
lor se vor împleti cu si
renele uzinelor de acum,
marcind destinul nou al
unul oraș despre care pu
tem spune cu mina pe
inimă că nu s-a născut la
mijlocul veacului trecut,
ci doar cu două decenii tn
urmă, cind și-a pus cu
adevărat temeliile urbane.
Pornesc spre centrul ora

șului, intrtnd pe prima
stradă care-ml lese In cale.
Simt tn urma mea privirile
macaragiului, mereu între
bătoare. ÎI rămin dator cu
multe răspunsuri. I-aș spu
ne că, din cenușiul trecu
tului punctat astăzi doar
de coroanele talcîmilor șl
oțetarilor, n-a mai rămas
nimic, dar absolut nimic —
doar amintiri pentru oa
meni ca mine, cărora tre
cerea a două decenii peste
lume 11 se pare un vis pe
trecut doar ieri. în două
decenii, un oraș șl-a lepă
dat haina veche, rostulndu-se din nou, prin munca
Însuflețită a constructori
lor și a cetățenilor săi ;
și-a modernizat toate stră
zile și le-a canalizat tn
Întregime, ridicindu-și edi
ficiile pe măsura acestui
timp de luminoasă civiliza
ție socialistă. .
Era aici un tirg cu șase
mil de locuitori — țărani,
pietrari, fierari, ciobani.
Sint astăzi 60 000 de locui
tori, dintre care mal mult

de jumătate sint metalurgiști, electroniști, strun
gari, electricieni, specia
liști chimiștl, textiliști șl
așa mat departe. Privesc
orașul și-mi spun că, de
fapt, nu atît tinerețea lui
ar trebui să impresioneze,
cit capacitatea oamenilor
lui de a-și schimba, prin
propriile forțe, condiția in
tr-un răstimp uimitor de
scurt.
Saliit, tn centru, mozaicu
rile înflorite in marea pia
ță, admirînd minunatele
tmpletituri geometrice, care
ascund trecutele pavaje
tnecate In praful tîrgului
de altădată. Să-l fi po
vestit tinărului macaragiu
despre toate acestea 7 Ce
rost ar fi avut ? El m-a
Îndemnat să urc spre sta
dionul nou, din piatră albă,
durat pe platforma care
domină orașul. „Merită sâ-1
vedeți — mi-a spus el —
nu a locuitor al orașului
să nu fi pus acolo umărul
la făurirea Iui, așa cum
toți am pus umărul la

construcția tntregului oraș.
Totul a fost făcut cu gindul la viitor. Și tot ceea
ce continuăm să facem a
conceput cu gindul la vi
itor, singurul drum pe
care-1 cunoaștem bine cu
toții I".
De la Înălțimea stadio
nului, orașul in amfiteatru
de la mijlocul Dobrogei se
deschide generos privirilor.
Răzbate pină aici sirena
uzinelor din vale la ora
Intrării In schimburi a
constructorilor de mașini,
în același timp, izbucnește
și sirena unei dragi care
trudește la adincirea vi
itorului bazin al portului.
Nu, Istoria de inceput a
orașului din valea Carasu
nu se deapănă de la mij
locul veacului trecut, cl
de acum, din anii aceștia
trăițl pe înalte schele de
construcții pentru viitor,
intr-un prezent atit de di
namic. Medgidia — port la
Dunăre și Mare — nu este
o metaforă, ci o realitate
palpabilă.

festările de atunci este
de natură să dea și jubi
leul Astrei din 1911 în co
mun cu adunarea generală
a Societății pentru fond de
teatru român, festivități la
care au participat aproxi
mativ 30 000 de oameni.
Atunci, la Blaj, românii
și-au prezentat obiceiurile
și portul prin grupuri fol
clorice și care alegorice, au
avut loc spectacole teatra
le. de operă și concerte. Pe
scene au evoluat amatori și
artiști profesioniști, iar in
asistentă s-au aflat : I. L.
Caragiale, Nicolae Iorga,
Octavian Goga, George
Coșbuc, V. Eftimiu, Aurel
Vlaicu (care a efectuat un
zbor demonstrativ), folclo
ristul de renume euro
pean Urban Iarnik, au fost
de fată corespondenți ai
unor mari ziare engleze și
din alte țâri. în același an,
la Suceava avea loc un
eveniment, la rindu-i cu
profund ecou pentru ro
mâni, acela al prezentării
in incinta voievodală din
fosta cetate de scaun, a
pieselor (Apus de soare și
Viforul) lui Delavrancea.
Cu
vibrație
patriotică,
mari artiști ai Teatrului
Național din București,
capitala României. întăreau
hotărîrea de luptă pentru
unire și speranța apropia
tei ei înfăptuiri.
Pretutindeni se exprimă
tot mai fierbinte „dorul de
unire", românii își făceau
tot mai auzit glasul, se
manifestau tot mai hotărît
pentru drepturile lor și, in
primul rînd, pentru dreptul
suprem de a fi uniți în
tr-o singură țară, într-un
singur stat. Acel uriaș
6trigăt, comandament al
istoriei : Vrem să ne unim
cu țara, auzit la Blaj în
1848, răsuna viu în mili
oane de suflete, reprezen
ta dreptul sfînt al poporu
lui român, statornicit la
1 Decembrie 1918. A fost
marea faptă a națiunii, și
în aoeastă istorică înfăp
tuire cultura, arta, teatrul
s-au găsit la datorie.

Virgil BRADATEANU

cinema
• De dragul tău, Anca : SCALA
(11 03 72) — 8; 11,15; 13,30; 15,45; 18.
20, GLORIA (47 46 75) — 9,30;
14,15;
16; 18; 20, FLAMURA (85 77 12) — 8,15:
12: 14; 16; 18; 20.
• Program de desene animate — 9,30:
13,30; Aventurile lui Babușcă — 15,30:
19,30: DOINA (16 35 38).
• Misterele Bucureștilor : TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15;
15,30:
17,45; 2U.
• Pe malul sting al Dunării albastre:
BUZEȘTI
(50 43 58) — 15,30;
17,30:
19,30
• Lovind o pasăre de pradă: LIRA
(317171) — 15.30; 17,30; 19,30.
0 Un
echipaj pentru
Singapore:
DRUMUL SĂRII
(3128 13) — 15,30;
17,30: 19,30.
• Căruța
cu
mere:
FERENTARI
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• O
lebădă
iarna:
GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18;
20, POPULAR (35 15 17) — 15,30; 17,30:
19.30. CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
• Serbările galante: PACEA (60 30 85)
— 15,30; 17,30; 19,30, MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15; 19,30.
•
Fructe
de
pădure:
COSMOS
(27 54 95) — 9,30;
11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.
• Călărețul cu calul de aur: LUCEA
FĂRUL (15 87 67) - 9; 11,13; 13,30;
15,45; 18; 20.
• S-a oprit un
tren:
FESTIVAL
(15 63 84) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Clopotele roșii: STUDIO (59 53 15)
— 10; 13; 16; 19.
• O afacere murdară: SALA MICĂ
A PALATULUI — 16; 18; 20, PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Nu vreau să devin adult: CEN
TRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Capturațl-1 la barieră: EXCELSIOR
(65 49 43) — 9; 11; 16; 18; 20, AURORA
(35 04 66) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Elegie: VIITORUL (11 48 03) — 15,30;
17,30; 19,30.
• Vraciul: MODERN (23 71 01) — 9;
12; 16; 19.
s
• Dragostea și
regina:
GRTVIȚA
(17 08 58) — 8,45; 12,30; 14,15; 16; 18;
20.
• Lttnga cavalcadă către școală:
PROGRESUL (23 94 10) — 16; 18: 20.
O Ziua cea mai
lungă:
CAPITOL
(16 29 17) - 9; 12,30; 16; 19,15.
• Capcană neobișnuită: BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9,15;
11,15; 13,15;
15,30;
17,30; 19,45, FEROVIAR (50 51 40) — 9;
11; 13,15; 15,30; 17.30; 19,30, MELODIA
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Un
comando pentru apa
grea:
VICTORIA (16 28 79) — 9; 11,30; 14,15;
17; 19,45.
• Hamlet: UNION (13 49 04) — 10; 13;
16; 19.
•
Atenție la gafe: COTROCENI
(49 48 48) — 11; 13; 15;
17,15;
19,30,
ARTA
(213186) — 11; 13,15;
15 30;
17,45; 19.30.
• Dublu delict: FLOREASCA (33 29 71)
— 8,45; 10 15; 14; 16; 18; 20.
•
Cascadorul
Hooper:
VOLGA
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
•
Lanțul
amintirilor:
TOMIS
(2149 46) — 13,30; 16,30; 19,30.

teatre
• Teatrul
Național
(14 7171,
sala
mică): Ploșnița — 19,30; (sala
Ate
lier) : Inocentul — 19.
•
Filarmonica
„George
Enescu“
(15 68 75, Ateneul Român):
Concert
simfonic.
Dirijor:
Edgar
Doneux
(Belgia).
Solistă: Maria
SlătinaruNistor — 19.
• Opera Română (13 18 57): Coppelia
- 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11)t Con
tesa Maritza — 19.
• Teatrul ,.Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu,
14 75 46):
Ivan Vasilievici — 19,30; (sala Gră
dina
Icoanei, 12 44 16): Liniște,
ne
privim In ochi — 19,30.
• Teatrul Mic (14 70 Bl): Niște țărani
— 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Stop
pe autostradă — 19,30.
• Teatrul
,,Nottara" (59 31 03,
sala
Magheru): Micul Infern — 19,30; (sala
Studio): Trăsura la scară — 19.
• Teatrul Ciulești
(sala
Majestic,
14 72 34): Nu ne naștem toți la aceeași
virstă — 19.
• Teatrul satirlc-muzical
„C. Tănase“ (sala Savoy, 15 56 78): Revista
revistelor — 19.30;
(sala
Victoria.
50 58 65): Frumosul din pădurea zăpă
cită — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română"
(13 13 00): La izvor de dor și cintec —
19.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70):
Se caută o stea — 18,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45):
Se caută un cîntăreț — 20.
• Teatrul „Ion Creangă"
(50 26 55):
Trei grăsani — 10.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77); Ti
grul purpuriu căruia-1 plăceau clăti
tele — 10.
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)
acționa cu toată fermitatea pentru mobilizarea ener
giilor creatoare ale celor peste șapte milioane de oa
meni ai muncii, membri ai sindicatelor, la îndepli
nirea lor exemplară.
Călăuziți de conceptul dumneavoastră privind so
cietatea socialistă care trebuie să-și manifeste supe
rioritatea și printr-o inaltă productivitate a mun
cii și avind ca orientare clară programul stabilit
de partid, documentele supuse dezbaterii plenarei Con
siliului Central și intervențiile participanților au ana
lizat cu exigență, in spirit critic și autocritic, activita
tea desfășurată de sindicate și măsurile care se impun
in scopul stimulării mai puternice a preocupării oame
nilor muncii pentru introducerea pe scară largă a pro
gresului tehnic, modernizarea tehnologiilor și produ
selor, perfecționarea organizării producției și normării
muncii, folosirea cu inalt randament a capacităților
productive și a timpului de lucru, astfel incit anul
1984 să marcheze un adevărat salt în creșterea produc
tivității muncii in toate întreprinderile, in întreaga
economie națională.
Ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor,
paralel cu reducerea fermă a consumurilor de materii
prime, materiale, energie și combustibil — obiective
majore ale programului stabilit de conducerea parti
dului în vederea creșterii eficienței activității econo
mice — a constituit, de asemenea, o problemă cen
trală a dezbaterilor plenarei, care a stabilit ca direcție
prioritară a întregii activități a sindicatelor urmărirea
fermă in fiecare întreprindere a respectării disciplinei
tehnologice, gospodărirea cu maximă grijă și răspun
dere a materiilor prime și materialelor, reducerea con
sumului de energie electrică și termică, recuperarea
și valorificarea tuturor materialelor refolosibile, recondiționarea pieselor de schimb și subansamblelor.
Considerînd participarea activă la înfăptuirea noii
revoluții în agricultură ca o sarcină de prim ordin a
sindicatelor din țara noastră, plenara a cerut organe
lor și organizațiilor sindicale să acționeze mult mai
susținut pentru mobilizarea tuturor membrilor sindi
catelor din întreprinderile agricole de stat, stațiunile
de mecanizare a agriculturii, din unitățile și institutele
specializate la realizarea programului național privind
asigurarea unor producții sigure și stabile.
In concordanță cu cerințele și sarcinile stabilite de
către dumneavoastră, plenara a analizat cu deosebită
exigență și răspundere contribuția sindicatelor la asi
gurarea. pregătirea, perfecționarea și stabilitatea forței
de muncă și a indicat măsuri hotărite pentru creșterea
substanțială a aportului sindicatelor la ridicarea conti
nuă a nivelului pregătirii profesionale a tuturor cate
goriilor de oameni ai muncii, in vederea folosirii cu
înalt randament și eficientă economică a zestrei teh
nice de care dispune economia națională, pentru asi
gurarea forței de muncă necesare și calificate. îndeo
sebi în industria extractivă a cărbunelui și petrolului,
baza realizării intr-un timp cît mai scurt a independen
ței energetice a țării.
Pornind de la răspunderile ce revin sindicatelor în
afirmarea mai puternică a autoconducerii muncitorești,
în aplicarea noilor reglementări privind perfecționarea
mecanismului economico-financiar, a sistemului de re
tribuire și generalizare a acordului global, plenara a
stabilit măsuri pentru ca întreaga activitate politico-

educativă, formele, mijloacele și instituțiile culturale
ale sindicatelor să se constituie intr-o adevărată ofen
sivă pe linia întăririi ordinii și disciplinei la fiecare loc
de muncă, in fiecare întreprindere, pentru respectarea
exemplară a hotărîrilor de partid și de stat, a legilor
țării, a contractelor-angajament și afirmarea plenară
de eătre toți oamenii muncii a statutului lor de pro
prietari, producători și beneficiari ai avuției naționale,
prin înalta răspundere față de bunul mers al produc
ției, al întregii activități a unităților.
In lumina marilor exigențe formulate de dumnea
voastră în excepționala cuvîntare rostită la Consfătui
rea de lucru de Ia Mangalia, participanții Ia plenară,
insușindu-și intru totul observațiile privind deficien
țele care mai persistă in metodele și stilul de muncă
ale organelor și organizațiilor sindicale, s-au angajat să
acționeze cu toată hotărirea pentru întărirea vieții
interne de organizație, pentru dezvoltarea spiritului
muncitoresc, revoluționar și crearea în toate colectivele
de muncă a unei atmosfere de intransigentă fată de
lipsuri și neajunsuri, de înaltă responsabilitate în rea
lizarea sarcinilor de plan, a obiectivelor dezvoltării
economico-sociale a patriei.
Analizînd activitatea internațională a Uniunii Gene
rale a Sindicatelor desfășurată în spiritul și lumina
principiilor politicii externe a partidului și statului
nostru, participanții la plenară au dat o vibrantă
expresie sentimentelor lor de mindrie patriotică pen
tru înaltul prestigiu de care se bucură România socia
listă în lume, datorită concepției clarvăzătoare șl
acțiunii dumneavoastră ferme, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, pentru rezolvarea marilor și com
plexelor probleme cu care se confruntă astăzi ome
nirea, in primul rind pentru salvarea ei de pericolul
distrugerii nucleare. Demersurile neobosite, chemările
Ia rațiune, ia responsabilitate adresate tuturor statelor
pentru destindere și securitate în Europa și în lume,
pentru pace și înțelegere între popoare v-au impus
pentru totdeauna în conștiința contemporaneității ca
erou al păcii, al luptei pentru progresul și libertatea
popoarelor.
Omagiind cu profund respect activitatea prodigioasă
și exemplul dumneavoastră de strălucit conducător al
partidului și statului nostru, de eminentă personalitate
a lumii contemporane, sindicatele se angajează să mi
liteze neobosit, în cadrul relațiilor lor cu centralele
sindicale și oamenii muncii de pe toate continentele,
pentru Întărirea unității de acțiune a clasei munci
toare, a mișcării sindicale de pretutindeni în lupta
pentru dezarmare generală și, în primul rind, pentru
dezarmarea nucleară, pentru o lume fără arme și fără
războaie, pentru o lume mai bună și mai dreaptă pe
planeta noastră.
Exprimînd angajamentul ferm al milioanelor de
oameni ai muncii, membri ai sindicatelor, de a acționa
cu răspundere șl abnegație patriotică, în spirit revo
luționar, pentru îndeplinirea planului de stat, a tu
turor obiectivelor stabilite pentru 1984, spre a întîmpina cea de-a 40-a aniversare a eliberării patriei și
Congresul al XIII-lea al partidului cu noi și mari suc
cese în dezvoltarea economico-socială a țării, permiteți-ne, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu, ca, acum, în prag de An Nou, să vă adre
săm, cu profundă dragoste și respect, cele mai calde
urări de sănătate și fericire, un fierbinte „La multi
ani", spre progresul și prosperitatea poporului român,
spre măreția României socialiste.

Desfășurarea lucrărilor plenarei
Miercuri, 21 decembrie, a avut
loc Plenara Conciliului Central al
U.G.S.R. care a analizat și dezbătut,
intr-un spirit de inaltă exigentă și
răspundere muncitorească, activitatea
desfășurată de Consiliul Central al
U.G.S.R., de organele și organizațiile
sindicale pentru îndeplinirea planu
lui pe anul 1983 și sarcinile ce le re
vin, în lumina orientărilor și indica
țiilor date de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretarul general al
partidului, președintele Republicii
Socialiste România, pentru mobiliza
rea și creșterea responsabilității oa
menilor muncii în înfăptuirea exem
plară a obiectivelor economico-socia
le ale planului de stat pe anul 1984,
a programelor și hotărîrilor adopta
te de Congresul al XII-lea și Confe
rința Națională ale partidului.
Pe ordinea de zi a plenarei au mai
fost înscrise : Raportul privind acti
vitatea internațională a Consiliului
Central al U.G.S.R. pe anul 1983 și
principalele obiective pentru anul
1984 ; Raportul privind execuția
preliminată a bugetului Consiliului
Central al U.G.S.R. pe anul 1983 și
proiectul de buget pentru anul 1984;
Raportul privind execuția prelimi
nată a bugetului caselor de ajutor
reciproc pe anul 1983 și proiectul de
buget pe anul 1984, precum și Ra
portul cu privire la îmbunătățirea
unor prevederi ale statutului case
lor de ajutor reciproc.
Dezbaterile din cadrul plenarei au
subliniat că, sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid, oa
menii muncii din tara noastră au ob
ținut succese importante în reali
zarea planului și angajamentelor in
întrecerea socialistă pe acest an.
Plenara a apreciat că rezultatele în
registrate în 1983 relevă încă o dată
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caracterul realist, justețea politicii
partidului și statului nostru privind
dezvoltarea economico-socială a ță
rii, creșterea eficientei economice in
toate sectoarele de activitate, asigu
rarea sporirii continue a venitului
național — bază sigură a înfloririi
patriei și ridicării bunăstării mate
riale și spirituale a poporului.
Plenara a exprimat, în numele ce
lor peste șapte milioane de membri
ai sindicatelor — români, maghiari,
germani și de alte naționalități —
adeziunea 'deplină la planurile și
programele de dezvoltare economi
co-socială a patriei pentru anul 1984
și a subliniat că aceste documente,
elaborate cu contribuția hotăritoare.
a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
mobilizează eforturile și energiile
creatoare ale tuturor oamenilor
muncii pentru dezvoltarea intensivă
a industriei și agriculturii, pentru o
nouă calitate in toate domeniile de
activitate.
Relevând cu mîndrie patriotică
Importantele realizări obținute de
clasa muncitoare, de întregul popor
în 1983, aportul sindicatelor la aces
te succese, plenara a analizat, tot
odată, neajunsurile și deficientele
ce s-au manifestat în activitatea or
ganelor și organizațiilor sindicale și
a stabilit direcțiile de acțiune me
nite să conducă la perfecționarea
muncii, la sporirea contribuției sin
dicatelor la îndeplinirea exemplară a
sarcinilor de plan pe anul 1984, a
obiectivelor privind realizarea pro
ducției fizice, creșterea accentuată a
productivității muncii, ridicarea ni
velului tehnic și a calității produse
lor, gospodărirea cu maximă grijă i
economisirea -materiilor prime, ma
terialelor, energiei și combustibilu
lui, sporirea producției pentru ex
port și reducerea efortului valutar al
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țării, recuperarea și reintroducerea
în circuitul productiv a materialelor
refolosibile.
în cuvîntul lor, participanții la
plenară au dat o înaltă apreciere si
și-au exprimat atașamentul deplin
fată de activitatea prodigioasă și ini
țiativele de larg răsunet pe plan ex
tern ale conducătorului partidului și
statului nostru îndreptate în direc
ția apărării păcii și securității po
poarelor. a destinderii, opririi cursei
înarmărilor și trecerii la dezarma
re, in primul rind la dezarmarea nu
cleară, pentru oprirea amplasării de
noi rachete cu rază medie de acțiu
ne în Europa, retragerea și distru
gerea celor existente, pentru elimi
narea din viata popoarelor a ame
nințărilor cu războiul nuclear, pen
tru respectarea independentei și li
bertății tuturor națiunilor, pentru
progresul’ și pacea întregii omeniri.
Plenara a adoptat, în unanimita
te, un plan de măsuri privind ac
țiunile ce vor fi întreprinse de Con
siliul Central al U.G.S.R., de orga
nele și organizațiile sindicale pen
tru mobilizarea oamenilor muncii în
vederea realizării planului pe 1984
și programelor stabilite de partid,
pentru întîmpinarea marilor eveni
mente ale anului 1984 — aniversarea
a 40 de ani de la eliberarea patriei
și cel de-al XIII-lea Congres al
Partidului Comunist Român — cu
succese deosebite în toate domeniile
construcției socialiste a țării.
Intr-o atmosferă entuziastă, de
profundă vibrație și angajare pa
triotică, participanții la plenară au
adoptat textul unei telegrame adre
sate
TOVARĂȘULUI
NICOLAE
CEAUȘESCU, secretarul general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.
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O carte a anului, un an într-o carte

ALMANAHUL „SCÎNTEIA" 1984
400 de pagini bogat ilustrate,
într-o nouă și atrăgătoare prezentare grafică

vremea
Timpul probabil pentru perioada 22
decembrie ora 20 — 25 decembrie ora
20. In țară: Vremea va fi în general
caldă. Cerul va fi variabil cu înnorări
mai accentuate în vestul și nordul țării
unde pe alocuri vor cădea ploi și bur
nițe slabe. în rest ploi izolate. Vîntul
va sufla slab pînă la moderat cu unele

*
*

intensificări în regiunile nordice, predominînd din sectorul vestic. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între minus
2 și plus 8 grade, izolat mai coborîte,
iar maximele între 4 și 14 grade. Local
se
va produce ceață. în
București:
Vremea va fi în general caldă cu cer
variabil favorabil ploii slabe. Vîntul va
sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor fl
cuprinse între
plus 2 și plus 5 grade, iar maximele în
tre 8 și 11 grade. Ceață slabă seara și
dimineața. (Liana Cazacioc, meteoro
log de serviciu).

• La Split, în meci pentru preli
minariile campionatului european de
fotbal, selecționata Iugoslaviei a în
vins cu scorul de 3—2 (1—1) for
mația Bulgariei și s-a calificat pen
tru turneul final ce se va disputa
anul viitor în Franța. Golurile au
fost marcate de Susici (min. 30 și
52) si Radanovici (min. 90), res
pectiv. Iskrenov (min. 28) și Dimi
trov (min. 60). Au asistat 30 000 de
spectatori.
• Echipa masculină de handbal
Politehnica Timișoara, aflată în tur
neu în Iugoslavia, a jucat la Pancevo
cu formația locală Dinamo, pe care
a invins-o cu scorul de 21—20 (11—9).
Golgeterul echipei române a fost
Folker, care a înscris cinci puncte.
• Campionatul republican mascu
lin de șah a continuat miercuri cu dis
putarea unor partide întrerupte sau
aminate, ale căror rezultate au adus
unele clarificări în ceea ce privește
disputa pentru primele locuri. Mihai
Ghindă, liderul turneului final, a
ciștigat la Oltean, asigurîndu-și înain
tea ultimei runde o jumătate de
punct avans fată de principalul său’
urmăritor, marele maestru Florin
Gheorghiu, care a obținut victoria
în partida cu Nicolaide. Ghitescu a
remizat cu Ionescu, iar partida
Șubă—Stoica s-a întrerupt într-o po
ziție aproximativ egală.
• La Aberdeen s-a disputat me
ciul retur al finalei „Supercupei
Europei" la fotbal între echipa sco
țiană F.C. Aberdeen, ciștigătoarea
„Cupei Cupelor", și formația vestgermană S.V. Hamburg, deținătoarea
„Cupei campionilor europeni". Par
tida s-a încheiat cu scorul de 2—0
(0—0) în favoarea echipei F.C. Aber
deen, care a cucerit trofeul. Golurile
au fost marcate de Simpson (min.
46) și McGhee (min. 64).
în primul joc scorul a fost egal :
0—0.

Președintelui Republicii Socialiste România,
NICOLAE CEAUȘESCU
Primului ministru al Guvernului Republicii
Socialiste România, CONSTANTIN DÂSCÂLESCU
Mulțumindu-vă pentru felicitările pe care ni le-ați adresat cu ocazia
sărbătorii naționale a poporului albanez, urăm poporului român progres
și prosperitate.
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Maiestății Sale HASSAN AL II-LEA
Regele Marocului

RABAT
Am aflat cu multă Întristare vestea privind Încetarea din viață a
fratelui dumneavoastră, prințul Mulay Abdallah.
Vă exprim dumneavoastră, Întregii familii îndoliate, cele mai sincere
condoleanțe și sentimentele de profundă compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

RAMIZ ALIA
Președintele Prezidiului Adunării Populare
a Republicii Populare Socialiste Albania

ADIL CARCANI
Președintele Consiliului de Miniștri
al Republicii Populare Socialiste Albania

Plecarea

președintelui

Socialist

(EDEK)

Președintele Partidului Socialist
(EDEK) din Cipru, Vassos Lyssarides, care, la invitația C.C. al P.C.R.,
a întreprins o vizită în țara noastră,
a părăsit miercuri Capitala.
Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a

COTIDIAN.
relatări ale reporterilor și corespondenților „Scînteii“
■ In acest an, in județul Argeș
cu Intrat in funcțiune 72 de noi
capacități de producție, multe din
tre ele înainte de termen. Intre acestea se numără noua mină din
cariera Aninoasa, hidrocentrala de
la Golești și instalații de înaltă
tehnicitate la Combinatul petrochi
mic Pitești.
H Constructorii din Bacău, aju
tați de specialiștii de la Facultatea
de construcții din Cluj-Napoca, au
realizat elemente prefabricate din
beton colorat. Ele șint utilizate la
executarea balcoanelor, contribuind
nu numai la îmbunătățirea esteticii
noilor blocuri, dar și la creșterea
rezistenței acestora.
■ Stimularea și valorificarea gîndirii tehnice, a inițiativei muncito
rești în sprijinul producției a deve
nit o preocupare statornică a co
lectivului întreprinderii mecanice
Sadu, județul Gorj. In acest an au
fost elaborate și aplicate 65 de
inovații și studii tehnice vizînd per
fecționarea unor procese tehnolo
gice, realizarea de noi produse și
reducerea consumurilor specifice,
care s-au soldat cu economii în va
loare de peste 16,5 milioane iei.
■ La Petroșani a fost dat în fo
losință un nou cinematograf cu 500
locuri. In prezent, numărul cinema
tografelor din orașele județului Hu
nedoara se ridică la 30, iar al celor
i din localitățile rurale ia 170.

■ In orașul Roșiori de Vede s-a
dat în folosință noua centrală tele
fonică automată interurbană. Pre
fixul localității : 914.
R La lași se desfășoară cea de-a
IV-a ediție a concursului național
de fructe. Sînt prezentate numeroa
se probe de mere, pere, gutui și
nuci din producția unităților agri
cole, precum și soiuri noi, omolo
gate, obținute de amelioratorli din
întreaga țară.
S La S.M.A. Orțișoara, județul
Timiș, a fost amenajată, cu forțe
proprii, o secție pentru repararea
și recondiționarea bateriilor de acu
mulator. Noua unitate servește în
tregul parc de tractoare și mașini
agricole din cele 27 de stațiuni de
mașini agricole din județ.
H Constructorii de locuințe din
municipiul Alexandria au predat „la
cheie" în noul cartier ,,Tudor Vladimirescu" cel de-al 700-lea apar
tament din acest an, depășindu-și
astfel sarcinile de plan pe 1983.
■ întreprinderea de autocamioa
ne Brașov utilizează în procesul
productiv mii de conteinere. Cu
timpul, o parte din ele se deterio
rează, fiind scoase din uz. Tinerii
din întreprindere și-au asumat sar
cina să repare conteinerele dete
riorate. Rezultatul : ei au readus în
stare de funcționare numeroase
conteinere. Numai valoarea mano
perei se ridică la peste 750 000 lei.

Cronica
în zilele de 19—21 decembrie 1983
s-au desfășurat la București lucrările
celei de-a 33-a sesiuni a Comisiei
mixte româno-iugoslave pentru Por
țile de Fier.
în spiritul hotăririlor luate cu pri
lejul întilnirilor româno-iugoslave la
nivel inalt, comisia a analizat măsu
rile privind utilizarea cît mai com
pletă în centralele sistemului Por
țile de Fier a potențialului hidro
energetic al Dunării, precum și sta
diul executării lucrărilor sistemului
Porțile de Fier II și programul pe
193 i.
Delegația română a fost condusă de
Gheorghe Cocoș, președintele părții
române în comisie, iar delegația iu
goslavă de Dușan Iovanovici, pre
ședintele părții iugoslave în comisie.
în cursul zilei de miercuri, Tran
dafir Cocîrlă, ministrul energiei elec
trice, a avut o întrevedere cu Dușan
Iovanovici.
★

Miercuri, a avut loc la Institutul
român pentru relațiile culturale cu
străinătatea din Capitală vernisajul
expoziției de artă plastică cu tema
„Crucea roșie și pacea"/ cu lucrări
executate de preșcolari și elevi în
cadrul etapei republicane a con
cursului „Pentru sănătate și uma
nitate", organizat de Consiliul națio
nal al Societății de Cruce Roșie din
Republica Socialistă România. Lu
crările prezentate în cadrul expozi
ției reflectă sentimentele de adincă
recunoștință ale copiilor și tineretu
lui din patria noastră pentru grija
părintească pe care partidul și statul
nostru, președintele țării, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, o poartă tinerei
generații. Exponatele reliefează, tot
odată. adeziunea plenară a tinerei

Partidului

din

Cipru

fost salutat de tovarășul Miu Dobrescu. membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al
C.C. al P.C.R., de activiști de partid.
(Agerpres)

zilei
generații la politica de pace și prie
tenie între popoare promovată de
partidul și statul nostru, pentru edi
ficarea unei lumi mai bune și mai
drepte pe planeta noastră.
★

Cu ocazia celei de-a 39-a aniver
sări a Zilei Armatei populare viet
nameze, ministrul apărării naționale
al Republicii Socialiste România,
general-colonel Constantin Olteanu,
a adresat o telegramă de felicitare
ministrului apărării naționale al Re
publicii Socialiste Vietnam, general
de armată Van Tien Dung.
Cu același prilej a avut loc o adunare festivă intr-o unitate a ar
matei noastre. Despre semnificația
evenimentului aniversat a vorbit
Tan Phong, ambasadorul R.S. Viet
nam în Republica Socialistă Româ
nia.
Au fost, de asemenea, prezenți
alți membri ai ambasadei vietname
ze la București.
Participanții la adunare au vizio
nat un film și o fotoexpoziție cu
aspecte din viața și activitatea mi
litarilor Armatei populare vietna
meze.
(Agerpres)

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA
DIN 21 DECEMBRIE 1983
EXTRAGEREA I : 16 17 9 37 41 19.
EXTRAGEREA A II-A : 33 32 15
11 36 5.
FOND TOTAL DE CÎSTIGURI :
827 720 lei.

ITRUNTAȘII M«n - ÎN CAKTEA DE ONOARE A MIM
ÎN INDUSTRIA METALURGICA —
SUBRAMURA METALURGIEI
FEROASE
Locul I : întreprinderea de fier
Vlăhița, județul Harghita, cu 400,8
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 8,8 la sută la pro
ducția fizică, 1,8 la sută la producția-marfă vindută și încasată, 5,8 la
sută la producția netă, 6,6 la sută la
productivitatea muncii ; cheltuielile
totale la 1 000 lei producție-marfă au
fost mal mici decît cele planificate
cu 1,5 la sută, iar cele materiale cu
2,5 la sută.
Locul II : întreprinderea „Oțelinox" Tîrgoviște.
Locul III : întreprinderea „Cioca
nul" Nădrag, județul Timiș.

Continuăm să publicăm rezulta
tele obținute in îuirecerea socialis
tă de alte colective fruntașe de oa
meni ai muncii din întreprinderi
industriale, transporturi, din dome
niul circulației mărfurilor și al
prestărilor de servicii.
Ca urmare a rezultatelor obținute
și a punctajului stabilit pe baza
realizării indicatorilor prevăzuți in
criteriile de organizare a întrecerii
socialiste, Ia 30 noiembrie *
), pe
primele locuri se situează :
ÎN DOMENIUL PRODUCERII
ENERGIEI ELECTRICE
PE BAZA DE HIDROCARBURI
Locul I : întreprinderea electrocentrale Galați, cu 497 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 5,8 la sută la pro
ducția de energie electrică la bor
nele generatoarelor și la graficul de
putere la dispoziția sistemului ener
getic național ; unitatea s-a Încadrat
în prevederile de plan privind pro
ductivitatea muncii ; consumul de
combustibil convențional pentru pro
ducerea energiei electrice și termice
a fost mai mic decît cel normat cu
0,7 la sută, iar cel pentru consumul
propriu tehnologic cu 0,8 la sută ;
cheltuielile realizate au fost mai
mici decît cele prevăzute în buget cu
4 la sută.
Locul II : întreprinderea electrocentrale București.
Locul III : întreprinderea electrocentrale Constanța.

ÎN DOMENIUL
PROSPECȚIUNILOR
ȘI EXPLORĂRILOR GEOLOGICE
Locul I : întreprinderea de pros
pecțiuni și explorări geologice Su
ceava, cu 602,4 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 20,7 la sută la vo
lumul lucrărilor geologice, 10,6 la
sută la volumul fizic la forajul cu
sondeze, 2,9 la sută la viteza medie
de lucru la forajul cu sondeze, 4,5 la
sută la volumul fizic la lucrările
miniere, 22,6 la sută la volumul pro
ducției normate pe o persoană ;
cheltuielile totale la 1 000 lei lucrări
geologice au fost mai mici decît cele
planificate cu 0,6 la sută, iar consu
murile de combustibili și energie
electrică cu 4,1 la sută mai mici decît
cele normate.
Locul II : întreprinderea de pros
pecțiuni și explorări geologice Bana
tul, județul Caraș-Severin.
Locul III : întreprinderea de pros
pecțiuni și explorări geologice Hune
doara.
•) Indicatorii privind producția
netă, productivitatea muncii, costu
rile de producție și beneficiile sint
calculați pe zece luni.

ÎN INDUSTRIA
DE MEDICAMENTE,
COSMETICE, COLORANȚI
ȘI LACURI
Locul I : întreprinderea de produ
se cosmetice „Miraj" București, cu
788.5 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 17,7 la sută la producția-marfă vindută și încasată, 3,4
la sută la export, 11,7 la sută la pro
ducția netă, 13,4 la sută la producti
vitatea muncii ; depășiri de plan au
mai fost obținute la producția fizică
și la beneficii ; cheltuielile totale la
1 000 lei producție-marfă au fost mai
mici decît cele planificate cu 4 la
sută, iar cele materiale cu 3,2 la sută.
Locul II : întreprinderea de biop'roteine Curtea de Argeș.
Locul III : întreprinderea chimică
IN INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR Craiova.
DE MAȘINI DE RIDICAT.
MATERIAL RULANT,
ÎN INDUSTRIA CELULOZEI
CONSTRUCȚII NAVALE
ȘI HÎRTIEI
ȘI ECHIPAMENT AERONAUTIC
Locul I : întreprinderea de hirtie
Locul I : întreprinderea de avi cretată și carton ondulat Ghimbav,
oane Bacău, cu 966.8 puncte.
județul Brașov, cu 825,1 puncte.
Principalii indicatori de plan au
Principalii Indicatori de plan au
fost depășiți cu : 7,5 la sută la pro fost depășiți cu : 4 la sută la pro
ducția fizică, 5,1 la sută la producția ducția fizică, 1,2 la sută la produc

REZULTATELE ÎNTRECERII
PE 11 LUNI DIN ACEST AN
netă, 2,7 la sută la productivitatea
muncii ; depășiri de plan au mai
fost obținute la export, producțiamarfă vindută și încasată și la bene
ficii ; cheltuielile totale la 1 000 lei
producție-marfă au fost mai mici
decit cele planificate cu 3,7 la sută,
iar cele materiale cu 2,3 la sută.
Locul II : întreprinderea „Turbomecanica" București.
Locul III : întreprinderea de con
strucții aeronautice Ghimbav, jude
țul Brașov.

ția netă și la productivitatea mun
cii. 8,2 la sută la beneficii ; depășiri
importante de plan au fost obținute
la export ; consumurile de energie
electrică și combustibili au fost mai
mici decît cele normate cu 1,1 la
sută.
Locul II : Combinatul de celuloză
și hirtie Suceava.
, Locul III : întreprinderea de hirtie
cretată „Comuna din Paris", Piatra
Neamț.

ÎN INDUSTRIA TEXTILA
ÎN INDUSTRIA ELECTRONICA
(BUMBAC)
ȘI TEHNICA DE CALCUL,
Locul
I
:
întreprinderea textilă
ECHIPAMENTE
Pitești, cu 742,1 puncte.
PENTRU TELECOMUNICAȚII
Principalii
indicatori
de plan au
ȘI AUTOMATIZĂRI
fost depășiți cu : 1,9 la sută la pro
Locul I : întreprinderea de pro ducția fizică. 6,4 la sută la producția
duse electronice și electrotehnice netă, 15,1 la sută la livrări de
„Electroargeș" — Curtea de Argeș, mărfuri la fondul pieței, 5,5 la sută
cu 759,3 puncte.
la productivitatea muncii ; depă
Principalii indicatori de plan au șiri de plan au mai fost obținute
fost depășiți cu : 6,5 la sută la pro la export șl la beneficii ; cheltuie
ducția fizică, 2,6 la sută la produc- lile totale și materiale la 1 000 lei
ția-marfă vindută și încasată, 6,1 la producție-marfă au fost mai mici
sută la producția netă, 6,7 la sută la decît cele planificate cu 2 la sută.
Locul II : întreprinderea „Filatura
productivitatea muncii, 4,7 la sută la
beneficii ; depășiri de plan au mai românească de bumbac" București.
Locul
III : întreprinderea „Fila
fost obținute la export ; consumurile
de materii prime și materiale au fost tura de bumbac" Huși, județul Vas
mai mici decît cele normate cu 1,8 la lui.
sută, iar cele de energie electrică și
ÎN INDUSTRIA ULEIULUI,
combustibili cu 6 la sută.
ZAHĂRULUI ȘI PRODUSELOR
Locul II : întreprinderea „Elect.roZAHAROASE
aparataj" București.
Locul
I
s
Întreprinderea de produ
Locul III : întreprinderea de con- se zaharoase
Brașov, cu 1 078,4
tactoare Buzăiu.
puncte.
Principalii indicatori de plan au
IN INDUSTRIA CHIMICA —
fost depășiți cu : 22 la sută la pro
SUBRAMURA RAFINĂRII
ducția
fizică și Ia producția-marfă
ȘI PETROCHIMIE
vindută și încasată, 5,9 la sută la
Locul I ; întreprinderea Rafinăria livrări de mărfuri la fondul pieței ;
„Crișana", județul Bihor, cu 810,1 depășiri de plan au mai fost obți
puncte.
nute la producția netă, productivi
Principalii indicatori de plan au tatea muncii și la beneficii ; chel
fost depășiți cu : 7,4 la sută la pro tuielile totale la 1 000 lei producțieducția fizică, 15 la sută la producția- marfă au fost mai mici decît cele
marfă vindută și încasată și la pro planificate cu 2,6 la sută, iar cele
ducția netă, 13,4 la sută la producti materiale cu 4,5 la sută.
Locul II : întreprinderea de ulei
vitatea muncii ; depășiri de plan au
mai fost obținute la beneficii ; chel „Unirea" Iași.
tuielile totale la 1 000 lei producțieLocul III : întreprinderea pentru
marfă au fost mal mici decit cele industrializarea sfeclei de zahăr
planificate cu 1,4 la sută,- iar cele Bucecea — Botoșani.
materiale cu 1.9 la sută.
ÎN INDUSTRIA POLIGRAFICA
Locul II : întreprinderea Rafinăria
Brașov.
Locul I : întreprinderea poligra
Locul III : întreprinderea Rafină fică „Banat" Timișoara, cu 656,8
ria Cimpina.
puncte.

Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 4,6 la sută la li
vrări de mărfuri la fondul pieței,
0,9 la sută la producția fizică, 7,2
la sută la beneficii ; depășiri de plan
eu mai fost obținute la export, pro
ducția-marfă vindută șl încasată și
la productivitatea muncii ; consu
murile de energie electrică și com
bustibili au fost mai mici decît cele
normate cu 6,5 la sută.
Locul II : întreprinderea poligra
fică Sibiu.
Locul III : întreprinderea poligra
fică „Bucureștii Noi".

IN SECTORUL DE CONSTRUCȚIIMONTAJ AL CONSILIILOR
POPULARE JUDEȚENE
Locul I ; Trustul de construcții
Timișoara, cu 873,2 puncte.
Principalii Indicatori de plan au
fost depășiți cu : 10,1 la sută Ia pro
ducția netă de construcții-montaj,
0,3 la sută la producția terminată,
28,7 la sută la numărul de locuințe
date în folosință, 11,7 la sută la
productivitatea muncii ; depășiri de
plan au mai fost obținute la bene
ficii ; cheltuielile materiale la 1000
lei construcții-montaj au fost mai
mici decît cele planificate cu 3,5
la sută ; consumurile de ciment,
metal, combustibili și carburanți au
fost, de asemenea, mai mici decît
cele normate.
Locul II : Trustul de construcții
Bacău.
Locul III : Trustul de construcții
Neamț.
ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR FEROVIARE
— STAȚII DE CALE FERATA
Locul I : Stația de cale ferată
Curtici, cu 488,5 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 27,4 la sută la
volumul transportat, 31,3 la sută la
productivitatea muncii, 1,6 la sută
la tonajul mediu brut pe tren de
marfă, 16,3 la sută la utilizarea
mijloacelor de transport ; staționa
rea vagoanelor de marfă a fost mai
mică decit cea planificată cu 2,3
la sută ; consumul de combustibili și
energie electrică a fost mai mic
decît cel normat cu 26,7 la sută.
Locul II : Stația de cale ferată
Iași.
Locul III : Stația de cale ferată
Petroșani.
ÎN DOMENIUL CIRCULAȚIEI
MĂRFURILOR — ÎNTREPRINDERI
COMERCIALE CU RIDICATA
Locul I : întreprinderea comer
cială de stat cu ridicata mărfuri ali
mentare Timișoara, cu 255,9 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 6,6 la sută la livrări
de mărfuri cu ridicata, 7,3 la sută
la volumul livrărilor de mărfuri pe
un lucrător ; depășiri de plan au
mai fost obținute la beneficii și la
viteza de circulație a mărfurilor.
Locul II : întreprinderea comer
cială de stat cu ridicata mărfuri
metalo-chimice Ploiești.
Locul III : întreprinderea comer
cială de stat cu ridicata mărfuri
textile-încălțăminte Bacău.
ÎN DOMENIUL TURISMULUI
Locul I : întreprinderea economică
de odihnă Snagov, cu 481 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 18,2 la sută la
desfaceri prin alimentație publică și
la desfacerea de mărfuri cu amă
nuntul, 23,8 la sută la încasări medii
pe un lucrător ; depășiri de plan
au mai fost obținute la beneficii,
utilizarea capacității, precum și la
numărul de turiști-zile ; cheltuielile
la 1 000 lei desfacere au fost mai
mici decît cele planificate cu 6,3 la
sută.
Locul II : întreprinderea de hote
luri și restaurante Eforie Nord.
Locul- III : întreprinderea balneoclimatică Slănic-Moldova.
(Agerpres)
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INTERVIUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
acordat ziarului „Nodon Sinmun"

din R. P. D. Coreeană
(Urmare din pag. I)

grupări de state, al politicii de
menținere și reîmpărțire a sferelor
de influență, de recurgere la forță
și la amenințarea cu forța, de amestec brutal în treburile interne
ale altor state.
în același timp s-a adîncit criza
economică — cu implicațiile sale
generale, ale crizei morale și poli
tice — s-a înrăutățit considerabil
situația economică a țărilor în curs
de dezvoltare.
Pornind de la aceasta, noi con
siderăm că în momentul de față
problema fundamentală este aceea
a opririi cursei înarmărilor, a tre
cerii la dezarmare și, în primul
rînd, la dezarmare nucleară, asigu
rarea unei păci trainice în întreaga
lume. Considerăm că lupta pentru
pace constituie astăzi factorul fun
damental pentru a asigura popoare
lor posibilitatea de a-și concentra
forțele în direcția dezvoltării economico-sociale și ridicării bunăstă
rii materiale și spirituale a fiecărui
popor.
în mod special aș dori să men
ționez agravarea deosebită a situa
ției din ultimele săptămîni, ca ur
mare a trecerii la amplasarea ra
chetelor nucleare americane cu
rază medie de acțiune în unele sta
te din vestul Europei. Ca răspuns
la aceasta, Uniunea Sovietică a
hotărît întreruperea negocierilor de
la Geneva șl adoptarea unor mă
suri de răspuns privind amplasarea
de rachete nucleare în unele țări
socialiste europene și în alte zone
ale lumii. Amplasarea noilor rache
te va duce la creșterea considera
bilă a pericolului unui război nu
clear, al unei catastrofe nucleare,
care amenință însăși existența vie
ții pe planeta noastră.
De aceea, noi considerăm că în
momentul de față trebuie făcut to
tul pentru oprirea amplasării noi
lor rachete americane, precum și
pentru oprirea realizării măsurilor
de răspuns anunțate de Uniunea
Sovietică, pentru reluarea negocie
rilor de la Geneva în vederea
realizării unui acord acceptabil,
care să asigure un echilibru al ra
portului de forțe între cele două
părți la un nivel cît mai scăzut al
înarmărilor și să deschidă calea
reducerii și lichidării totale a ori
căror arme nucleare în Europa și
în întreaga lume.
în același timp, România se pro
nunță ferm pentru soluționarea
tuturor problemelor litigioase din
tre state numai și numai prin tra
tative. Oricît de îndelungate și de
grele ar fi tratativele, ele repre
zintă singura cale și singura alter
nativă care poate duce la evitarea
războiului, cu toate consecințele
Acționăm pentru realizarea unei
noi ordini economice internațio
nale, pentru întărirea solidarității
și colaborării tuturor forțelor pro
gresiste, antiimperialiste.
România dezvoltă larg relațiile
sale internaționale cu toate țările
socialiste, se pronunță ferm pentru
depășirea unor divergențe și întă
rirea solidarității și colaborării
dintre aceste țări. Considerăm că
aceasta va avea o însemnătate
deosebită pentru afirmarea princi
piilor socialismului, pentru creș
terea rolului țărilor socialiste în
viața internațională, pentru poli
tica de pace, de colaborare între
toate statele lumii, fără deosebire
de orînduire socială.
Extindem, de asemenea, relațiile
cu țările în curs de dezvoltare, cu
țările nealiniate, ca o parte a
luptei împotriva politicii imperia
liste și neocolonialiste. 'cționăm,
de asemenea, pentru lărgirea co
laborării cu țările capitaliste dez
voltate, cu toate statele lumii, fără
deosebire de orînduire socială.
România se pronunță ferm pen
tru realizarea în viață a principii
lor egalității, respectului indepen

denței și suveranității naționale,
neamestecului în treburile interne
și avantajului reciproc.
Dezvoltăm, de asemenea, colabo
rarea cu partidele comuniste și
muncitorești, cu partidele socialis
te, social-democrate, cu alte
partide și forțe democratice. Con
siderăm că această colaborare are
o mare importanță în actualele
împrejurări internaționale.
Acordăm o mare însemnătate
luptei popoarelor pentru pace,
mișcărilor uriașe, din ultimul timp,
în favoarea păcii și dezarmării,
împotriva războiului.
Avem ferma convingere că po
poarele, forțele progresiste și
antiimperialiste dispun de forța
necesară pentru a opri cursul peri
culos, spre prăpastie, al evenimen
telor internaționale, pentru a im
pune trecerea la dezarmare și, în
primul rînd, la dezarmare nu
cleară, pentru asigurarea dreptului
popoarelor la dezvoltarea liberă,
independentă, pentru pace.
în acest cadru aș dori să men
ționez, cu multă satisfacție, că în
principalele probleme ale vieții in
ternaționale partidele și statele
noastre au poziții identice sau
foarte apropiate, că țările și po
poarele noastre conlucrează foarte
strîns și contribuie la soluționarea
problemelor complexe ale vieții
internaționale, în interesul socia
lismului și păcii.
ÎNTREBARE : Partidul Co
munist Român, Guvernul Re
publicii Socialiste România,
îndeosebi dumneavoastră
personal,
stimate
tovarășe
Nicolae Ceausescu, ați mani
festat întotdeauna sprijinul și
solidaritatea fermă față de
cauza poporului nostru de reunificare a patriei. Poporul
nostru este recunoscător pen
tru aceasta.
La ora actuală, crește zi de
zi pericolul unui nou război,
război nuclear, în Peninsula
Coreeană, datorită acțiunilor
agresive și de dezlănțuire a
unui nou război ale imperia
lismului american și ale ma
rionetelor sud-coreene, acțiuni
ce se intensifică, mai ales în
preajma și după călătoria în
Coreea de Sud a președinte
lui Reagan.
Mult stimate tovarășe pre
ședinte, dumneavoastră cum
a.preciați asemenea evenimen
te create în Peninsula Co
reeană și ce fel de probleme
considerați că trebuie să fie
soluționate pentru realizarea
reunificării independente și
pașnice a Coreei ?

RĂSPUNS : România a sprijinit
întotdeauna lupta pentru reunificarea pașnică a Coreei de Nord și
de Sud. Am salutat și am sprijinit
și sprijinim activ propunerile for
mulate de tovarășul Kim Ir Sen în
direcția reunificării și realizării
unei Corei independente, pașnice
și democratice. încordarea din ulti
mul timp, și în această zonă, și
creșterea pericolului unui nou răz
boi nuclear sînt tin rezultat direct
al încordării generale în viața in
ternațională.
Avînd în vedere toate acestea —
așa cum am menționat — este ne
cesar să se intensifice eforturile
pentru oprirea agravării situației
generale mondiale, pentru a se
pune capăt și acțiunilor agresive
din Peninsula Coreeană, pentru a
se ajunge la o retragere a trupelor
străine din Coreea de Sud și inten
sificarea acțiunilor în vederea so
luționării pe cale pașnică, între cele
două părți, a problemelor reunifi
cării > poporului coreean, fără nici
un amestec din afară.
După părerea noastră, în actua
lele împrejurări se impune inten
sificarea activității politice, diplo
matice, găsirea căilor pentru tre

cerea la negocieri directe între
cele două părți ale Coreei.
Așa cum am menționat, propu
nerile formulate de Republica
Populară Democrată Coreeană, de
tovarășul Kim Ir Sen constituie
o bază bună în direcția aceasta.
Singura cale pentru realizarea
acestor propuneri este aceea a ne
gocierilor directe între cele două
părți.
Noi vom acorda în continuare în
tregul sprijin realizării năzuințe
lor poporului coreean, vom sprijini
neabătut lupta împotriva oricăror
acțiuni agresive împotriva R; P. D.
Coreene.
Avem ferma convingere că este
posibil și se va ajunge la reunificarea pașnică a Coreei.
ÎNTREBARE : Relațiile de
prietenie și colaborare între
cele două partide, țări și po
poare ale Coreei și României
cunosc o continuă întărire și
dezvoltare spre o nouă treaptă
Superioară. Întâlnirile istorice
și convorbirile care au avut
loc între marele conducător al
poporului nostru, tovarășul
Kim Ir Sen, și iubitul și sti
matul conducător al poporului
român,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, precum și docu
mentele comune adoptate cu
aceste ocazii constituie o so
lidă bază menită să dezvolte
în mod excelent și în conti
nuare relațiile de prietenie și
colaborare dintre cele două
țări ale noastre.
V-am ruga să vă referiți la
perspectiva relațiilor de priete
nie și colaborare coreeano-române.

RĂSPUNS : Aș dori să mențio
nez cu multă satisfacție bunele re
lații de solidaritate, prietenie și
colaborare dintre partidele, țările
și popoarele român și coreean.
într-adevăr, colaborarea româno-coreeană s-a dezvoltat continuu
— și aceasta își are originea în po
zițiile comune în multe probleme
ale construcției socialiste și ale vie
ții internaționale, în politica parti
delor noastre de dezvoltare inde
pendentă, de colaborare cu alte
partide și țări socialiste, pe princi
piile deplinei egalități, ale inde
pendenței.
Un rol important în dezvoltarea
colaborării dintre partidele și po
poarele noastre au avut întîlnirile
și convorbirile cu tovarășul Kim Ir
Sen, stabilirea unor relații de
prietenie între noi, care au o
însemnătate deosebită pentru buna
colaborare și întărirea solidarității
între partidele și popoarele noas
tre.
Bazîndu-mă pe aceasta și ținînd
seama de programele țărilor noas
tre privind dezvoltarea economicosocială în perioada următoare, pre
cum și de politica generală a parti
delor și statelor noastre în solu
ționarea problemelor mondiale și
în construcția socialistă, consider
că există perspective minunate
pentru extinderea continuă a cola
borării și prieteniei româno-coreene.
Există condiții bune pentru ex
tinderea colaborării economice, tehnico-științifice — aceasta avînd o
mare însemnătate pentru dezvolta
rea țărilor noastre și reprezentînd,
totodată, o contribuție importantă
la cauza socialismului, a colaboră
rii și păcii în lume.
Noi dăm o mare apreciere suc
ceselor înregistrate de poporul
prieten coreean, sub conducerea
partidului, în frunte cu tovarășul
Kim Ir Sen, în construcția socialis
tă — și doresc să adresez, pe aceas
tă cale, comuniștilor, întregului po
por prieten al Republicii Populare
Democrate Coreene urări de suc
cese tot mai mari pe calea dezvol
tării socialiste, realizarea năzuințe
lor sale de reunificare pașnică,
multă prosperitate și fericire.

HgGENTIILE DE PRESA
pe scurt
I
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PLENARA C.C. AL P.C. DIN
DANEMARCA s-a desfășurat la
Copenhaga. în cadrul plenarei s-a
adoptat' programul electoral al
partidului și listele de candidați din
partea P.C.D. la alegerile parla
mentare prevăzute pentru 10 ia
nuarie anul viitor.

EFECTE ALE POLUĂRII UR
BANE. Intr-un raport al Direcției
pentru combaterea poluării mediu.
lui din Japonia, se subliniază că în
continuare concentrația de gaze de
1
eșapament în orașele nipone se si
tuează peste normele stabilite. în
(anul 1982, autoritățile au fost ne
voite să dea de 120 de ori alarma
la Tokio, Yokohama și în alte cenItre industriale din cauza apariției
„smogului fotochimic" care apare
atunci cînd, sub influența razelor
solare, în straturile superioare ale
I
atmosferei gazele de eșapament se
descompun, eliberînd substanțe ex
trem de nocive.

I

I

REPRESIUNI ÎN COREEA DE
SUD. Tribunalul din Seul a condamnat 20 de studenți la închisoa
re pe diferite termene sub învinui
rea de a fi participat la manifes
tații și alte acțiuni de protest îm-

1______________

potriva regințului sud-coreean. Din
luna septembrie pînă în prezent,
cîteva sute de studenți de la diver
se institute de învățămînt superior
din Seul și din alte orașe sud-co
reene au fost arestați pentru acti
vitatea lor împotriva regimului dic
tatorial, urmînd să compară in
fața tribunalului.
TRAFICUL DE DROGURI ÎN
FRANȚA. In cursul acestui an,
serviciile vamale franceze, în cola
borare cu poliția, au sechestrat o
cantitate de 22,5 tone de stupefian
te : 22,3 tone cannabis, circa 265
kilograme de heroină și cocaină și
importante doze de substanțe psi
hotrope, informează un document
oficial publicat la Paris.
PREȘEDINTELE
PARLAMEN
TULUI (VEST-)EUROPEAN, Piet
Dankert, a semnat bugetul Pie
ței comune pe anul 1984, care pre
vede cheltuieli ale „celor zece" în
valoare de 25,3 miliarde unități de
cont C.E.E. (circa 21 miliarde do
lari).

CONGRESUL SINDICATELOR
PE ÎNTREAGA INDIE (A.I.T.U.C.),
la care au luat parte peste 3 000 de

delegați din toată țara, precum și
reprezentanți ai Federației Sindi
cale Mondiale și Organizației In
ternaționale a Muncii, s-a încheiat
la Bangalore. Participanții au exa
minat probleme legate de crește
rea rolului sindicatelor pe plan in
tern, sporirea aportului lor la lupta
pentru pace. Ca președinte al
A.I.T.U.C. a fost ales Chaturanan
Mishra.
CURSUL DOLARULUI a conti
nuat să crească, miercuri, pe piețe
le de schimb monetare. La relua
rea tranzacțiilor valutare, dolarul a
fost cotat la bursele occidentale la
1,24975 dolari canadieni. 2.21125
franci elvețieni, 2,7695 mărci vestgermane, 3,1115 guldeni olandezi,
8,4555 franci francezi, 1 681,25 lire
italiene, ceea ce reprezintă niveluri
inferioare celor înregistrate marți
seara, la încheierea operațiunilor
financiare. Cursul aurului nu a su
ferit modificări importante, prețul
unciei oscilînd în jur de 378 dolari
pe majoritatea piețelor valutare.
SATELITUL DE TELECOMU
NICAȚII „MOLNIA-3" pentru asi
gurarea legăturilor telefonice, tele
grafice și a transmisiilor de televi-

CIPRU

Expoziție de carte românească
NICOSIA 21 (Agerpres). — Sub
egida Ministerului Educației din Re
publica Cipru, în colaborare cu Am
basada română la Nicosia, s-a des
chis „Expoziția de carte româneas
că", la loc de frunte aflîndu-se vo
lume cu lucrări din gîndirea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, operele
științifice ale tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu.
Inaugurind expoziția — la des
chiderea căreia au luat parte ofi
cialități cipriote, șefii misiunilor
diplomatice de la Nicosia și un nu
meros public —, ministrul educației

al Republicii Cipru, Stelios Katsellis,
a spus, printre altele : „De România
ne leagă raporturi strinse de cola
borare in foarte multe domenii,
precum și sentimente călduroase
de prietenie, inclusiv pe plan per
sonal, stabilite intre președintele
Republicii, Spyros Kyprianou, și
președintele țării prietene, domnul
Nicolae Ceaușescu, a cărui recentă
vizită in Cipru a contribuit mai
mult decît substantial la consolida
rea prieteniei dintre cele două po
poare".

NOI ACȚIUNI Șl LUĂRI DE POZIȚIE^

IN FAVOAREA PĂCII, PENTRU

STĂVILIREA CURSEI ÎNARMĂRILOR
Partizanii păcii canadieni se opun
testării rachetelor „Cruise" pe teritoriul național
OTTAWA. — Coaliția grupărilor
de luptă pentru pace din Canada
s-a pronunțat împotriva efectuării
de experiențe cu rachete „Cruise"
pe teritoriul canadian. Mișcările de
pace canadiene — relevă agenția
Associated Press — afirmă că ase
menea teste cu arme capabile să

poarte încărcături nucleare adaugă
un nou element la cursa înarmări
lor și fac să sporească pericolul
unei catastrofe nucleare. De ase
menea, ele evidențiază că expe
riențele de acest fel violează drep
tul la viață, libertatea și securitatea
oamenilor.

Escalada înarmărilor agravează dificultățile economice
ale țărilor în curs de dezvoltare
BRASILIA. — Ministrul indus
triei și comerțului al Braziliei,
Joao Camilo Penna, a declarat că
escalada înarmărilor agravează
problemele financiare și economice
ale țărilor in curs de dezvoltare,
împiedică progresul in aceste țări.
„Nu se poate obține pacea, a spus

el, prin creșterea arsenalelor mili
tare. Viitorul pașnic poate fi asi
gurat doar pe calea instaurării unei
noi ordini economice internaționa
le, a dezvoltării comerțului mon
dial și întăririi economiei țărilor în
curs de dezvoltare".

împotriva primejdiei unui război termonuclear
QUITO. — Peste 100 000 semnă
turi ale partizanilor păcii din
Ecuador s-au strîns pe un docu
ment care cere lichidarea pericolu
lui unui război termonuclear. Do^cumentul a fost inițiat de Comite-

tul de apărare a păcii din Ecuador
și el va fi înmînat vicepreședintelui țării, Leon Roldos, pentru a fi
înaintat organizațiilor internaționale.

Program de intensificare a schimburilor
comerciale interafricane
adoptat la Conferința la nivel inalt de la Harare
HARARE 21 (Agerpres). — La Ha
ză necesitatea instituirii unei noi
rare s-au încheiat lucrările Confe
ordini economice internaționale.
rinței la nivel înalt a organizației de
în încheierea reuniunii, primul
cooperare regională africană Zona
ministru al Republicii Zimbabwe,
de comerț preferențială (P.T.A.),
Robert Mugabe, ales președinte al
organizației, a reafirmat necesitatea
grupînd state din estul și sudul con
unei restructurări complete a orga
tinentului. Participanții au adoptat
nismelor
financiare internaționale.
un program care prevede creșterea
Din organizație fac parte Burundi,
schimburilor comerciale reciproce și
Insulele Comore, Djibouti. Etiopia,
reducerea dependenței fată de co
Kenya. Lesotho, Malawi, Mauritius.
merțul cu țările dezvoltate. Comuni
Ruanda. Somalia, Swaziland, Ugan
catul’ final dat publicității subliniada, Zambia și Zimbabwe.

Lucrările sesiunii 0. N. U. au fost suspendate
pină la începutul anului viitor
NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres).
— Lucrările celei de-a 38-a sesiuni
a Adunării Generale a O.N.U.,
începute în urmă cu trei luni, au
fost suspendate, urmînd să fie re
luate la începutul anului viitor, cînd
vor fi dezbătute ultimele șase
puncte de pe o ordine de zi care
a cuprins 145 puncte. Aspectele ce
urmează să fie analizate, in conti
nuare, sînt problema cipriotă, con
flictul dintre Irak și Iran, relațiile
economice globale (Dialogul NordSud), alegerea unui membru al
ECOSOC, necesitatea respectării și
aplicării rezoluțiilor O.N.U. și pro
gramul privind marcarea celei de-a
40-a aniversări a organizației in
1985.
în cursul actualei sesiuni. Adu
narea Generală a O.N.U. a adoptat
numeroase rezoluții referitoare la
probleme de mare importantă ale ac
tualității internaționale : lupta pen
tru pace și dezarmare, soluționarea
pașnică a problemelor conflictuale,
respectarea suveranității și indepen
denței tuturor statelor și popoarelor,
inclusiv a popoarelor aflate încă sub
dominație străină, edificarea noii or
dini economice internaționale. Dez
baterii® au scos la iveală, cu prio
ritate, dorința statelor, a popoarelor
lumii pentru pace, pentru stăvilirea
cursei înarmărilor și, îndeosebi, a
înarmărilor nucleare, pentru edifi
carea unei lumi a păcii și colabo

rării reciproc avantajoase. Este sem
nificativ pentru această preocupare
faptul că Adunarea Generală a aprobat in total 65 de rezoluții con
sacrate dezarmării. Ultimele docu
mente adoptate de forumul mondial
sint consacrate unor aspecte ale
dezarmării. Ele evidențiază, între al
tele, necesitatea continuării negocie
rilor de dezarmare dintre U.R.S.S. și
S.U.A., pronunțîndu-se, in același
timp, pentru convorbiri între părți
le interesate asupra unor măsuri de
creștere a securității în bazinul Mă
rii Mediterane, pentru interzicerea
diseminării unor doctrine politice și
militare care încearcă să justifice
războiul nuclear.
în discursul rostit în ultima zi a
sesiunii din acest an, președintele
Adunării Generale, Jorge Illueca, a
arătat că Organizația Națiunilor
Unite și-a reconfirmat valoarea de
for care permite comunicarea între
state, avînd o importanță majoră
pentru destinele omenirii. El a ex
primat. totodată, dorința ca O.N.U.
să se concentreze asupra unor pro
bleme prioritare, urmărind înregis
trarea de progrese reale și elabo
rarea de soluții practice. în mod deo
sebit, el a insistat asupra importan
tei primordiale a dezarmării, apre
ciind că unul dintre factorii prin
cipali ai agravării situației interna
ționale 11 constituie escaladarea fără
precedent a cursei înarmărilor.

Consiliul de Securitate condamnă
încălcarea suveranității Angolei
de către regimul sud-african
NAȚIUNILE Unite 21 (Agerpres)
— Consiliul de Securitate al O.N.U. a
adoptat, cu 14 voturi și o abținere
(S.U.A.), o rezoluție care condamnă
în mod energic continuarea ocupației
militare de către Africa de Sud a
unor zone din sudul Angolei, subli
niind că aceasta constituie o violare
flagrantă a dreptului internațional, a
independenței, suveranității și inte
grității teritoriale a Angolei. Docu
mentul cere Africii de Sud să-și re

tragă imediat și fără condiții toate
forțele de ocupație de pe teritoriul
angolez și să pună capăt oricăror
violări împotriva acestui stat. Tot
odată, rezoluția statuează dreptul la
compensații al Angolei pentru pa
gubele materiale pe care le-a sufe
rit.
Secretarul general al O.N.U., Javier
Perez de Cuellar, este rugat să ur
mărească transpunerea în practică a
prevederilor acestei rezoluții.

Intîlnire consultativă a adjuncților miniștrilor
afacerilor externe ai statelor participante
la Tratatul de la Varșovia
9

VARȘOVIA 21 (Agerpres).
în
zilele de 20 și 21 decembrie, la Var
șovia a avut loc o intîlnire consul
tativă a adjuncților miniștrilor afa
cerilor externe ai statelor participan
te Ia Tratatul de la Varșovia. La întîlnirea consultativă au participat adjuncții miniștrilor afacerilor externe
din R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovacă,
R.D. Germană, R.P. Polonă, Republi
ca Socialistă România, U.R.S.S. și
R.P. Ungară.
Delegația română a fost condusă
de Gheorghe Dolgu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

Participanții la intîlnire au fost
primiți de tovarășul Stefan Olszowski, membru al Biroului Politic al
C.C. al P.M.U.P., ministrul afacerilor
externe al R.P. Polone.
La întîlnirea consultativă s-a efec
tuat un schimb de păreri pe proble
mele privind pregătirile pentru Con
ferința pentru măsuri de încredere și
securitate și pentru dezarmare în
Europa, care își va începe lucrările
la 17 ianuarie 1984, la Stockholm.
Întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie și deplină înțe
legere reciprocă.

ORIENTUL MIJLOCIU

• 500 de combatant! palestinieni, evacuați din nordul
Libanului, au ajuns în Cipru • Raiduri ale aviației israeliene
asupra orașului libanez Baalbek
Aproximativ 500 din cei 4 000 de
lui Baalbek, din centrul Libanului.
Previziuni economice în țările membre
combatanți palestinieni de sub con
Această știre a fost confirmată de
ducerea
lui
Yasser
Arafat,
care
au
un
purtător de cuvint militar israeale O.E.C.D.
lian,
la Tel Aviv.
fost evacuați, marți, din orașul
(Agerpres)
PARIS 21 (Agerpres). — La Paris
globală a șomerilor va fi, în primul
Tripoli (nordul Libanului) au sosit,
a fost dat publicității un document
semestru al anului 1985, de 35 mili
miercuri,
îp
portul
cipriot
Larnaca
conținînd previziunile în domeniul
oane in aria O.E.C.D., urmînd ca nu
— informează agențiile Reuter,
economic pentru următoarele 18 luni
mărul celor aflați în căutare de lucru
France Presse și United Press In
în țările membre ale O.E.C.D. Se
să fie mai ridicat în țările vest-euroAGENDĂ
ternational. în aceeași zi, 150 din
estimează că în perioada menționată
pene (12 la sută din forța de muncă).
tre aceștia au fost transportați din
se va înregistrai o reluare a activită
DIPLOMATICĂ
ților economice, produsul național
BRUXELLES 21 (Agerpres). — Nu
Cipru la Bagdad. Conform surse
brut urmînd să crească, în medie,
mărul șomerilor înregistrați oficial în
lor menționate, în capitala irakiană
•
Președintele Franței, Fran
cu 3,5 la sută în cursul anului 1984
țările membre ale Pieței comune,
urmează să mai vină alți 520 com
cois Mitterrand, a conferit la
pe ansamblul O.E.C.D. ; în țările
mai puțin Grecia, a crescut cu 1.4 la
batanți palestinieni. După cum s-a
Paris cu președintele guvernului
vest-europene membre ale acestui
sută în luna noiembrie, atingînd un
anunțat la Tunis, Yasser Arafat, pre
organism, creșterea va fi de numai
spaniol, Felipe Gonzalez, in le
total de 12,3 milioane, relevă statis
ședintele Comitetului Executiv al
1.5 la sută.
ticile provizorii date publicității Ia
gătură cu rezultatele Conferinței
Organizației pentru Eliberarea PatesBruxelles, evidențiindu-se tendințele
în ce privește șomajul în cursul
la nivel înalt a țărilor membre
de agravare a situației pe piața for
anului viitor, acesta va cuprinde pe
tinei. împreună cu un alt grup de
ale C.E.E., care a avut loc recent
ansamblu nouă la sută din forța de
ței de muncă în statele C.E.E. în
militanti ai O.E.P., sînt așteptați să
la .Atena. Au fost examinate, în
muncă a țărilor membre ale O.E.C.D.,
raport cu luna noiembrie a anului
sosească la Tunis.
acest context, relațiile dintre
dar va înregistra „o creștere con
trecut, numărul șomerilor a sporit, în
Pe de altă parte, postul de radio
cele două țări, precum și pro
tinuă" în Europa occidentală, unde
medie, cu 6 la sută.
libanez oficial a anunțat că, în cursul
bleme ale situației internaționale
procentul celor lipsiți de un loc de
în Luxemburg, creșterea șomajului
dimineții de miercuri, aviația israeactuale. Șeful guvernului spaniol
muncă va fi de 11,25 la sută, față de
10.5 la sută anul acesta.
a fost de 18 la sută, în Irlanda de
liană a efectuat mai multe raiduri
a avut, de asemenea, o întreve
Se apreciază, de asemenea, că cifra
17 la sută, iar în Italia de 10 la sută.
asupra unor împrejurimi ale orașudere cu primul ministru francez,
Pierre Mauroy. • La Washington,
secretarul de stat al S.U.A.,
George Shultz, a avut o primă
rundă de convorbiri cu vicepreDUPĂ ALEGERILE DIN JAPONIA
ziune a fost lansat miercuri
U.R.S.S.
mierul și ministrul egiptean de
externe, Kamal Hassan Aii, cu
BUGETUL ITALIEI pe
Contacte
pentru
atenuarea
disensiunilor
care a abordat ultimele evoluții
viitor, aprobat de Camera deputaale situației din Orientul Mijlo
ților, se cifrează la 295 mii de mi
din partidul de guvernămînt
ciu. • Agenția irakiană de in
liarde lire (184 miliarde dolari).
TOKIO 21 (Agerpres). — Primul
cu acest prilej membrilor partidului
Deficitul bugetar prevăzut pentru
formații, citată de agențiile in
ministru
al
Japoniei,
Yasuhiro
Naka

un apel la unitate și cooperare, pen
anul L984 se cifrează la peste 90 mii
ternaționale, informează că pre
sone, a prezidat, miercuri, o reuniune
tru a se putea depăși actualul mo
miliarde lire. A fost aprobată tot
ședintele Irakului, Saddam Hus
comună
a
membrilor
cabinetului
și
ment
dificil
prin
care
trece
P.L.D.
odată Legea financiară. Cele două
sein, l-a primit la Bagdad pe
a
unor
oficialități
ale
Partidului
Li

După
ciim
arată
agențiile
internațio

documente vor fi prezentate în a
trimisul special al președintelui
beral Democrat din Japonia, în în
nale de presă, Nakasone urmează să
doua lectură Senatului, care ar
cercarea de a atenua fricțiunile din
S.U.A. în Orientul Mijlociu, Do
urma să le adopte în forma defini
se întîlnească din nou cu principalii
cadrul P.L.D., accentuate de pierde
nald Rumsfeld, care i-a remis
tivă, cu amendamentele aduse de
lideri liberal-democrați, pentru exa
rile
înregistrate
de
formațiunea
poli

deputați.
un mesaj din partea președin
minarea unor probleme privind men
tică de guvernămînt la consultarea
telui S U.A., Ronald Reagan, re
ținerea sa în funcția de premier și
electorală de la 18 decembrie a.c.
CONGRESUL
DEPUTAȚILOR
feritor la relațiile dintre cele
începerea consultărilor pentru forDupă cum informează agențiile Reu
AL SPANIEI a aprobat proiectul
două țări. Șeful statului irakian,
ter și Associated Press, el a lansat
„Legii organice asupra dreptului la
marea unui nou guvern.
, precizează sursa citată, a rele
educație", prezentat de guvernul
vat necesitatea de a continua
socialist condus de premierul Felipe
Gonzalez. Proiectul de lege, care
„dialogul dintre conducătorii
urmează să fie supus dezbaterii în
irakieni și americani, în vederea
Senat, vizează, în esență, o reformă
realizării unei înțelegeri totale
WASHINGTON 21 (Agerpres). —
lioane de persoane, sint afectați in
a statutului învățămîntului particu
De la începutul acestei săptămâni,
in problemele regiunii". • Pre
mod deosebit de această primă ofen
lar din Spania, care cuprinde în
asupra ansamblului teritoriului Sta
sivă a iernii, autoritățile din unele
ședintele Egiptului, Hosni Muba
prezent 40 la sută din numărul co
telor
Unite
ale
America
s-a
abătut
■state fiind nevoite să deschidă noi
rak, l-a primit la Cairo pe Lazar
piilor între 6 și 14 ani.
un frig polar, cauzind moartea a 22
centre de refugiu.
Moisov, secretar federal pentru
de
persoane.
ȘOMAJUL ÎN AUSTRIA. într-o
relațiile externe al R.S.F. Iugosla
Pe
continentul
nord-american,
ex

CIUDAD
DE
MEXICO
21
(Ager

prognoză dată publicității Ia Vievia, prilej de a analiza raportu
ceptând Florida, a pătruns o masă de
pres). — Cinci localități rurale cu o
na de Institutul de cercetări eco
rile dintre cele două state, pieaer rece venit din Antarctica, cu
populație de aproximativ 40 000 de
nomice se anunță că în 1984 in
cum și unele aspecte ale situa
temperaturi ce au coborit sub 40 de
locuitori din zonele montane ale sta
Austria va continua să crească rit
grade. Recordul de frig a fost înre
ției internaționale și ale mișcă
tului mexican Chihuahua sînt com
mul șomajului. Anul viitor, numă
gistrat in Wisconsin, in nord-estul
plet izolate, ca urmare a unor masive
rii de nealiniere. • Ministrul ita
rul șomerilor va ajunge la 150 000,
Statelor Unite, unde mercurul termo
căderi de zăpadă, s-a anunțat oficial
reprezentînd 5,2 la sută din tota
lian al afacerilor externe, Giulio .
metrelor a coborit sub 42 de grade
la Ciudad de Mexico, transmite agen
lul forței de muncă, față de 3,7 la
Andreotti, începe o vizită oficia
Celsius. In regiunea Marilor Lacuri
ția France Presse.
sută în 1982 și 4,5 la sută in 1983.
lă in Israel. • Ministrul aface
și in Vestul mijlociu, termometrele
Blocarea căilor de acces spre cele
rilor externe al R. P. Ungare,
NAUFRAGIU. Un vapor care asi
indică in jur de minus 20 de grade.
cinci sate montane întârzie sosirea
Peter Varkonyi, a sosit într-o vi
gura legătura intre localitățile birFurtunile de zăpadă, deosebit de
ajutoarelor pentru populația sinis
maneze Monywa și Kalewa s-a
violente, s-au abătut asupra statului
zită la Bonn, unde va avea con
trată.
scufundat in apele riului Chindwin,
Utah, in vestul S.U.A., indreptindu-se
In statul Chihuahua, ca și in alte
vorbiri cu vicecancelarul și mi
din nordul țării, in accident pierspre Colorado și Idaho. Cea mai
două state mexicane 'învecinate, So
nistrul vest-german de externe,
zindu-și viața 58 de persoane din
mare parte a victimelor și-au găsit
nora și Tamaulipas, unde s-au înre
Hans-Dietrich Genscher.
cele 200 aflate la bordul vasului.
moartea in accidente de circulație.
gistrat temperaturi de 11—13 grade
(Agerpres)
Cei fără adăpost, care la nivelul
Celsius sub zero, a fost declarată
S.U.A. se cifrează la peste două mi„situația de urgență", arată agenția.

Rigorile iernii
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