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MOSCOVA. La 9 februarie 1984, luri Vladimirovici Andropov, secretar 
general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., Erou al Muncii So
cialiste, a încetat din viață, în vîrstă de 70 de ani, după o îndelungată 
suferință.

TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe președintele Consiliului Central al Sindicatelor din Bulgaria

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, vineri, 
pe tovarășul Petăr Diulgherov, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C, al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului Central al Sindicatelor 
din Bulgaria, care, în fruntea unei 
delegații, a făcut o vizită în țara 
noastră, la invitația Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.

La primire a participat tovarășul 
Nicolae Constantin, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.

A fost de față Todor Stoicev, am
basadorul R.P. Bulgaria la Bucu
rești.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald salut 
prietenesc și cele mai cordiale urări 
din partea tovarășului Todor Jivkov, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită

tovarășului Todor Jivkov salutul său 
călduros, prietenesc, împreună cu 
cele mai bune urări.

In timpul întrevederii a fost sub
liniat cu satisfacție faptul că rela
țiile de strînsă colaborare dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Bulgar, dintre Româ
nia și Bulgaria s-au extins și îmbo
gățit continuu, în ultimii ani, prin 
transpunerea in viață a importan
telor înțelegeri stabilite cu prilejul 
întîlnirilor tradiționale româno-bul- 
gare la nivel înalt. Convorbirea a 
relevat dorința comună de a ampli
fica și aprofunda tot mai mult, in 
viitor, aceste relații, pe plan politic, 
economic, tehnico-științific, cultural 
și în alte domenii, în folosul și spre 
binele ambelor țări, al cauzei socia
lismului și păcii. A fost evidențiată 
însemnătatea intensificării contacte
lor și schimburilor de experiență în
tre organele sindicale din cele două 
țări, apreciindu-se că aceasta contri
buie la întărirea bunelor raporturi 
dintre oamenii muncii din România 
și Bulgaria, dintre popoarele noas
tre, vecine și prietene.

S-au abordat, de asemenea, pro
bleme actuale ale situației interna
ționale. A fost reliefată necesitatea 
de a se acționa cu hotărîre pentru o- 
prirea cursului primejdios al eveni
mentelor spre confruntare și război, 
pentru promovarea politicii de des
tindere, dezarmare și pace, pentru 
soluționarea tuturor diferendelor 
dintre state pe cale pașnică, prin 
tratative, pentru instaurarea unui 
climat de securitate, încredere și 
cooperare în Balcani. în Europa și 
în întreaga lume. S-a subliniat ne
cesitatea ca organizațiile sindicale 
să-și intensifice eforturile în direc
ția mobilizării maselor largi de oa
meni ai muncii la lupta împotriva 
cursei înarmărilor, a pericolului unei 
catastrofe atomice, pentru crearea 
de zone denuclearizate în Balcani și 
în alte regiuni ale continentului nos
tru, pentru înlăturarea rachetelor, a 
tuturor armelor nucleare din Eu
ropa, pentru apărarea dreptului su
prem al popoarelor la viață, la pace, 
la existentă liberă și demnă.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

BUZĂU : Sporuri 
de producție fizică

Hotărîti să-si îndeplinească si 
să-si depășească sarcinile de 
plan și angajamentele asu
mate în întrecerea socialis
tă pe anul 1984, oamenii 
muncii din industria județului 
Buzău, aplicând cu fermitate 
programele de măsuri privind 
utilizarea mai eficientă a capa
cităților de producție, perfectio
narea continuă a organizării 
muncii, introducerea tehnologii
lor avansate si valorificarea su
perioară a materiilor prime, 
materialelor si resurselor ener
getice. au realizat si livrat su
plimentar economiei naționale, 
în perioada care a trecut din 
acest an. 864 000 mc gaze aso
ciate utilizabile. 713 tone lami
nate finite pline din otel, peste 
200 tone utilaje tehnologice pen
tru industria chimică si meta
lurgică. 100 000 mp geam. 316 
tone piese turnate din fontă. 42 
tone produse prelucrate din 
mase plastice, țesături din bum
bac. cherestea, mobilier, sticlă
rie pentru menaj si altele. Prin
tre unitățile care si-au înscris 
numele lh panoul fruntașilor: 
Schela Berea. întreprinderea de 
sirmă si produse din sirmă. în
treprinderea de utilai tehnolo
gic. întreprinderea de geamuri. 
I.F.E.T. Nehoiu. întreprinderea 
„Textila". întreprinderile „Me
talurgica" si de prelucrare a 
maselor plastice Buzău. (Stelian 
Chiper).

Noua calitate a activității politico-educative
in sprijinul noii calități a muncii

ideologică, politică, educativă, 
conștiinței sociale.

V

culturală trebuie să se 
unui nivel de cultură 

gradului de participare 
fără deosebire de naționalitate, a întregului popor 

înfăptuirea Programului partidului, la făurirea conștientă a viitorului comunist,
ridicarea patriei noastre

Activitatea teoretică, 
materializeze in creșterea 
tot mai ridicat al cetățenilor patriei noastre, 
conștientă a oamenilor muncii, 
la 
la

lucru pe problemele muncii orga-Consfătuirea de . .
nizatorice și politico-educative din 2—3 august 1983, 
ampla cuvîntare rostită cu acest prilej de secretarul 
general al partidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-au înscris ca momente de referință in 
viața politică a țării, în munca organelor și organiza
țiilor de partid. Ideile și orientările formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu și cu acest prilej au 
determinat în întregul nostru partid, în întreg fron
tul ideologic o aprofundată analiză a activității de 
formare și dezvoltare a conștiinței socialiste a mase
lor sub semnul cerinței de a se asigura o nouă cali
tate acestei activități, de a conferi o sporită forță de 
înriurire acțiunilor politico-educative, de a amplifica 
finalitatea formativă a manifestărilor cultural-artis- 
tice. In acest context, in răstimpul care a trecut de 
atunci, s-au înregistrat importante mutații de ordin 
calitativ în stilul muncii de propagandă a organelor 
și organizațiilor de partid, a sporit răspunderea cu 
care se acționează pentru educarea politică, revoluțio-

in formarea 
in ridicarea

pe noi culmi de progres și civilizație.

NICOLAE CEAUȘESCU
nară a oamenilor muncii, s-a întărit exigența față de 
valoarea formativă, față de puterea de penetrație și 
convingere a acțiunilor politico-educative organizate. 
Sint acestea citeva dintre adevărurile pe care le-a 
pus cu pregnanță în ,relief consfătuirea interjude
țeană, organizată la Vaslui de către Secția de propa
gandă, presă și radioteleviziune a C.C. al P.C.R. și co
mitetul județean de partid, avînd ca temă preocuparea 
organelor și organizațiilor de partid pentru aplicarea 
in viață a sarcinilor reieșite din cuvîntarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru de Ia 
Mangalia privind conducerea unitară a muncii poli
tico-educative, îmbunătățirea conținutului și eficienței 
acesteia, perfecționarea formelor și mijloacelor de in
fluențare a conștiințelor în vederea realizării exem
plare a sarcinilor de producție, a promovării normelor 
codului etic comunist și respectării legilor țării.

La citeva dintre experiențele și preocupările puse 
în relief în acest cadru ne vom referi in însemnările 
de față.

Conducerea unitară a muncii 
politico-educ.ative - condiție esențială 

a creșterii eficienței acesteia
Pomlndu-se de la o cerință sub

liniată în documentele de partid, în 
cuvîntările secretarului general al 
partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în cadrul consfătuirii

s-a reliefat că asigurarea conduce
rii unitare a întregii activități de 
propagandă constituie o condiție e- 
sențială a creșterii eficienței mun
cii de formare a omului nou, con-

tribuind la lărgirea sferei sale de 
cuprindere, la înlăturarea suprapu
nerilor și paralelismelor, lă o ju
dicioasă folosire a întregului po
tențial al frontului ideologic și po- 
litico-educativ. în județul Vrancea, 
sublinia tovarășul ALEXANDRU 
CRIHANA, secretar al comitetului 
județean de partid, programul uni
tar de acțiuni privind educația ma- 
terialist-științiflcă, spre exemplu, 
asigură coordonarea și acțiunea u-

nitară a tuturor factorilor învestiți 
cu atribuții in acest domeniu. Pe 
această bază au fost realizate sis
tematic studii și investigații pri
vind fenomenul religios, formele lui 
concrete de manifestare în fiecare 
zonă, eficienta acțiunilor educative 
organizate, capacitatea lor de cu
prindere, a fost îmbunătățită te
matica celor 64 de universități cul- 
tural-științifice, s-a intensificat ac
tivitatea celor 180 de brigăzi știin
țifice, s-au organizat valoroase ma
nifestări științifice și cultural-ar- 
tistice devenite tradiționale : „Luna 
filmului de educație științifică", 
„Decada cărții tehnico-științifice", 
, Luna ocrotirii naturii", „Festiva
lul filmului științific sanitar" etc.

Conducerea unitară a activității 
politico-educative de masă și-a 
vădit însemnătatea, așa cum- au re
liefat numeroși vorbitori, și într-un 
alt domeniu : generalizarea expe
rienței valoroase, a inițiativelor po
litice și muncitorești apărute în 
procesul muncii, crearea unui ca
dru optim de afirmare a noului.

Silviu ACHKM 
Petru NECULA

(Continuare în pag. a IV-a)
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A plecat din viață un eminent 
militant al Partidului Comunist si al 
statului sovietic, al mișcării comu
niste si muncitorești internaționale. 
De numele lui sint indisolubil lega
te consolidarea continuă a unității 
partidului si poporului, perfecțio
narea societății socialismului dez
voltat. ridicarea bunăstării poporu
lui. consolidarea puterii economice 
si de apărare a patriei noastre, tra
ducerea în viată a politicii externe 
leniniste de pace.

Iuri Vladimirovici Andropov s-a 
născut la 15 iunie 1914. în familia 
unui feroviar din gara Nagutskaia, 
tinutul Stavropol. A început să 
muncească de la vînsta de 16 ani. 
a fost muncitor în orașul Mozdok, 
din R.A.S.S. Osetină de Nord. în 
acea perioadă. în anul 1930. a in
trat în rindurile U.T.C.L. După in
trarea. în 1932. la Școala tehnică de 
transporturi fluviale din 
Rîbinsk, el a muncit, con- 
tinuînd să învețe, pe di
ferite nave fluviale de pe 
Volga ca matroz, timo
nier și ajutor de căpitan, 
în continuare, a studiat 
la Universitatea de stat 
din Petrozavodsk, a ter
minat Școala superioară 
de partid de pe lingă C.C. 
al P.C.U.S.

în 1936, X. V. Andropov 
a fost ales secretar al or
ganizației de Comsomol 
de la Școala tehnică de 
transporturi maritime din 
orașul Rîbinsk, regiunea 
Iaroslavl. A fost pro
movat apoi în funcția 
de instructor al C.C. al 
U.T.C.L. din U.R.S.S. pe 
Șantierele navale Volo- 
darski din orașul Rîbinsk.

în anul 1937, I. V. An
dropov este numit șef de 
secție, iar după aceea 
este ales secretar, iar în 
anul 1939 — prim-secre- 
tar al Comitetului re
gional Iaroslavl al U.T.C.L. 
în același an, el a deve
nit membru al partidului 
comunist. în anul 1940, 
I. V. Andropov este ales 
prim-secretar al C.C. al 
U.T.C.L. din Karelia.

Din primele zile ale 
Marelui Război pentru 
Apărarea Patriei. I. V. 
Andropov a participat activ la 
mișcarea de partizani din Karelia. 
El se ocupă de organizarea activită
ții comsomoliste ilegale și de acti
vitatea politică în rîndurlle tinere
tului în teritoriile sovietice vremel
nic ocupate de inamic, de lansarea 
peste linia frontului a grupelor de 
luptă și de înfăptuirea operațiunilor 
în spatele dușmanului.

După eliberarea orașului Petroza
vodsk de sub ocupația cotropitorilor 
fasciști, în 1944, Iuri Andropov este 
promovat in munca de partid : a 
fost ales al doilea secretar al Comi
tetului orășenesc al partidului din 
Petrozavodsk, iar în 1947 — al doi
lea secretar al C.C. al P.C. din Ka
relia. în anul 1951, I. V. Andropov 
este transferat în aparatul C.C. al 
P.C.U.S., unde activează la început 
ca inspector, iar apoi ca șeful unei 
subsecții a C.C. al P.C.U.S.

în anul 1953, partidul il trimite pe 
I. V. Andropov să desfășoare acti
vitate diplomatică la M.A.E. al 
U.R.S.S.. iar în anul 1954 este numit 
ambasador extraordinar si plenipo
tențiar al U.R.S.S. în Republica 
Populară Ungară.

în anul 1957. I. V. Andropov este 
numit sef de secție la C.C. al 
P.C.U.S.

în anul 1961. la Congresul al 
XXII-lea si la toate congresele ulte
rioare ale partidului. I. V. Andropov 
este ales membru al C.C. al P.C.U.S. 
în 1962—1967 el a lucrat ca secretar 
al C.C. al P.C.U.S.

în 1967 el a fost ales membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S. începind din anul 1973, 
I. V. Andropov este membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S.

în perioada 1967—1982. I. V. An
dropov. la însărcinarea partidului, 
activează ca președinte al Comitetu
lui Securității de Stat al U.R.S.S.

în luna mai 1982, I. V. Andropov 
este ales din nou secretar al C.C. 
al P.C.U.S.

Plenara extraordinară a C.C. al

P.C.U.S. din 12 noiembrie 1982 l-a 
ales pe I. V. Andropov secretar ge
neral al Comitetului Central al Parti
dului ,Comunist al Uniunii Sovietice.

I. V. Andropov a fost deputat în 
Sovietul Suprem al U.R.S.S. in cele 
de-a 3-a. a 6-a și a 10-a legislaturi. 
La cea de-a 8-a sesiune a Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., ă celei de-a 
10-a legislaturi, în iunie 1983, 
I. V. Andropov a fost ales pre
ședinte al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

în toate posturile în care a muncit 
din voința partidului, Iuri Vladimi
rovici Andropov și-a manifestat în 
mod strălucit devotamentul față de 
marea cauză a lui Lenin. El și-a 
consacrat toate forțele, cunoștințele 
și experiența intensificării continue 
a activității politice și organizatorice 
a partidului, creșterii rolului său 
conducător în viața societății sovie
tice, înaltei responsabilități a fiecărui 
comunist în fața partidului și po
porului. I. V. Andropov a fost pre
ocupat permanent de resnectarea 
neabătută a normelor leniniste ale 
vieții de partid, de asigurarea spiri
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tului colectiv în munca organelor de 
partid — de la Biroul Politic al C.C. 
al P.C.U.S. pînă la comitetele de 
partid locale.

Importantă este contribuția Iul 
I. V. Andropov Ia analiza teoretică a 
actualelor probleme ale contempora
neității. în cuvîntările, operele sale 
sint dezvăluite cu temeinicie parti
cularitățile caracteristice actualei 
etape a dezvoltării societății sovie
tice, sint definite cu precizie sarci
nile actuale și de perspectivă ale 
partidului și statului sovietic în con
struirea comunismului.

I. V. Andropov a acordat principa
la atenție realizării planurilor con
structive elaborate de Congresul al 
XXVI-lea al partidului, de Plenara 
din noiembrie (1982) și de plenarele 
ulterioare ale C.C. al P.C.U.S. în cu
vîntările sale au fost prezentate sar
cinile ridicării eficienței producției 
și calității muncii, perfecționării con
ducerii, planificării, a mecanismului 
economic. I. V. Andropov a acordat 
o uriașă însemnătate inițiativei oa
menilor muncii în lupta pentru In
staurarea disciplinei și ordinii, pen

tru creșterea spiritului de 
organizare și de răspun
dere.

Aprecieri șî concluzii 
temeinice cu privire la 
principalele direcții ala 
dezvoltării economice vi
itoare a țării au fost for
mulate de către I. V. An
dropov în cuvîntarea la 
Plenara din decembrie 
(1983) a C.C. al P.C.U.S. 
în acest document politic 
important este exprimată 
în mod strălucit politica 
social-economică a parti
dului și statului sovietia 
în etapa actuală.

Politica națională le
ninistă și-a găsit dezvol
tarea în expunerea lui 
I. V. Andropov „A 60-a 
aniversare a U.R.S.S.", în 
care este sintetizată ex
periența înfăptuirii în 
țara noastră a ideii pri
eteniei și frăției dintre 
popoare, dintre națiunile 
și naționalitățile pe de
plin egale în drepturi ale 
țării.

I. V. Andropov s-a pre
ocupat permanent de per
fecționarea muncii ideo
logice a partidului, de 
afirmarea înaltei morali
tăți, de îmbunătățirea pe 
toate căile a educației 
comuniste a oamenilor 
muncii.

Aflat In fruntea Consiliului Apără
rii al U.R S.S., I.V. Andropov a ma
nifestat o permanentă grijă pentru 
dezvoltarea forțelor armate ale 
U.R.S.S., pentru menținerea la nive
lul cuvenit a puterii de apărare a pa
triei noastre.

I.V. Andropov și-a consacrat o 
mare parte a forțelor și energiei în
făptuirii programului de pace. Decla
rațiile și alte cuvintări ale lui LV. 
Andropov in problemele politicii ex
terne cuprind o profundă analiză de 
clasă a situației internaționale actua
le. dezvăluie sursele încordării și in
dică căile de luptă împotriva perico
lului ce planează asupra omenirii. în 
aceste documente sint expuse cele 
mai importante inițiative constructi
ve ale partidului, orientate spre în
tărirea păcii generale și a securității 
internaționale. I.V. Andropov a mili
tat neobosit pentru întărirea colabo
rării, unității și coeziunii țărilor' so
cialiste. a mișcării comuniste și mun
citorești internaționale. în sprijinul 
luptei de eliberare națională a po
poarelor.
(Continuare în pag. a V-a)
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îna Iți ca furnalele
Cind s-a elaborat prima șarjă de fontă la Galați, 

la cel dinții furnal de 1 700 mc, maistrul Toader Cos- 
tiuc era, firește, prezent cu munca lui. Apoi a venit 
rindul să intre in producție toate celelalte furnale : 
nr. 2—4 de 1 700 mc, apoi nr. 5 de 2 700 mc, iar din 
februarie ■ 1981, nr. 6, de 3 500 mc. Acesta din urmă, 
cel mai mare din țară. Viața și munca lui Toader 
Costiuc au bătut și ele aceeași cadență.

Acum, el iși face datoria muncitorească la cel 
mai mare și cel mai modern furnal al Româ
niei. Pe platforma acestuia, intre două șarje, am 
purtat cu el următorul dialog : „încercați să înfățișați 
furnalul nr. 6". „Nici unul dintre furnalele pe care am
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Comitetului Central

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.
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lucrat nu se compară cu el...". Discuția alunecă lesne 
către un teritoriu foarte drag interlocutorului nostru 
— munca. Munca zilnică. Făcută cu dăruire. Cu pa
siune. Și cu zimbetul pe buze. I-am surprins acest 
suris, abia inflorindu-i in colțul buzelor, in clipele 
de relaxare și in momente încordate. Cum a fost 
atunci, la pornirea furnalului nr. 5, de pildă. Probele 
se desfășurau întins, cind, iată,, ceva se blochează la 
o mașină de perforat orificiul de evacuare a fontei. 
Anii trăiți lingă furnale, experiența lui și a celorlalți 
specialiști, poate și zimbetul, singele rece in clipele de 
încordare, de încercare, au învins obstacolul.

Dar cite asemenea încercări n-au fost de-a lungul 
unei vieți dăruite furnalelor ? Pentru că maistrul 
principal Toader Costiuc — care împlinește in acest fe
bruarie 50 de ani — lucrează la furnale din 1952. Șl de 
30 de ani Toader Costiuc este comunist. Il rugăm să 
evalueze cantitatea de fontă care și prin munca lui 
a fost adăugată șuvoiului de metal fierbinte al țării, 
întrebarea il prinde oarecum nepregătit. „N-am soco
tit. Știu doar atit că numai la furnalul nr. 6, îm
preună cu tovarășii mei de muncă am dat vreo 5,2 
milioane tone fontă. Și mai știu că toate furnalele 
combinatului au realizat, din 1968 pină in 1984, vreo 
55 milioane tone fontă. Intr-o părticică din această 
cantitate se află și munca și viața noastră".

...Undeva, pe verticala colosului acesta de 95 de metri 
înălțime, prezența maistrului principal Toader Costiuc 
este absolut necesară. Colos care, pe parcursul celor 
citeva minute cite i le-am răpit interlocutorului 
nostru, a mai produs vreo 100 tone de fontă. Semn 
sigur că oamenii meșterului muncesc spornic, că știu 
să fie înalți ca furnalele.

I
I
I
I
I
I
I
I
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De la tîrgușorul de altădată 
la orașul modem de azi

— Uite că și asta e o lip
să, a deschis convorbirea 
tovarășul Costică Arteni, 
primarul Fălticeniului. 
N-am găsit vreme să sta
bilim un epitet al orașu
lui. Și aveam destule Ia în- 
demină : „Dumbrava minu
nată" sau „Nada Florilor" 
ori „Trandafir de Suceava" 
etc., etc. Altfel spus in 
vorbe, Fălticeniul este.- un 
oraș al cetățenilor lui. Poa
te e prea simplu, dar e a- 
devărat.

— Deci, ce înseamnă a fi 
„cetățean al Fălticeniului 
de azi ?“

— Participant la con
strucția lui, in primul rînd. 
în numai cinci ani de creș
tere a orașului, populația 
Iui de circa 27 000 de oa
meni a „împins" înainte 
orașul cu circa 5 milioane 
de ore de muncă patrioti
că. încercați să le transfor
mați în zile, ținînd seama 
că anul are 8 760 de ore și 
vă veți da seama cu cîți 
ani a dus munca cetățe
nească orașul înainte. Anul

trecut, de exemplu, în loc 
de 337 apartamente, cit 
prevedea planul, Făltice
niul a realizat 557, depă
șind cifra rotundă de 5 000. 
Adică, pe puțin o jumăta
te din populația orașului,

Din activitatea organi
zațiilor democrației și 

unității socialiste

de 27 000 de oameni, locu
iește in case noi. Dar nu 
e vorba doar de blocurile 
de locuințe. Anul trecut 
s-au inaugurat stadionul 
modern, migălit pe-ndelete, 
magazinul universal „Nada 
Florilor", cu o suprafață 
de 5 800 mp. două săli de 
gimnastică, 3 cantine, 3 
internate, 3 ateliere șco
lare. Luați-mi pe orica
re din cei 27 000 fălticeneni 
și vă va spune unde și cit 
a lucrat.

Aici intervine în discu
ție tînăra Jenica Vornicu, 
președinta Consiliului ju
dețean al F.D.U.S.

— Munca patriotică a ce
tățenilor pentru dezvolta
rea orașului este intr-ade
văr un criteriu fundamen
tal al gradului de conștiin
ță civică. Zic fundamental 
gindindu-mă la toate sen
surile acestui cuvînt, înce- 
pînd cu cel de fundament, 
de bază. Nu e puțin lucru 
să-ți spui, in gînd, cind 
treci pe lingă un edificiu, 
cu atit mai mult cind intri 
pe scara blocului unde lo
cuiești : „Și eu am lucrat 
la această clădire". Dar 
oricît de fundamental ar fi 
actul de participare la con
struirea orașului, el este 
doar o latură a gradului 
de civism. Așa cum ar fi 
în agricultură aratul și se
mănatul. Care, și ele, se

Laurențiu DUȚA 
Sava BEJINARIU

(Continuare în pag. a V-a)

Am aflat, cu tristețe, despre încetarea din viață a 
tovarășului Iuri Vladimirovici Andropov, secretar ge
neral al Comitetului Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, președintele Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.

în numele Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, al Consiliului de Stat și al Guvernului 
Republicii Socialiste România, al poporului român și 
al meu personal, vă adresăm dumneavoastră, parti
dului și guvernului Uniunii Sovietice, comuniștilor, 
popoarelor U.R.S.S. cele mai sincere condoleanțe pen
tru greaua pierdere suferită prin moartea tovarășului 
Iuri Vladimirovici Andropov.

Militant de seamă al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, și — în ultima parte a vieții sale — secretar 
general al Comitetului Central al partidului, președin
te al Prezidiului Sovietului Suprem, tovarășul Iuri 
Vladimirovici Andropov a depus o activitate susținută 
pentru înfăptuirea politicii P.C.U.S. de edificare a so
cialismului și comunismului în Uniunea Sovietică.

De asemenea, în funcțiile de înaltă răspundere în
credințate de partid, tovarășul I. V. Andropov a mili
tat pentru cauza țiăcii și colaborării internaționale, 
pentru soluționarea marilor și complexelor probleme 
ce confruntă lumea contemporană.

Comuniștii, poporul român acordă o mare însem
nătate dezvoltării continue a colaborării și prieteniei 
româno-sovietice, lărgirii cooperării economice, teh
nico-științifice, culturale și în alte domenii de interes

MOSCOVA 

comun, amplificării schimburilor pe linie de partid șl 
de stat și intensificării conlucrării pe planul relațiilor 
internaționale.

Colaborarea și cooperarea dintre România și Uniu
nea Sovietică, dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii Sovietice constituie un 
aport însemnat la construcția noii orînduiri în cele 
două țări, la cauza generală a socialismului, păcii și 
progresului în întreaga lume.

împreună cu întregul nostru popor și partid îmi 
exprim convingerea că raporturile de prietenie, înțe
legere și colaborare dintre cele două partide ți state 
ale noastre vor cunoaște și în viitor o evoluție mereu 
ascendentă, că prietenia româno-sovietică se va dez
volta tot mai puternic, pe multiple planuri, în inte
resul ambelor țări și popoare, al socialismului și co
munismului, al păcii și înțelegerii în lume.

în aceste momente de grea încercare pentru po
poarele Uniunii Sovietice prietene, vă exprimăm, 
dragi tovarăși, sentimentele noastre de adîncă compa
siune. Partidul nostru, comuniștii și întregul popor 
român împărtășesc durerea profundă a otmenilor 
sovietici și își exprimă ferma convingere că, sub 
conducerea P.C.U.S., Uniunea Sovietică va obține, în 
continuare, noi și importante victorii în opera de 
făurire a societății socialiste și comuniste, în lupta 
pentru afirmarea politicii de colaborare, securitate și 
pace în întreaga lume.

Vă rugăm să transmiteți familiei îndoliate cele mal 
sincere condoleanțe.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

I
Dan PLĂEȘU
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Ce relevă situația consumurilor de energie 
electrică în perioada 1-9 februarie 

potrivit datelor comunicate de Centrala industrială de rețele electrice

Depășirile la consumul energetic-un motiv
pentru a privi și spre gospodarii mai buni

Asigurarea energiei electrice necesare alimentă
rii normale a tuturor consumatorilor reprezintă o 
problemă esențială a economiei noastre naționale. 
Dm datele comunicate de Centrala industrială de 
rețele electrice rezultă că, datorită aplicării de mă
suri ferme, un număr tot mai mare de județe, lo
calități, consumatori industriali și cetățeni se în
cadrează in cotele de energie electrică repartizate, 
contribuind astfel la echilibrarea sistemului ener
getic național. Totuși, într-o serie de județe se în
registrează depășiri ale repartițiilor de energie elec
trică. lată, dealtfel, cum se prezintă situația con
sumului total de energie electrică, pe județe, in 
perioada 1-9 februarie :

AU REALIZAT ECONOMII:
Județele Arad, Argeș, Bacău, Botoșani, 

Cluj, Dîmbovița, Galați, Giurgiu, Gorj, 
Harghita, Ialomița, lași, Maramureș, Me
hedinți, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, 
Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Tulcea, 
Vîlcea, Vrancea și municipiul București,

AU DEPĂȘIT CONSUMUL :
Județele Alba, Bihor, Bistrița-Năsăud, 

Brașov, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Că
lărași, Constanța, Covasna, Dolj, Hune
doara, Mureș, Timiș, Vaslui.

In cele mai multe județe s-a înțeles, prin ur
mare, necesitatea de a nu se consuma mai mult 
decit. cantitățile de energie electrică repartizate 
și cind este posibil să se realizeze chiar econo
mii. Analizînd însă mai detaliat structura consumu
lui de energie electrică rezultă că, în mai multe 
județe, deși pe ansamblu s-au realizat economii, 
consumul casnic - care se referă la gospodăriile

populației - a fost mai mare decit cel stabilit. In 
perioada amintită, pe ansamblul județului Sibiu 
s-au economisit 963 MWh, dar consumul casnic a 
fost depășit cu 344 MWh. In județul Mehedinți 
s-au economisit 231 MWh, dar economia putea fi 
mult mai mare, întrucît consumul casnic a fost de
pășit cu 327 MWh. Asemănător se prezintă situa
ția in județele Arad, Botoșani, Dîmbovița, Galați, 
Harghita, Ialomița, lași, Neamț, Prahova, Satu Mare, 
Sălaj. Deci, in toate aceste județe, cetățenii s-au 
dovedit mai buni gospodari la locurile de muncă 
decit in propriile gospodării.

Totodată, rețin atenția și situațiile din județele 
Alba, Brașov, Brăila, Buzău, Călărași, unde consu
mul total de energie electrică a fost depășit da
torită nerespectârii repartițiilor de către unitățile 
industriale, în timp ce la consumul casnic s-au rea
lizat economii. Deși este cît se poate de clar că 
pentru echilibrarea balanței energetice a țării se 
impune ca, zi de zi, in absolut toate unitățile eco
nomice să se respecte repartițiile de energie elec
trică, acest imperativ nu a fost înțeles pretutindeni. 
In consecință, în perioada Ia care ne referim, re
partițiile de energie electrică au fost depășite cu 
775 MWh la Combinatul siderurgic Călărași, 317 
MWh la Combinatul de lianți și azbociment din 
Aleșd, 20S MWh la Combinatul de lianți și mate
riale refractare Turda, 194 MWh la întreprinderea 
mecanică de utilaje Medgidia, 152 MWh Io Com
binatul de prelucrare a lemnului Sebeș, iar aces
tea sint doar citeva exemple.

Aceste situații evidențiază că atît în unitățile eco
nomice, cit și in gospodăriile populației, in fiecare 
localitate a țării trebuie depuse eforturi mai sus
ținute, trebuie luate toate măsurile ce se impun 
pentru înlăturarea risipei de energie electrică, pen
tru reducerea consumurilor la strictul necesar.

Ion TEODOR

Din sinteza întocmită la centrala 
de specialitate rezultă că în sectoa
rele consum casnic, netehnologic, 
iluminat public — județul ARGEȘ 
se înscrie in mod constant cu eco
nomii notabile, îh timp ce în județul 
PRAHOVA se înregistrează, tot con
stant, depășiri substanțiale ale nor
melor aprobate. Pentru acest motiv, 
ancheta de față intenționează o a- 
naliză comparativă a modulul in 
care se acționează in cele două ju
dețe pentru reducerea cu 50 la sută 
a consumurilor energetice. în am
bele județe, ponderea — atît a eco
nomiilor, cît și, respectiv, a depăși
rilor — o dețin municipiile de reșe
dință, motiv pentru care ne-am axat 
investigațiile in Pitești și Ploiești.

— Ați economisit 100 de MWh. 
Deși nu-i extraordinar, rezultatul 
este totuși bun. Cum ați acționat 
pentru obținerea Iui ? — l-am între
bat pe tovarășul Manole Bivol, pri
marul municipiului PITEȘTI. A 
răspuns :

— N-am făcut altceva decît să 
aplicăm energic și cu strictețe măsu
rile din programul întocmit în acest 
scop. Astfel, am adus la cunoștința 
tuturor cetățenilor, cu insistență și 
prin multiple forme, hotăririle adop
tate de conducerea partidului și sta
tului, atrăgind foarte serios atenția 
asupra caracterului absolut obligato
riu al respectării acestora. Consi
liile populare și întreprinderea de 
specialitate nu s-au mulțumit cu 
primele măsuri, oi au revenit cu ini
țiative tot mai bune. Spre exemplu, 
în legătură cu iluminatul public, s-a 
procedat in trei etape : intîi am re
dus la jumătate numărul corpurilor 
de iluminat ; apoi am trecut de la 
iluminatul prin incandescență la cel 
prin fluorescentă ; acum sîntem în 
faza de înlocuire a tuburilor cu al
tele. de puteri mai mici. Consiliul 
popular municipal urmărește zilnic 
încadrarea in normele de consum. 
La aceasta se adaugă și faptul bă 
aparatul consiliului popular, depu
tății, asociațiile de locatari nu uită 
să-i popularizeze pe fruntașii în ac
tivitățile de economisire a energiei, 
inclusiv în presa locală.

— Firește, aceasta nu înseamnă 
că, atunci cind este cazul, ezităm să 
aplicăm și sancțiuni, așa cum pre
vede legea — ne spunea inginerul 
Gheorghe Budan. directorul ’ I.R.E. 
Pitești. Și chiar a fost cazul : cele 
1 200 de controale din ianuarie s-au 
soldat du depistarea a 78 de „ener- 
gofagi", pe care i-am chemat la 
„procesul consumatorilor abuzivi". 
„Procesul" nu e decit obișnuita ex
pertiză a contoarelor, prevăzută de 
lege pentru cazurile in care apara
tele de înregistrat consumul par in 
neregulă, dar care expertiză se face 
public. Astfel, ea devine o formă de 
sensibilizare a opiniei largi, o me

todă educativă care și-a demonstrat 
din plin virtuțile.

Tot din discuția cu directorul 
Gheorghe Budan am reținut o nou
tate tehnică : la Pitești (deocamdată 
numai in zona Nord și în cartierul 
Găvana), conectarea și deconectarea 
consumatorilor nu se mai fac manual, 
de către doi electricieni care aleargă 
din post în post cu bicicletele, ci prin 
radio, folosindu-se un dispozitiv și 
instalație pentru comanda de la dis
tanță a aparatelor de comutație, 
realizat după o idee tehnică a unor

r
0 analiză comparativă a măsurilor întreprinse 

de consiliile populare și cetățenii

din județele 
ikgeș 
Prahova 
pentru 

reducerea 
consumurilor 

energetice cu

v In perioada 1—31 ianuarie, în consumul casnic din ju
dețul Argeș s-au economisit 117 MWh, timp in care, în 
județul Prahova, normele aprobate pentru aceeași cate- i 
gorie de consumatori au fost depășite cu 2 043 MWh.

In județul Argeș s-au efectuat 4 000 acțiuni de control, 
din care 1 200 în municipiul Pitești ; în județul Prahova ' 
numărul controalelor e necunoscut.

specialiști de aici. Printr-o simplă 
apăsare pe o clapă. în funcție de ne
cesități. o linie electrică sau alta 
poate fi izolată.

Să arătăm că și deputății urmă
resc îndeaproape, personal, situația 
economisirii energiei. De pildă. Ale
xandru Diaconeseu, deputat în cir
cumscripția electorală municipală nr. 
46 Pitești, ne-a numit — din carne
tul lui de deputat — pe citiva cetă
țeni fruntași : „Iată. Gheorghe Do- 
roftei (str. Vasile Lupu nr. 40). a avut 
repartizată o cotă de 650 kWh și a 
cofisîimat doar 227; pe aceeași stradă, 
la nr. 30, Alexandrina Cătănă ar fi 
putut consuma 450 kWh, dar a con
sumat 127 ; Ion Pielaru (cartierul 
Banatului, bloc A 1) și Stelian Ti- 
culescu (aceeași adresă) puteau con
suma. conform repartiției. cite 
650 kWh fiecare ; primul s-a limitat 
insă lă 380 kWh, al doilea la 487...“ E 

clar cum se adună, stradă cu stradă, 
kilowații economisiți...*Mutăm locul anchetei’ noastre la 
PLOIEȘTI, oraș aflat tot... sub para
lela 45”. Bineînțeles, meridianele 
geografice diferă — dar. din păcate, 
diferă și „meridianul" economiilor. 
De ce ? Ne lămurește îndată to
varășul ing. Ion Marcu. deputat jn 
circumscripția electorală municipală 
nr. 11. Am repetat „testul piteștean":

— Numiți, vă rugăm, pe cițiva 
dintre cetățenii din circumscripția 

dv. fruntași în acțiunea de economi
sire a energiei electrice.

— Nu-i știu.
— Cunoașteți cumva care sint de

pășirile la consumul casnic în cir
cumscripția pe care o reprezentați ?

— Nu știu. Există depășiri ?
— Există. Poate cunoașteți cu cît 

a depășit municipiul Ploiești cota 
aprobată la consumul casnic pe luna 
ianuarie ? Ori cite echipe de control 
există in oraș ? Sau cite acțiuni au 
organizat ? S-au depistat oare și con
sumatori frauduloși ?

— Nu știu.
Dialogul este ștriqț autentic. ,Și; să 

hu se creadă că aceste întrebări 
„grele" au fost puse unei persoane 
din afara acestei sfere de preocu
pări. Dimpotrivă, tovarășul ing. Ion 
Marcu este nu numai deputat, ci și 
vicepreședinte al consiliului popular 
municipal — și chiar cel care... răs

punde de problema economisirii e- 
neraiei electrice, termice, a gazelor 
naturale si a apei. L-am rugat să ne 
prezinte programul de măsuri în
tocmit la nivelul consiliului popular 
municipal privind reducerea cu 50 
Ia sută a consumurilor energetice. 
Mai jnitii ne-a răspuns : „Nu. există 
un astfel de program, el este incor
porat în programul județului". Apoi, 
după 3 ore și jumătate, ne-a... ajuns 
din urmă un program foarte bine 
întocmit, al Cărui singur cusur era 
că tușuî literelor imprimate prin 
bandă mașinii de scris se cam în
tindea... De prea proaspăt.

Ce-i drept, câte ceva s-a făcut de 
către întreprinderea de rețele elec
trice. dar măsurile au fost luate mai 
mult din inițiativa si sub impulsul 
consiliului popular județean. Dealt
fel. tot acolo sint strinse si datele 
necesare unei evidente precise a 
consumurilor. Le-a aflat, odată cu 
documentarea noastră, și interlocu
torul amintit din conducerea consi
liului popular municipal. în aceste 
condiții, nu e de mirare că depăși
rile pot fi explicate oricum. Ni s-a 
spus, spre exemplu : „Poate că 
sint de vină macaralele-turn ale 
T.C.M. Știți, consumul lor este ra
portat tot la... consumul casnic". 
Ori : „Poate că sint de vină plitele 
electrice din bucătăriile apartamen
telor. Trebuie să le trecem ce caz, 
oină la 31 martie, sint cam 2 000. n-o 
să reușim, avem și restanțe...".

Poate. Ceea ce este sigur : Consi
liul popular al municipiului Ploiești 
a lăsat activitatea de economisire a 
energiei să se desfășoare de Ia sine. 
Asa se face că programele de re
ducere cu 50 la sută a consumurilor 
s-au aplicat cam dună cum a dorit 
fiecare. în acest sens este greu să 
vorbești despre rolul de coordona
tor si mobilizator al consiliului 
popular municipal. Un exemplu : 
duminică. 22 ianuarie, peste o sută 
dintre membrii asociației de locatari 
Sud-Es.t 1 au fost convooati — prin 
adrese ale consiliului popular ! — 
Ia o ședință în care urma să 6e 
discuite situația automatelor de pe 
scările a 7 blocuri, precum si depă
șirea consumului de gaze de la cen
trala termică... Președintele asocia
ției, tovarășul Dumitru Dobre, ne 
spune : „Am așteptat degeaba. N-a 
venit nimeni, nici de la consiliul 
popular, nici de la I.R.E.. nici de 
la I.CJLA.J,.. nici de la G.I.G.C.L... 
Am depus chiar o contestație scrisă: 
e oare posibil ca noi să ne adunăm, 
iar cei care poartă răspunderi spe
ciale să lipsească ?!“

Poate că întrebarea cetățeanului 
ar trebui reformulate : poate că nu 
e vorba de lipsa unor oameni cu 
răspundere, ci de linsa răspunderii 
la unii oameni...

Mircea BUNEA 
Constantin CĂPRARU
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Ne aflăm intr-o perioadă de intensă pregătire a campaniei agri
cole de primăvară, l’e primul plan al urgențelor, in momentul de față, 
se situează încheierea grabnică a reparațiilor Ia tractoare și mașini 
agricole. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare, pină la 6 februarie tractoarele au fost reparate in 
proporție de 94 ta sută, semănătorilo pentru prăsitoare, mașinile de 
plantat cartofi și cele fitosanitarc — 98 la sută, iar mașinile de 
împrăștiat îngrășăminte — 99 la sută etc. Este bine știut că de modul 
cum sint pregătite acum tractoarele și celelalte utilaje agricole de
pinde, în bună măsură, executarea la timp a lucrărilor, pot fi evitate 
întreruperile în timpul campaniilor. Tocmai de aceea organele agri
cole județene au datoria de a acționa cu toată răspunderea in vede
rea intensificării controlului calității reparațiilor, precum și pentru 
înlăturarea grabnică a defecțiunilor constatate cu ocazia recepțiilor. 
Cum se desfășoară această importantă acțiune ? Iată ce ne relatează 
corespondenții noștri :

Afe/ mult cărbune, dar și preocupare 
sporită pentru calitate

Un procent încă nesatis- 
făcător 6tatiunde pentru me
canizarea agriculturii din județul 
Brăila repararea tractoarelor și 
mașinilor care vor fi folosite în 
campania de primăvară a fost 
mai bine organizată decit în alți 
ani. La aceasta a concurat crea
rea în secțiile S.M.A. a unor 
condiții corespunzătoare de lucru 
și, totodată, înființarea de centre 
specializate — la Bărăganu, Ro- 
manu și 1 Mai — unde se execută 
reparațiile capitale. Printr-o cola
borare strinsă cu unitățile indus
triale din municipiu, au fost con
fecționate, pe plan local, numeroase 
piese de schimb. Trustul județean 
S.M.A. a contractat cu 11 întreprin
deri industriale — intre care amin
tim întreprinderea de utilaj greu 
„Progresul", Combinatul de fibre 
artificiale și întreprinderea de re
parații — 41 de repere și 70 000 de 
piese de schimb, din care 25 000, 
necesare in această etapă, au și fost 
livrate. Acțiunea a fost precedată 
de o expoziție organizată la nivel 
județean’ cu piese deficitare și posi
bil de confecționat în unitățile in
dustriale. Un efort susținut s-a 
desfășurat și pentru recondiționa- 
rea pieselor de tractoare și mașini 
agricole în secțiile S.M.A. și cen
trele specializate. Pină în prezent 
6-au recondiționat piese a căror va
loare reprezintă circa 25 la sută din 
planul anual.

Cu toate acestea, așa cum aflăm 
de la Trustul județean S.M.A., trac
toarele au fost reparate in proporție 
de numai 84 Ia sută, față de 94 la 
sută, cît reprezintă media pe țară. 
Cauzele sint mai multe. Defecțiu
nilor in organizarea muncii în unele 
ateliere li se adaugă lipsa unor pie
se de schimb. Sint de reparat 80 de 
motoare pentru tractoarele A—1 800. 
Am fost asigurați că delegații tri
miși la baza de aprovizionare din 
Tg. Mureș și la Uzina de autoturis

me din Pitești urmează să aducă 
cilindri, bolțuri și seturi de seg- 
menți necesare pentru încheierea la 
termen a reparațiilor și la aceste 
utilaje.
'Cit privește mașinile agricole, au 

fost încheiate lucrările la cele 560 
grape reglabile, iar din cele 1232 
grape cu discuri mai sint de repa
rat 26. Se depun eforturi pentru 
terminarea grabnică a reparațiilor 
la semănătorile prăsitoare, la mași
nile de plantat cartofi, de fertilizat, 
fitpsanitare si de împrăștiat îngră
șăminte. Trebuie acționat energic 
pentru ca pină la termenul stabilit 
toate tractoarele și mașinile agri
cole să fie reparate, să se facă re
cepția și suprarecepția lor, astfel 
incit să existe garanția bunei lor 
funcționări. (Corneliu Ifrini, cores
pondentul „Scînteii").

Micile defecțiuni erau, de 
fapt, ...mari. Fa^ de anU trecuti- 
în județul Dolj stadiul reparării 
tractoarelor- și mașinilor agricole este 
mai avansat. Dar simplul fapt că lu
crările de reparații au fost grăbite 
nu spune totul. Și nici esențialul. 
Sint pregătite tractoarele pentru a 
intra la 1 martie in brazdă ? între
barea se pare că nu-1 surprinde pe 
inginerul Florea Negoiță, directorul 
tehnic al Trustului S.M.A. Dolj, care 
răspunde imediat : „Necondiționat. 
Sîntem gata pentru a începe lucră
rile. Precizez, la 20 februarie și nu 
Ia 1 martie. Pină acum sint repa
rate 90 la sută din tractoare și se
mănătorile pentru prăsitoare, 92 Ia 
sută la mașini de erbicidat. Acum, 
trei echipe ale trustului S.M.A fac 
suprarecepția, fără prea multe ob
servații. Micile defecțiuni semnalate 
sint, practic, neesențiale. Rețineți 
că pe 20 februarie tractoarele pot 
intra in brazdă".

Am efectuat un raid prin cîteva 
secții de mecanizare din consiliile 
agroindustriale Predești, Plenița,

MAXIMĂ EXISENȚĂ

Melinești, Amărăști și Birca, unde 
ne-am convins că, intr-adevăr, lu
crările de reparații sint avansate — 
consiliul agroindustrial Predești 
constituind un bun exemplu in 
această direcție. Comisiile stabilite 
ău făcut recepția tractoarelor și 
mașinilor agricole și, in aceste zile, 
se face suprarecepția. Am insistat 
asupra exigenței și răspunderii cu 
care acționează colectivele investite 
să facă suprarecepția. Luînd la in- 
timplare citeva procese-verbale, nu 
mică ne-a fost mirarea cind am 
constatat că „defecțiunile neesen- 
țîale", cum le numise directorul teh
nic al trustului, sint, practic, destul 
de mari. ' atît timp cît celor vino- 
vați a fost nevoie să li se aplice 
sancțiuni administrative. La S.M.A. 
Melinești, bunăoară, comisia de su- 
prarecepție, condusă de însuși di
rectorul adjunct al trustului, a con
semnat fapte ce contravin afirma
țiilor făcute la sediu. Astfel, la o 
serie de tractoare s-au găsit : joc 
mare la rulmenții roților din față, 
pompe de injecție neverificate și 
nesigilate, joc la bucșele ridicătoru
lui hidraulic, stocarea necorespun
zătoare a unor repere etc., nereguli 
care au mai fost semnalate cu pri
lejul controlului din 6 ianuarie, dar 
fără a fi înlăturate.

Cum se prezintă lucrurile la 
S.M.A. Birca ? Procesul-verbal în
tocmit de cei trei membri ai comi
siei consemnează că din cele 207 
tractoare au fost reparate numai 
126, la 20 din cele 60 la care s-a 
făcut suprarecepția s-au găsit defec

țiuni. Astfel, tractoarele aparținind 
secțiilor de mecanizare Giurgița, 
Urzicuța și Goicea Mare aveau in
stalații electrice descompletate, 
pompe de injecție neverificate și 
nesigilate, jocuri la direcție și 
scurgeri de ulei și motorină. De 
menționat că seara tîrziu, după fi
nalizarea suprarecepției, echipa res
pectivă condusă de inginerul Mircea 
Bărboiu a strîns toți factorii de răs
pundere de la S.M.A. și din secții, 
cărora le-a prezentat defecțiunile 
constatate, stabilind termene de 
înlăturare a acestora. Observații 
asemănătoare au mai fost făcute și 
cu prilejul suprarecepțiilor la trac
toarele aparținind stațiunilor pentru 
mecanizarea agriculturii Plenița și 
Plopșor, de unde se poate trage con
cluzia că in ceea ce privește calita
tea reparațiilor există suficient loc 
pentru mai bine.

Iată de ce este necesar să crească 
răspunderea și exigența comisiilor 
de recepție. Aceasta întrucît la toa
te secțiile unde membrii comisiilor 
de suprarecepție au găsit deficiențe, 
factorii de răspundere din stațiunile 
respective ce efectuaseră recepția 
dăduseră calificativul „foarte bine". 
De asemenea, delegații trustului 
S.M.A. au datoria să revină, la ter
menele stabilite, pentru a constata 
dacă s-au înlăturat defecțiunile 
semnalate. Trebuie asigurate condi
ții ca în campania de primăvară 
.toate tractoarele să funcționeze 
exemplar. (Nicolae Băbălău, cores
pondentul „Scinteii").

O perioadă mai îndelungată co
lectivul minei Aninoasa din Valea 
Jiului nu și-a realizat sarcinile de 
plan la extracția de cărbune. Greu
tățile intimpinate m exploatarea și 
in transportul cărbunelui se datorau 
mai ales nerealizării productivității 
muncii in abataje din cauza neinfâp- 
tuirii in întregime a lucrărilor de 
pregătire a noilor fronturi de lucru, 
a slabei mecanizări a muncii în sub
teran și neasigurării la toate locurile 
de muncă a unui climat ferm de or
dine și disciplină.

La inițiativa comitetului de partid 
și a consiliului oamenilor muncii, a- 
ceastă situație a făcut obiectul unei 
temeinice analize cu prilejul adună
rii generale a oamenilor muncii din 
ultima parte a anului trecut. Pro
gramul întocmit cu aed prilej pre
vedea introducerea complexelor de 
susținere și tăiere mecanizată a căr
bunelui și perfecționarea tehnologii
lor de lucru, îmbunătățirea fluxului 
de transport pe orizontală și pe ver
ticală, creșterea substanțială a pon
derii lucrărilor de deschidere și pre
gătire a noilor fronturi de lucru, 
perfectionarea organizării muncii și 
măsuri de întărire a ordinii si disci
plinei.

De la ing. Ion Cruceru, directorul 
minei, aflăm că în acțiunile între
prinse în mod unitar de comitetul de 
partid si de biroul consiliului oame
nilor muncii s-a pus» un deosebit 
accent pe îmbunătățirea organizării 
muncii. S-a pornit de la o analiză 
profundă a activității fiecărui cadru 
tehnic din conducerea minei, din 
conducerea sectoarelor. pină la 
maiștri și șefi de brigăzi. Au fost 
înlocuiti cei necorespunzători sau 
care nu manifestau interesul cuve
nit pentru a se crea toate condițiile 
necesare realizării sarcinilor de olan, 
fiind promovați cei mai competenti 
oameni, hotăriti să pună umărul la 
depășirea greutăților si asigurarea 
revirimentului în producția minei.

Cei mai buni specialiști și mineri 
cu o bogată experiență au susținut 
cu tărie necesitatea introducerii mai 
intense a mecanizării, mai ales in 
sectorul I de producție, unde există 
bune condiții de lucru pentru com
plexele mecanizate. O dovedea și 
începutul făcut anul trecut, cind a 
intrat în producție un complex me
canizat încredințat brigăzii conduse 
de minerul Pavel Dediu. Cu acest 
complex s-au obținut productivități 
de 14—16 tone cărbune pe post. S-au 
făcut pregătirile necesare pentru in
troducerea in producție a celui de-al 

doilea complex mecanizat si la ju
mătatea lunii decembrie a anului 
trecut acest complex a intrat in 
probe tehnologice. Din prima zi a 
noului an a început să se extragă 
din plin cărbune. In luna martie, 
complexul I va fi scos pentru re
parații si pregătire pentru un nou 
ciclu de producție, dar se află deja 
în pregătire un alt complex nou 
care ii va lua locul. Iar in ultimul 
trimestru al acestui an va incepe să 
producă, tot in sectorul I. incă un 
complex mecanizat. Se prevede ca 
in acest an să se extragă peste 
200 000 tone cărbune cu complexele 
mecanizate, ceea ce reprezintă apro-

La întreprinderea minieră 
Aninoasa din Valea Jiului

ximativ 25 la sută din producția a- 
nuală.

Șeful de brigadă Pavel Dediu, om 
cu o mare experiență profesională, 
care a lucrat ne primul complex a 
cedat locul minerului șef de brigadă 
Constantin Iacob. Aici au rămas să 
lucreze și o bună parte din minerii 
din brigada sa. Apoi, cu o brigadă 
refăcută, a preluat noul complex și 
în acest an a depășit zi de zi pla
nul, contribuind substanțial la de
pășirea planului pe ansamblul 
minei. „în paralel cu introdu
cerea mecanizării și folosirea ei e- 
ficientă ne preocupăm de aplicarea 
noii tehnologii de extracție cu tavan 
artificial de rezistentă in abatajele 
frontale cu susținere metalică indi
viduală — ne spune ing. Alexandru 
Bogdan, de la serviciul de progra
mare a producției. Contăm ca in pri
mele două abataje, unde se va apli
ca noua metodă de extracție, produc
tivitatea muncii să crească cu cel 
puțin 2 tone de cărbune pe post".

Realizările din luna ianuarie 
a acestui an — cind planul pe 
ansamblul minei nu numai că 
a fost realizat in fiecare zi, dar 
a și fost depășit cu aproape 3 000 
tone de cărbune — au confirmat 
eficiența măsurilor aplicate, au pus 
mal bine în valoare capacitatea crea
toare a colectivului.

— Este cu totul alta atmosfera de 
muncă in mina noastră — a ținut 
să precizeze tovarășul Petre Soșoi, 
secretarul comitetului de partid. A 
sporit răspunderea in muncă, s-au în
tărit ordinea și disciplina. Au dis
părut „plimbările" la suprafață, in 
subteran timpul de lucru se folo
sește . la maximum. Efectul : toate 
brigăzile si sectoarele sint cu planul 
zilnic realizat.

La rindul său. directorul minei a 
tinut să precizeze :

— Față de 2"4S0 tone cărbune pe 
zi. cit este planificat realizăm in 
prezent 2 600—2 700 tone și uneori 
chiar mai mult. Avem asigurate con
diții pentru realizarea ritmică a pla
nului de producție oe întregul tri
mestru I. Dar. incepînd din trimestrul 
al doilea, planul va fi mai mare, a- 
jungind ca in trimestrul IV să se im
pună un ritm de extracție de 3 089 
tone cărbune pe zi. Iată de ce acor
dăm o deosebită atentie atît creș
terii în continuare a productivității 
muncii în abataje, cît și efectuării 
încă din această perioadă a lucrări
lor de deschideri și pregătiri pentru 
a asigura frontul de lucru necesar. 
Pe lingă complexele mecanizate de 
mare randament. în acest an vom 
mai introduce încă trei combine de 
abataj, vom aplica noua tehnologie 
de lucru cu tavan artificial de re
zistentă în cîteva abataje frontale.

Preocupări intense există la toate 
sectoarele de producție și pentru 
continua îmbunătățire a calității 
cărbunelui extras și realizarea unei 
producții suplimentare de cărbune 
pentru cocs. Minerii de aici știu că 
fiecare procent de diminuare a con
ținutului de cenușă asigură creșterea 
cu 1,3 la sută a recuperării in pro
ducția de cărbune pentru cocs. In 
prezent, aproape 25 la sută din pro
ducția de cărbune pentru cocs de la 
preparația din Coroești este obținută 
din cărbunele extras de minerii din 
Aninoasa. în acest an, față de anul 
trecut, calitatea cărbunelui extras 
s-a îmbunătățit, reducindu-se cu 
2 la sută procentul de • cenușă.

La întreprinderea minieră Aninoa
sa se simte pulsul nou al unei acti
vități economice intense, bina orga
nizate. in care întregul colectiv este 
angajat cu toată răspunderea pentru 
a da patriei tot mai mult cărbune.

Sabin CERBU 
corespondentul „Scînteii*
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Pentru realizarea exemplară a planului pe acest an si înfăptuirea programului de dezvoltare economico-socială a tării

ÎNSUFLEȚITOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de Schela de producție petrolieră 

Moreni, județul Dîmbovița, către toate unitățile 
de foraj-extracție din industria petrolului 

și gazelor

ționare, de piese de schimb și subansamble 
în valoare de peste 1,5 milioane lei ;

— accelerarea vitezei de rotație a mijloa
celor circulante cu 4 zile, eliminînd stocu
rile supranormative.

4. îmbunătățirea permanentă a calității 
produselor de morărit și panificație, în
deosebi prin respectarea strictă a tehnolo
giilor, introducerea în producție a cerce
tării științifice și tehnologice în domeniul 
morăritului și panificației, cuprinderea în 
cursurile de perfecționare a cunoștințelor 
profesionale a tuturor oamenilor muncii.

5. Aplicarea fermă a noului mecanism 
economico-financiar. a principiilor autocon- 
ducerii și autogestiunii muncitorești, urmă
rirea strictă a bugetelor de venituri și 
cheltuieli la nivelul secțiilor, atelierelor și 
formațiilor de lucru, și pe această bază 
realizarea unui beneficiu peste plan de 10 
milioane lei.

6. îmbunătățirea condițiilor de muncă și 
sociale ale oamenilor muncii, a asistenței 
medicale, utilizarea integrală și eficientă a 
fondurilor prevăzute în acest scop.

Angajat cu întreaga capacitate creatoare 
Si putere de muncă in înfăptuirea progra
melor prioritare privind creșterea produc
ției de titei si gaze pentru asigurarea bazei 
de materii prime si energetice a tării, co
lectivul Schelei de producție petrolieră 
Moreni adresează tuturor unităților de fo
raj și extracție pentru titei si gaze che
marea la întrecere pentru realizarea si de
pășirea sarcinilor de plan prevăzute pe 
anul 1984. angajîndu-se să realizeze urmă
toarele obiective :

1. Depășirea producției fizice planificate 
cu 5 000 tone titei, 15 milioane mc gaze 
Utilizabile si 500 tone gazolină prin :

— efectuarea a peste 2 500 măsuri geolo- 
go-tehnologice in scopul intensificării ex
tracției si creșterii afluxului de titei in 
sonde ;

— optimizarea pompajului de adîncime si 
a regimului de extracție la sonde ;

— creșterea cu 1.5 la sută a coeficientu
lui de exploatare a sondelor, prin reduce
rea cu 3 la sută a timpului neproductiv la 
lucrările de intervenție :

— scurtarea timpului de execuție a pro
belor de producție, in medie, cu 2 zile față 
de realizările din anul 1983.

2. Prin depășirea producției fizice plani
ficate la titei. gaze si gazolină si reduce
rea cheltuielilor materiale, vom obține su
plimentar o productie-marfă vîndută si în
casată in valoare de 2,5 milioane lei si o 
producție netă în valoare de 3 milioane 
lei.

3. Depășirea planului de creștere a re
zervelor recuperabile de titei si gaze prin: 
săparea si punerea în funcțiune a 70 sonde 
noi de îndesire si completare de gabarit, 
precum si sonde noi de injecție, extinderea 
și intensificarea proceselor de injecție de 
apă. gaze si abur, precum si de combustie

subterană la cele 8 zăcăminte, depășirea 
volumelor planificate de injecție cu 3 la 
sută la apă. 5 la sută la gaze. 3 la sută 
la abur si 5 la sută la aer.

4. Prin aplicarea noului mecanism eco
nomico-financiar. a principiilor autocondu- 
cerii si autogestiunii. vom depăși benefi
ciile planificate cu 5 la sută. Vom reduce 
cheltuielile totale cu 2 lei la 1 000 lei pro
ductie-marfă. iar cheltuielile materiale cu 
1,5 lei prin :

— optimizarea si raționalizarea consumu
rilor energetice la extracția țițeiului, obti- 
nind o reducere a consumurilor planificate 
cu 366 800 kWh energie electrică si 1 130 
tone combustibil conventional :

— extinderea activității de recuperare, 
reconditionare si refolosire a pieselor de 
schimb, materialului tubular, materialelor 
si subansamblelor. acțiuni pe baza cărora 
se vor obține economii peste plan de 7 mi
lioane lei.

5. Depășirea sarcinii planificate de creș
tere a productivității muncii, calculată pe 
baza productiei-marfă. cu 3 500 lei pe om 
al muncii. îndeosebi prin generalizarea 
acordului global, a inițiativelor si metode
lor înaintate de muncă.

6. Cuprinderea în forme de calificare sl 
policalificare a 125 muncitori si perfecțio
narea pregătirii profesionale a întregului 
personal muncitor.

7. O atentie deosebită vom acorda îm
bunătățirii condițiilor de muncă si viată 
ale personalului muncitor prin : asi
gurarea cu hrană caldă a celor ce mun
cesc in activitățile de intervenție, repara
ții sonde si probe de producție la punctele 
de lucru ale schelei : cultivarea suplimen
tară cu legume a unei suprafețe de 
8 000 mp și extinderea gospodăriei-anexă 
de pe lingă cantina schelei.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCH 
COMITETUL DE PARTID

COMITETUL SINDICATULUI 
COMITETUL U.T.C.

CHEMAREA LA ÎNTRECERE

3. Sporirea productivității muncii cu 4 la 
sută față de plan, ca urmare a extinderii 
utilizării agregatelor complexe, ridicării 
pregătirii profesionale a mecanizatorilor și 
organizării activității în schimburi pe toată 
perioada campaniilor agricole, generalizării 
acordului global.

4. Reducerea consumurilor normate de 
piese de schimb, materiale, combustibil și 
energie electrică cu 5 la sută față de plan, 
creșterea volumului de piese și subansam
ble recondiționate față de sarcinile planifi
cate cu cel puțin 6 la sută.

5. Recuperarea, în medie cu 6 la sută 
peste nivelurile planificate, a materialelor 
refolosibile din fontă, oțel, a uleiului uzat 
și anvelopelor.

6. Reducerea cheltuielilor la 1 000 lei ve
nituri față de nivelul planificat'cu 3 la sută ; 
sporirea producției nete cu 5 la sută și re
alizarea unui beneficiu cu 7 la sută mai 
mare decât cel planificat, prin aplicarea 
fermă a noului mecanism economico-finan

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII COMITETUL SINDICATULUI 
COMITETUL DE PARTID COMITETUL U.T.C.

CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de Combinatul de prelucrare 

a lemnului Oradea către toate întreprinderile 
de prelucrare a lemnului, exploatare 

și transport forestier, de celuloză și hîrtie
Animat de dorința înfăptuirii în mod 

exemplar a istoricelor hotărîri adoptate de 
Congresul al XII-lea al partidului, cit și 
de indicațiile date de tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretarul general al Partidului 
Comunist Român, cu ocazia vizitei de lu
cru efectuate in. întreprinderea noastră, 
colectivul de oameni ai muncii, români, 
maghiari și de alte naționalități, a realizat, 
in anul 1983, o producție-marfă supli
mentară de peste 9 milioane lei. 4.8 milioa
ne lei la producția. netă : productivitatea 
muncii, calculată pe baza productiei-marfă, 
a fost depășită cu 2 300 lei pe o persoană, 
în condițiile economisirii, fată de prevede
rile planului, a 81 MWh energie electrică 
și 980 Gcal energie termică.

Pentru anul 1984, colectivul nostru chea
mă la întrecere socialistă toate întreprin
derile de prelucrare a lemnului, exploata
re si transport forestier, de celuloză si hîr
tie. asumindu-și următoarele angaja
mente :

1. Depășirea sarcinilor planificate cu 1.3 
la sută la produc’tia-marfă, cu 1.2 la sută 
Ia producția netă si cu 1.5 la sută la pro- 
ductia-marfă vindută si încasată. Sporirea 
valorii obținute dintr-un metru cub de 
masă lemnoasă prelucrată cu minimum 9 la 
sută, prin creșterea ponderii mobilierului 
de artă la cel puțin 30 la sută din produc
ția totală si realizarea de noi sortimente 
cu greutate redusă, dimensiuni tipizate si 
cu soluții constructive îmbunătățite.

2. Depășirea sarcinilor de livrare la ex
port cu I la sută, iar la fondul pieței cu 
2 la sută, oferind partenerilor străini și be
neficiarilor din țară produse de un nivel 
Calitativ superior.

3. Creșterea ponderii produselor de cali

tate superioară cu cel puțin 2 la sută pesta 
plan și a ponderii .produselor noi cu 25 la 
sută fată de plan.

4. Creșterea indicilor de utilizare a. ma
șinilor și utilajelor tehnologice de la 86.2 
la sută, cit s-a planificat, la 88 la sută.

5. Sporirea productivității muncii, calcu
lată pe baza productiei-marfă, cu cel pu
țin 1 la sută peste sarcina planificată, prin 
generalizarea acordului global, introduce
rea unor tehnologii noi si mecanizarea ope
rațiilor cu volum mare de muncă manuală, 
reducind. în condiții de eficientă maximă, 
consumul de manoperă pe produs.

6. Creșterea eficientei economice prin 
aplicarea cu consecventă a noului meca
nism economico-financiar. ceea ce va con
duce la reducerea cheltuielilor totale pla
nificate la 1 600 lei productie-marfă cu 1.6 
lei. iar a celor materiale cu 2 lei. reduce
rea consumului de combustibil conventio
nal cu 800 tone, utilizind în centralele pro
prii resursele secundare si apele geoter- 
male. si realizarea unui beneficiu supli- 
mentar de 2 milioane lei.

7. Vor fi recuperate si valorificate, peste 
sarcinile de plan, următoarele cantități de 
materiale refolosibile : feroase — 15 tone, 
cartoane si hirtie — 6 tone.

8. Se vor recondiționa piese de schimb 
în valoare de 300 mii lei peste plan,

9. Amenajarea a 6 biblioteci volante, a 3 
microcantine, a unei gospodării-anexă, mo
dernizarea a 11 grupuri sociale: efectuarea 
a 35 mii ore de muncă patriotică pentru în
frumusețarea unităților de producție si ex
tinderea zonei de agrement pentru petre
cerea timpului liber, de către personalul 
muncitor din combinatul nostru.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII COMITETUL SINDICATULUI 
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CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de întreprinderea de morărit 

și panificație Neamț, județul Neamț, către toate 
întreprinderile din industria alimentară

Colectivul de oameni ai muncii de la în
treprinderea de morărit și panificație 
Neamț adresează chemarea la întrecere pe 
anul 1984 tuturor colectivelor de oameni ai 
muncii din industria alimentară, angajin- 
du-se să înfăptuiască următoarele obiec
tive :

1. Realizarea peste plan a unei producții- 
marfă.in valoare de 15 milioane lei și de
pășirea producției nete planificate cu 8 mi
lioane lei prin :

— depășirea indicelui de utilizare a ma
șinilor și instalațiilor Ia activitatea de mo
rărit cu 5 la sută ;

— creșterea indicelui de valorificare a 
materiei prime cu 10 la sută față de plan, 
în condițiile păstrării calității produselor ;

— atingerea parametrilor proiectați la 
instalațiile de fabricare a pastelor făinoase 
Bicaz cu 3 luni mai devreme ;

— creșterea ponderii produselor noi și 
modernizate cu 10 la sută față de reali
zările anului 1983, prin introducerea in fa

bricație a 12 produse noi. specialități de 
panificație si produse zaharoase.

2. Depășirea planului productivității 
muncii calculate pe baza producției-marfă 
cu 3 200 lei/om al muncii, prin :

— mecanizarea și automatizarea opera
țiilor tehnologice și a transportului intern 
și uzinal ;

— modernizarea proceselor tehnologice la 
unitățile de panificație din Bicaz, Moara 
II Roman, Atelierul 1 panificație Roman.;

— creșterea coeficientului de utilizare a 
fondului de timp maxim disponibil cu 1 la 
sută față de anul 1983 și generalizarea a- 
cordului global.

3. Reducerea cheltuielilor totale cu 3 lei 
la 1 000 lei producție-marfă și a cheltuieli
lor materiale cu 2,5 lei prin :

— reducerea consumurilor de energie șl 
combustibil cu 8 la sută față de consumul 
normat ;

— realizarea, prin autodotare șl recondi-

adresată de Combinatul pentru producerea 
și industrializarea cărnii de porc - Ialomița 
către toate întreprinderile agricole de stat 

cu profil zootehnic
Colectivul de oameni ai muncii din ca

drul Combinatului pentru producerea și in
dustrializarea cărnii de porc Ialomița, ferm 
hotărît să-și aducă o contribuție sporită la 
dezvoltarea zootehniei și să răspundă prin 
fapte la realizarea noii revoluții în agri
cultură, adresează tuturor unităților agri
cole de stat cu profil zootehnic chemarea la 
întrecerea socialistă pe anul 1984, angajîn- 
du-se să realizeze următoarele obiective :

— depășirea productiei-marfă planificate 
cu 10 la sută și a producției globale cu 7 la 
sută ;

— creșterea efectivului de porci, la sfîr- 
șitul anului, cu 15 000 capete față de plan ;

— livrarea peste plan la fondul de stat a 
500 tone carne de porc ;

— introducerea unor tehnologii modeme 
în sectorul de montă-gestație, care vor asi
gura o natalitate cu cel puțin 10 la sută 
mai mare față de anii precedenți, obținin- 
du-se pe această cale un spor de purcei de 
circa 110 000 capete peste plan ;

— prin perfecționarea tehnologiilor de 
creștere și îngrășare a porcilor și comple
tarea furajării cu unele subproduse indus
triale și lucernă verde, se va reduce con
sumul specific de furaje pe kilogramul de 
carne cu 4 la sută, ceea ce reprezintă o eco
nomie de 1 100 tone nutrețuri combinate ;

— urmărind in permanentă eficienta 
cheltuielilor, aplicînd consecvent noul me
canism economico-financiar, vom reduce 
cheltuielile la 1 000 lei producție-marfă cu 
4 lei. depășind beneficiul planificat cu 10 
la sută ;

— creșterea productivității muncii cu cel 
puțin 5 la sută față de nivelul planificat, 
îndeosebi prin generalizarea acordului glo

bal, mecanizarea lucrărilor cu volum mare 
de muncă și organizarea mai bună a pro
ducției și a muncii ;

— folosind experiența sl rezultatele cer
cetării proprii și colaborarea cu institutele 
de cercetări de specialitate, vom obține noi 
hibrizi de porci cu potențial biologic ridi
cat ; vom introduce, de asemenea, automa
tizarea dozării în fabricația nutrețurilor 
combinate la F.N.C.-urlle proprii ; în ve
derea reducerii consumului de energie ter
mică, electrică și de combustibil, se va au
tomatiza sistemul de climatizare în halele 
de producție și se vor introduce limitatoare 
de mers în gol al consumator.lor de ener
gie electrică și vor fi puse în funcțiune noi 
obiective pentru utilizarea energiei solare 
și a biogazului. De asemenea, va fi înlocuit 
în proporție de 50 la sută consumul de 
combustibil lichid cu combustibil solid ;

— vom asigura creșterea nivelului de 
pregătire profesională a personalului mun
citor, prin cuprinderea la cursuri de cali
ficare și policalificare a unui număr de 500 
de tovarăși, iar întregul personal muncitor 
va urma cursuri de perfecționare a pregă
tirii profesionale ;

— vom îmbunătăți condițiile de muncă sî 
de viață ale personalului muncitor, asigu- 
rind, între altele, mărirea cu 200 de locuri 
a cantinelor din complexe, construirea din 
fondurile unității a unui bloc cu 32 aparta
mente. organizarea de excursii :

— o atentie deosebită vom acorda edu
cării tuturor lucrătorilor în spiritul grijii 
față de avutul obștesc, promovării și apli
cării în viață și în muncă a principiilor 
și normelor eticii si echității socialiste.
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CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de întreprinderea 

de transporturi auto Tulcea către toate 
colectivele de oameni ai muncii 

din întreprinderile de transporturi auto
Puternic stimulat de înaltele idei, de in

dicațiile și orientările secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
precum și de rezultatele obținute in anul 
1983, colectivul de oameni ai muncii din 
întreprinderea de transporturi auto Tulcea 
cheamă la Întrecere socialistă toate colecti
vele de oameni ai muncii din întreprinde
rile de transporturi auto din țară, angajîn
du-se să realizeze următoarele obiective :

1. Depășirea planului la volumul și par
cursul mărfurilor transportate cu 3,3 la sută.

2. Depășirea planului la parcursul călă
tori transportați cu 2 milioane călători/km.

3..Depășirea planului de venituri brute 
din activitatea de transport marfă și călă
tori cu 2,6 la sută, realizînd prestații su
plimentare în valoare de peste 5 milioa
ne lei.

4. Realizarea unei economii față de cotele 
planificate de 27,5 tone combustibil conven
țional prin :

— folosirea intensă a parcului de remorci, 
astfel incit toate camioanele apte pentru 
tractare să ruleze cu 1 sau 2 remorci ;

— aplicarea inițiativelor muncitorești „Să 
lucrăm o zi pe lună cu combustibil, mate
riale și energie economisite", „Contul de 
economii al grupei sindicale".

5. Diminuarea consumurilor de energie 
electrică cu 25 MWh față de nivelul nor
mat ; recondiționarea de piese și suban
samble peste plan în valoare de 500 mii

lei ; depășirea planului de recuperare a 
materialelor refolosibile cu 50 tone fier 
vechi, 25 tone fontă, 1 tonă aluminiu și re- 
șaparea peste plan a 300 bucăți anvelope.

6. Aplicind prevederile Programului pri
vind creșterea mai accentuată a producti
vității muncii și generalizind acordul glo
bal. vom lua măsuri pentru a depăși pro
ductivitatea muncii planificată pe baza ve
niturilor brute cu cel puțin 2,6 la sută.

7. Depășirea indicelui planificat de utili
zare a unei tone capacitate din parcul in
ventar de autovehicule-marfă cu 1,2 la sută, 
precum și a indicelui de utilizare a unui 
ioc din parcul inventar de autobuze cu 1,5 
la sută, prin efectuarea la un inalt nivel 
calitativ a lucrărilor de întreținere și re
parații și mai buna organizare a muncii.

8. Aplicînd cu mai multă fermitate prin
cipiile noului mecanism economico-finan
ciar, vom depăși planul de beneficii cu 
2 milioane lei, reducind cheltuielile planifi
cate la 1 000 lei venituri brute din trans
porturi cu 2,6 la sută.

9. Creșterea numărului de remorci utili
zate la 100 de autocamioane de la 90 Ia 105.

Vom desfășura o intensă muncă politică 
și educativă în vederea instaurării unui 
climat de ordine și disciplină, de simț gos
podăresc, de înaltă răspundere muncito
rească față de bunurile încredințate de so
cietate, pentru îmbunătățirea calității trans
porturilor.
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CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de Stațiunea pentru mecanizarea 
agriculturii lanca, județul Olt, către toate 
stațiunile pentru mecanizarea agriculturii

însuflețiți de îndemnurile și orientările 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al Partidului Comunist 
Român, oamenii muncii din Stațiunea pen
tru mecanizarea agriculturii lanca, județul 
Olt, animați de dorința de a contribui într-o 
măsură sporită la dezvoltarea intensivă a 
agriculturii, la obținerea unor producții ve
getale și animale record, adresează tuturor 
stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii 
din țară o înflăcărată chemare la intrecerea 
socialistă pentru depășirea planului pe anul 
1984, angajindu-se să realizeze următoarele 
obiective :

1. Prin executarea lucrărilor agricole la 
un înalt nivel calitativ și în timp optim,

vom contribui la depășirea de către unită
țile din cadrul consiliului unic agroindus
trial a producțiilor totale medii planificate, 
la principalele culturi, după cum urmează :

2. Creșterea cu 5 la sută a volumului to
tal de lucrări, prin folosirea cu randament 
sporit a mijloacelor tehnice din dotare și 
a timpului de lucru.

Cultura Angajament Creșteri față
kg/ha de plan kg/ha

Griu 5 400 500
Porumb 9 000 600
Floarea-soarelui 2 800 200

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 
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ciar, întărirea autoconducerii și autogestiu
nii muncitorești. ’

7. încheierea lucrărilor de reparații la 
tractoare și mașini agricole cu 15 zile mai 
devreme față de termenele planificate, cu 
respectarea întocmai a condițiilor de ca
litate.

8. îmbunătățirea condițiilor de muncă și 
de viață ale mecanizatorilor, dezvoltarea 
activității cantinei și gospodăriei-anexă.

Sub conducerea organizației de partid, 
desfășurînd o largă activitate politico-cdu- 
cativă, tehnică și organizatorică, sintem 
hotărîți ca, in anul 1984, să realizăm în cele 
mai bune condiții prevederile planului și 
angajamentelor asumate în intrecerea so
cialistă și să întîmpinăm cea de-a 40-a ani
versare a revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperialistă și 
Congresul al XIII-lea al Partidului Comu
nist Român cu noi și importante rezultate 
în muncă.

COMITETUL SINDICATULUI 
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CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de Uniunea județeană a cooperativelor 
de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor 

și de credit Gorj către toate unitățile 
cooperației de producție, achiziții și desfacere 

a mărfurilor și de credit
Colectivul de oameni ai muncii din ca

drul Uniunii județene a cooperativelor de 
producție, achiziții, desfacere a mărfurilor 
și de credit diin județul Goit-j cheamă la 
întrecere toate unitățile de profil din tară 
pentru realizarea și depășirea sarcinilor pe 
anul 1984. angajindu-se să realizeze urmă
toarele obiective :

— vom depăși planul valoric de livrări 
la fondul de stat de la gospodăriile popu
lației cu 3 milioane lei prin contractarea 
și achiziționarea peste plan a 200 mii 
ouă. 2 tone păsări. 1,5 tone iepuri. 5 tone 
fasole. 200 tone fructe. 2.5 tone porcine șl 
1,2 tone ovine ;

— vom sprijini gospodăriile populației 
pentru creșterea producției animale si ve
getale prin :

— producerea si distribuirea către popu
lație a 1 milion pui din incubatoare și cres
cătorii proprii ;

— livrarea căitre contractanții de animale 
a cel puțin 2 000 capete purced din mater
nitățile proprii ;

— creșterea efectivelor de iepuri din 
crescătoriile proprii cu 10 mii produși, din 
care vom asigura populației 1 000 capete- 
matcă. precum si creșterea cu 300 capete a 
efectivelor de nutrii ;

— organizarea unui număr de 10 stîne 
cooperatiste cu un efectiv de cel puțin 2 000 
capete ovine și sporirea la 160 capete a 
efectivului de vaci pentru lapte ;

— amenajarea de ciupercării pe o supra
față de 5 000 mp. pe care vom realiza o 
producție de 35 tone :

— vom depăși planul producției indus
triei ' mici cu 5 milioane lei. asigiirînd o 
creștere a producției fizice la confecții, 
textile, tricotaje, ceramică, articole din 
lemn, articole de artizanat si artă popu
lară. unelte agricole necesare gospodăriilor 
populației, sucuri si băuturi răcoritoare cu 
cel puțin 10 la sută ;

— Prin înființarea a încă 5 centre de 
prelucrare a fructelor și legumelor vom 
dezvolta cu 10 la suită această activitate și 
vom lărgi cu 10 produse gama sortimen
tală ;

— asimilarea peste plan a cel puțin 100 
produse noi, in special textile, tricotaje și 
încălțăminte ;

— prin mai buna valorificare a resurse
lor de materii prime locale se vor realiza 
peste prevederi 100 mii de bucăți produse 
și obiecte de airtă populară din ceramică, 
împletituri din răchită in valoare de peste 
300 mii lei și alte produse ;

— se va extinde munca la domiciliu pe 
bază de contracte individuale, asigurindu-se 
pe această cale peste 10 la sută din totalul 
producției industriei mici ;

— în domeniul prestărilor de servicii 
pentru populație vom asigura depășirea 
planului cu 2 la sută, organizîndu-se noi 
secții de producție ;

— depășirea planului Ia desfacerea măr
furilor cu amănuntul cu 20 milioane lei. 
din care la alimentație publică cu 5 mili
oane lei ;

— vom cultiva cu legume si zarzavaturi 
o suprafață de 10 000 mp și 2 000 mp solarii 
și vom dezvolta gospodăriile-anexă proprii 
pentru creșterea porcilor, păsărilor, iepuri
lor și porumbeilor ;

— capacitatea de cazare în unitățile tu
ristice va spori cu 150 locuri, iar Încasările 
din prestări de agrement vor depăși cu 5 
la sută nivelul planificat ;

•— depășirea cu 10 la sută a sarcinilor de 
plan la export, punihd accent deosebit pe 
ridicarea nivelului calitativ al produselor ; 
vom livra la fondul bietei un volum supli
mentar de mărfuri in! valoare de 2 milioane 
lei și vom organiza i 20 unități comerciale 
model pentru desfacere ;

— reducerea costurilor la producția in
dustrială cu 7 lei, precum și a cheltuielilor 
materiale cu 5 lei la 1 000 lei producție- 
marfă industrială, asiigurind în același timp 
depășirea cu 5 la sută a planului de be
neficii ; s

— reducerea cu 5 zile a vitezei de rotație 
a mijloacelor circulante și creșterea produc
tivității muncii in sectorul de producție 
prestări servicii cu 5 la sută.
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CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresata de Institutul de proiectare 

„Proiect București" către toate institutele 
de proiectare

Oamenii muncii din Institutul de proiec
tare „Proiect București" -au realizat în 
cursul anului 1983 documentații tehnico- 
economice pentru 28 000 apartamente, pen
tru obiectivele social-culturale prevăzute in 
planul de investiții al Consiliului popular 
al municipiului București, reactualizind și 
schița de sistematizare a municipiului.

S-au obținut un grad de industrializare 
de 69 la sută, un număr de 15 tehnologii 
noi sau îmbunătățite, de concepție proprie, 
realizindu-se economii de materiale de 
construcții în valoare de 60 milioane lei și 
15 mii tone combustibil convențional.

Hotăriți să acționeze cu fermitate pentru 
traducerea in viață a programului privind 
construcția de locuințe și obiective social- 
culturale în Capitală, oamenii muncii din 
Institutul de proiectare „Proiect Bucu
rești" cheamă la întrecere socialistă, pe 
anul 1984, toate institutele de proiectare, 
angajindu-se să realizeze următoarele o- 
biective :

1. Depășirea volumului total al activității 
de proiectare cu 2 la sută față de sarcinile 
de plan prin creșterea productivității mun
cii, extinderea procedeelor automate la ela
borarea proiectelor, o mai bună organizare 
a procesului de proiectare și introducerea 
unei discipline ferme in respectarea ter
menelor de predare interne și la beneficiar 
a proiectelor.

2. Predarea înainte de termenele stabilite 
prin contracte a documentațiilor tehnico- 
economice pentru obiectivele din planul de 
proiectare pe 1984, obținind o reducere a 
duratei de proiectare de 2 000 zile.

3. Creșterea productivității muncii prin : 
realizarea unui grad de utilizare a proiec
telor-tip industrializate în proporție de 91.6

la sută și a 20 de tehnologii șl soluții îm
bunătățite, de concepție proprie.

4. Creșterea eficienței economice a inves
tițiilor prin soluții tehnice noi și îmbună
tățite, din care să rezulte reduceri de ma
teriale de construcții, față de proiectele-tip 
sau cele realizate anterior, în valoare to
tală de 65 milioane lei, reprezentînd 10 
mii tone ciment, 5 mii tone oțel-beton și 
laminate, 2 mii, mc material lemnos, 20 mii 
tone combustibil convențional.

5. In noile ansambluri de locuințe se vor 
promova soluții de plastică arhitecturală 
valoroase, generalizind folosirea panourilor 
de fațadă finisate in fabrica, cu modele va
riate și materiale durabile.

6. în cadrul acțiunii de creștere continuă 
a calității proiectelor noastre ne vom preo
cupa ca ponderea calificativelor „foarte 
bine" să reprezinte peste 95 la sută din 
numărul lucrărilor elaborate.

7. Aplicînd cu fermitate principiile noului 
mecanism economico-financiar, generalizind 
acordul global, vom reduce cheltuielile pla
nificate și vom realiza în anul 1984 un be
neficiu suplimentar de cel puțin 500 mii lei.

în întîmpinarea celei de-a 40-a aniversări 
a revoluției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă și a 
Congresului al XIII-lea al Partidului Co
munist Român, oamenii muncii din insti
tutul nostru se angajează să realizeze 
exemplar sarcinile ce le revin, să răspundă 
cu cinste vibrantelor chemări și îndemnuri 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, adresate comuniști
lor, întregului popor, pentru îndeplinirea 
întocmai a Programului partidului de fău
rire a societății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare a României spre co
munism.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII COMITETUL SINDICATULUI 
COMITETUL DE PARTID COMITETUL U.T.C.

f___
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Muzeul - veritabilă școală
de educație patriotică

în urma unor importante lucrări 
de reorganizare și restaurare, secția 
de istorie a Muzeului Brăilei — in
stituție care a trecut pragul unui 
veac de la înființare — a îmbrăcat 
curind o haină muzeotehnică nouă. 
Procesul in sine a fost determinat 
de necesitatea punerii in valoare, la 
un nivel superior, a fondului mu
zeistic substantial îmbogățit prin 
cercetările din ultimii ani. de dez
voltarea spectaculoasă, sub aspect 
economic, social și cultural a jude
țului Brăila. îndeosebi in perioada 
care a trecut de la Congresul al IX- 
lea al partidului.

Concepția modernă, ingeniozitatea 
și logica expunerii materialelor în 
cele 22 de săli, pe o suprafață de 
1 200 mp. valoarea și semnificația 
științifică a pieselor — in marea lor 
majoritate Originale — conferă in
stituției în ansamblul ei atributul 
noului. Pe întregul- parcurs ăl mu
zeului. care reconstituie drumul is
toriei poporului român din cele mai 
vechi timpuri pină astăzi, se degajă 
viu și convingător ideea Că la baza 
conceperii acestui lăcaș de cultură 
se află imperativele subliniate de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu : „Este 
necesar să fie cunoscute în mod 
aprofundat trecutul îndepărtat de 
milenii al poporului nostru, erois
mul cu care a știut să înfrunte vi
cisitudinile istoriei, greutățile, ad
versitățile de tot felul și să-și păs
treze ființa națională, să-și apere 
dreptul la libertate și neatîrnare".

Beneficiind de argumente convin
gătoare — mărturii materiale, docu
mente scrise, facsimile, opere de ar
tă — vizitatorul poate ușor recon
stitui istoria derulată pe vechea va
tră de pămînt românesc din zona 
Brăilei, cele mai semnificative mo
mente ale istoriei patriei in contex
tul celei universale, ca și timpul 
dens al socialismului. Un bogat ma
terial arheologic din epocile stră
veche si veche — scos la lumină ca 
urmare a săpăturilor arheologice în
treprinse pe șantierele din tară, ca 
si în așezările de la Chiscani. 
Brăilița. Lișcoteanca. Scorțaru. Gă- 
vani, Grădiștea — județul Brăila, e- 
vocă civilizația geto-dacă, constitui
rea statului centralizat și independent 
condus de Burebista, continuitatea 
vieții statale în timpul urmașilor 
săi. privire focalizată spre Decebal 
și epoca sa. simbioza daco-romană 
ca civilizație unitară, nașterea po
porului român și a limbii române, 
ca urmare firească a continuității 
băștinașilor în spațiul carpato-da- 
nubiano-pontic, lupta pentru drep
tate socială, libertate, independență 
și unitate națională. Vizitatorul in- 
tilnește aici mărturii de inestimabilă 
valoare științifică, documentară, un 
bogat inventar arheologic și chiar 
unicate (cum este, spre exemplu, ca
zanul de bronz de tip traco-getic 
descoperit la Găvani — Brăila), pri
mul act scris descoperit in care se 
vorbește de Brăila — emis la 
20 ianuarie 1368, dovezi grăi
toare despre originea poporului ro
mân (cronicarul bizantin Chalcocon- 
dil aprecia că în 1462 Brăila 
era „oraș al Dacilor, în care 
fac un comerț mai mare decit în 
toate orașele țării"), rolul Brăilei 
în lupta pentru independență și uni
rea Țărilor Române intr-un singur 
stat, aportul deosebit al oameni
lor care au trăit în această zonă la 
dezvoltarea culturii românești. Sint 
de asemenea expresiv exprimate a- 
firmarea Brăilei ca important cen
tru al mișcării muncitorești, socia
liste și revoluționare din România, 
rolul hotărâtor al Partidului Comu
nist Român, .. al. forțelor pro
gresiste Ia înfăptuirea revoluției 
de eliberare națională și socială, 
antifascistă și . antiimperialistă de 
la 23 August 1944. Un spațiu am
plu, pe măsura aportului la edi
ficarea socialismului pe pămintul 
României, este destinat, in cadrul 
muzeului. „Epocii Ceaușescu". Se 
află la loc de cinste, puse larg în 
evidentă, momentele cele mai în
semnate din epopeea marilor împli
niri socialiste : dezvoltarea impetu
oasă a economiei, științei și culturii, 
fructificarea prin muncă și tenaci
tate a valențelor talentatului nostru 
popor, afirmarea României — prin 
inițiativele și poziția constantă și 
activă ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu — ca militantă neobosită 
pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă, fără arme și fără războaie. 
Sint prezentate intr-o bogată gamă

etapele cele mai importante ale dez
voltării economice, sociale și cultu
rale ale județului Brăila, momentele 
istorice ale vizitelor de lucru între
prinse de secretarul general al parti
dului in această parte a tării, care 
au dus la ridicarea calitativă a tu
turor domeniilor de activitate.

Un edificiu înnoit, o realizare re-

însemnări 
din secția de istorie 
a Muzeului Brăilei

marcabilă. Evident, selecția celor 
peste 2 000 de piese — din vastul 
material de mărturii de mare și 
semnificativă valoare pentru istoria 
poporului român de care dispune 
Muzeul Brăilei — a fost o dificul
tate trecută cu deplin succes. Struc
turată pe criterii muzeotehnice mo
derne. instituția își depășește astfel 
condiția „clasică" de muzeu ca așe- 
zămint pur-expozitiv, oferind posi
bilitatea unui dialog cu beneficiarii 
de cultură. Să amintim în acest sens 
faptul că muzeul dispune de moda
lități atractive și expresive de pu
nere in valoare a materialului docu
mentar. Astfel, pe întregul flux ex- 
pozițional. vizitatorul este introdus 
și Însoțit permanent în fondul in
formațional al istoriei cu ajutorul

unor mijloace plastice la care în mod 
armonios concură muzica, lumina și 
imaginea. Muzeul mai dispune și de 
spații special amenajate prin care 
relația cu publicul capătă un plus de 
consistentă documentară : o bo
gată bibliotecă. întreaga gamă de 
aparate audiovizuale. posibilități 
excelente pentru organizarea unor 
sesiuni de comunicări științifice, ac
țiuni de popularizare a celor mai 
semnificative momente din istoria 
de ieri și de azi a patriei și parti
dului. într-un cuvint — un muzeu 
capabil să depășească condiția tra
dițională a unui spațiu strict expo- 
zițional. care a devenit astfel o in
stituție implementată în procesul 
amplu de instruire și educație al oa
menilor. Să mai adăugăm și faptul 
că specialiștii muzeului au în vede
re intensificarea contactelor cu di
ferite categorii de oameni ai muncii, 
prin deplasarea în mijlocul colecti
velor. în întreprinderi, școli, cămine 
culturale, case de cultură.

Prin noua sa secție de istorie. Mu
zeul Brăilei completează în mod fe
ricit ansamblul instituțiilor de cul
tură din județ, fiind menit să cortcu- 
re la realizarea în condiții superioa
re a instruirii și educației oameni
lor în spiritul muncii, al dragostei 
fată de patrie și partid, față de cu
ceririle revoluționare ale poporului 
român.

Comeliu IFR1M
corespondentul „Scînteii"

Formații artistice fruntașe
înființat în urmă cu 

80 de ani, din iniția
tiva unor entuziaști 
intelectuali ai satului, 
corul căminului cultu
ral din Oituz se nu
mără printre formați
ile artistice cu renu
me din județul Bacău. 
Prezență activă in 
viața cultural-artistică 
a comunei și județu
lui, el a participat, 
de-a lungul anilor, la 
numeroase manifestări 
și festivaluri locale și 
naționale, situindu-se 
constant pe podiumul 
fruntașilor. în vitrina 
cu trofee a acestuia 
sint așezate la loc de 
cinste distincțiile pri
mite pentru locurile 
fruntașe ocupate la fi
nala pe țară a forma
țiilor corale din 1983 
și a formațiilor artis
tice de amatori din 
1952, la serbările popu
lare desfășurate sub 
genericul „Memoria 
Oituzului", precum șl 
la toate cele patru 
ediții ale Festivalului 
național „Cîntarea 
României".

Cel care conduce și 
dirijează de aproape 
două decenii această 
formație profesorul

Gheorghe Oprea, a- 
firma că repertoriul 
corului numără peste 
o sută de cintece și 
este într-o permanen
tă înnoire. Au fost in
cluse cintece din crea
ția clasică rorțiâneas- 
că și universală, cin
tece patriotice și re
voluționare, cintece de

Corul octogenar 
din Oituz

muncă, prelucrări fol
clorice etc. Cei care le 
interpretează cu dra
goste și pasiune nu 
sint alții decit oame
nii locului, țărani, 
muncitori forestieri, 
petrochimiști și inte
lectuali din Oituz și 
din satele componente 
ale comunei. Printre 
cei 120 de coriști care 
cîntă pe soena cămi
nului cultural de peste 
un sfert de veac se 
numără Alexandru 
Lupu, Comeliu Balint, 
Ion Todiriță, gospodi
nele Didina Butnaru, 
Maria Drăgan, intelec
tualii Ileana Pîslaru,

Petru Butucaru, Vasi- 
le Comănici, Despina 
Oprea. Lor li s-au 
alăturat mai tineri^. 
Maria I.erescu, Du- 
mitru Ghineț, Traian 
Ionescu. Margareta 
Butucaru și alții, 
dornici să ducă, pes
te ani, faima cintecu- 
lui românesc într-o 
formație artistică ce 
se vrea mereu tînără 
și activă. Cu toții se 
pregătesc acum pen
tru faza de masă a 
noii ediții a Festiva
lului național „Cîn
tarea României". In 
acest scop, reperto
riul formației s-a îm
bogățit cu noi cintece 
patriotice, revoluțio
nare și de muncă 
— între care „Cîntec 
pentru marea Unire" 
de Gh. Bazavan,
„Mindră zi a libertă
ții" de R. Paladi, 
„Glorios partid" de 
M. Neagu și altele. 
Dorința lor fierbinte 
este de a obține din 
nou un loc de frunte 

■in această mare intre
cere a artiștilor ama
tori din întreaga țară.

Gh. BALTĂ 
corespondentul 
„Scînteii”

Corul căminului cultural din comuna Oituz

Formații artistice cu o frumoasă șl bogată activitate In cadrul ma
nifestărilor din Festivalul național „Cîntarea României" : grupul folcloric 
din Racșa și tulnicarii din Turț. Acestea se dovedesc purtătoare demne

ale minunatelor tradiții ale artei noastre populare, cu o atît de expre
sivă și impresionantă prezență în actualitatea vieții spirituale a po
porului. Foto : M. Sarea

A apărut la Editura „Mi
nerva". în cadrul ediției de 
autor, cel de-al XII-lea vo
lum al scrierilor lui Per- 
pessicius. volum care, ur- 
mind oriteriul cronologic al 
ediției, adună in conținutul 
lui. in cadrul a trei secțiuni. 
Mențiunile critice apărute 
între anii 1944—1947, o sea
mă de alte mențiuni, care, 
din motive diferite, nu fu
seseră introduse in volu
mele anterioare, aflîndu-și 
locul aci. alături de croni
cile vorbite la Radio, dintre 
anii 1923—1945, în Adenda 
I. precum și volumul de 
debut al lui Perpessicius, 
Repertoriu critic, din 1925, 
inclus ( aci, integral, in 
Adenda II. Cu acestea, 
volumul XII incheie. in
tr-un fel, întiiul ciclu al 
volumelor ediției, menite 
să restituie istoriografiei 
literare românești și cultu
rii noastre, în genere, 
scrierile lui Perpessicius 
din prima parte a ac
tivității sale — respectiv, 
din perioada interbelică și 
din anii celui de-al doilea 
război și de după război, 
pină în 1947.

Prin conținutul Iul, deo
sebit de bogat și variat,

volumul XII — incepînd 
cu articolul despre proza 
lui Macedonski pină la 
însemnările proprii ale 
autorului despre „Reper
toriul critic", care reunea, 
cum însuși cuvîntul limi- 
nar o spune, „simple , su
gestii critice" — ca și vo
lumele anterioare, cu tot 
ce ne restituie acestea,

tru. Umanismul estetic al 
Iui Perpessicius, imposibil 
de asemuit altora dintre 
contemporanii săi intru 
această distinsă magistra
tură, precum consecvența 
pilduitoare și harul cu care 
îl materializează in cuvîn
tul său, în fraza sa, amplă, 
curgătoare și atit de bo
gată in ondulați! și sen-

Glosind, de pildă, atît de 
convingător, poezia lui Ar- 
ghezi, din Cuvinte po
trivite, ca „sumă" lirică, 
alături de poezia lui Emi- 
nescu, arătind apoi că Ba- 
covia constituie' „unul din 
cele mai autentice izvoare 
ale poeziei moderne româ
nești", că Viața lui Emi- 
nescu de G. Călinescu se

Abnegația cărturarului*)

*) Perpessicius, 
Scrieri, vol. XII, Edi
tura „M inerva".

laolaltă, înseamnă, pen
tru generațiile ce se. suc
ced, nu numai împlinirea 
unei esențiale nevoi de 
orientare in cunoașterea 
fenomenului literar româ
nesc și de cultură, din în
tinsa perioadă ce o îmbră
țișează, dar și modalitatea 
critică a marelui cărturar, 
care a fost Perpessicius, 
pentru că sensibilitățile in
telectuale, literare și de 
cultură ale criticului maes
tru. opera lui integrală îl 
impun ca pe una dintre 
cele mai complexe și mai 
strălucite personalități re
prezentative ale scrisului 
românesc, in genere — și 
nu numai din Veacul nos-

surl — fie că este vorba 
de interpretarea unei ope
re clasice sau a alteia 
contemporane, fie că este 
vorba de poezie sau pro
ză, de roman, de nuvele, 
de critică sau teatru, de 
traducere, de o carte de 
călătorie sau de un eseu — 
tot astfel entuziasmul cu 
care se mărturisește la 
sfirșitul unei lecturi, ca și 
grija, din alte cazuri, de 
a nu leza cu nimic suscep
tibilitățile creatorilor, ale 
celor ce se dăruie, de bună 
voie, sublimului chin de a 
se mărturisi în pagină — 
toate sint și rămîn in scri
sul lui Perpessicius exem
plare și unice.

impunea la apariție ca „un 
eveniment de covirșitoare 
importanță", că C. Stere 
se poate încadra, prin ci
clul In preajma revoluției, 
în rindul romancierilor 
demiurgi din literatura 
europeană, de la Balzac și 
Stendhal pină la Tolstoi 
și Dostoievski, că trilogia 
1907 a lui Cezar Petrescu 
n-ar fi „întru nimic mai 
puțin dramatică decit Răs
coala lui Rebreanu", apre
ciind apoi în Tudor Vianu 
nu numai pe „aulicul pro
fesor de estetică și pe re
generatorul studiilor de 
stilistică literară", dar și 
pe „unul din cei mai sa- 
vuroși povestitori", sau in

Nicolae lorga pe „farul 
vieții sale", iar în Ovid 
Densușianu, nu numai pe 
ilustrul profesor, intro
spectiv, solemn și substan
țial, dar și pe un strălucit 
„vizionar al latinității"..., 
Perpessicius se dovedește, 
o dată mai mult, și un 
clarvăzător, și un spirit 
intuitiv, și uri ineîntător 
interpret, care a înzestrat 
cîmpul literelor românești 
cu nepieritoarele flori ale 
unui stil fără de asemă
nare, nimbat de flexiuni 
generoase, de căldură și 
noblețe.

Cit privește patima lec
turii — a unei lecturi deo
sebit de diverse și de fruc
tuoase — ca și organica 
nevoie a scrisului creator, 
acestea nu cunosc la Per
pessicius nici un fel de în
trerupere, nici chiar îri 
perioada celor peste tre. 
decenii din viață dăruite, 
cu tulburătoare abnegație 
și unică competență, pină 
la sacrificiul de sine, mo
numentalei Ediții acade
mice a Operelor lui Emi- 
nescu — „Astrul polar al 
poeziei românești", cum 
II numește editorul bene
dictin.

Fănică
N. GHEORGHE

(Urmare din pag. I)
In județul Buzău, spunea tovarășa 
MARIA LAZAR, secretar al comi
tetului județean de partid, au avut 
astfel loc numai în ultima vreme 
25 de acțiuni pentru extinderea lar
gă a experiențelor valoroase din 
numeroase sectoare de activitate. 
Tot în același scop au fost orga
nizate sistematic consfătuiri ale 
fruntașilor in întrecerea socialistă, 
expoziții cu produse realizate din 
materiale recuperabile, prin care s-a 
urmărit stimularea potențialului de 
gindtre tehnică și științifică, în ca
drul Festivalului național „Cîn
tarea României", a celor peste 8 000 
de ingineri, tehnicieni și maiștri ce 
muncesc în economia județului, au 
fost antrenate cinecluburile și 
cercurile foto, care au realizat filme 
de scurt-metraj și expoziții

Tot în județul Buzău se aplică 
peste 25 de inițiative muncitorești 
vizi nd îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de plan, creșterea pro
ductivității muncii, asimilarea de 
produse și tehnologii noi, reducerea 
cheltuielilor materiale, economisirea 
energiei și combustibililor. Orga
nele de partid, de sindicat șj U.T.C. 
6-âu preocupat în permanență și 
de lărgirea sferei de cuprindere a 
acestor inițiative. Astfel, inițiativa 
„Contul de economii al grupei sin
dicale" se aplică în 1 084 de grupe 
sindicale, ce cuprind 38 500 oameni 
ai muncii, iar inițiativa „Să lucrăm 
o zi pe lună cu material sau com
bustibili economisiți" se aplică în 
24 unități economice de către 18 240 
oameni ai muncii. O largă sferă de 
cuprindere au aici și inițiativele 
„Omul de lingă tine", „Gindim și 
acționăm ca proprietari, producători 
și beneficiari" etc. Eficiența econo
mică a acestor inițiative — circa 18 
milioane lei.

In județul Vaslui se aplică 16 ini
țiative muncitorești, în care sint

. CARNET MUZICAL
La Opera Română a 

fost inițiată o nouă 
formulă de spectacol 
liric, centrat in jurul 
cite uneia din “nume-' 
roasele personalități 
artistice de unanim

tarea programelor În
tocmite in acest mod. 

în chip firesc, pri
mul „Portret" a fost

recunoscut prestigiu 
existente in corpul de
soliști al 
Intitulat

instituției. 
„Portret".

spectacolul de acest 
gen îl prezintă pe ar
tistul portretizat in 
cîteva scene reprezen
tative ale repertoriu
lui său, în condiții 
teatrale uzuale, cu de
coruri. costume, parte
neri. cor, orchestră, 
între aceste scene — 
pentru a permite trans
formarea decorului și 
schimbarea de costum 
și machiaj a interpre
tului principal — se 
desfășoară in fața cor
tinei un concert de 
arii, duete și''scene de 
operă, susținut de alți 
soliști ai teatrului, de 
asemenea, cu acompa
niament de orchestră.
Rezultă de aci un spec- 
tacpl-concert de mare 
diversitate. deosebit 
de atractiv, mărturie 
în acest sens stind a-
fluența extraordinară 
de public, care se pare
că va determina repe

dedicat ' unui cirttăreț 
al Operei Române, 
Nicolae Herlea. . care mai 
domină de peste trei 
decenii scena lirică ro
mânească la categoria

tre toate, au fost alese 
pentru spectacol cîteva 
pagini care retrasează 
în „raccourci" cariera 
strălucită' a“7Tritafef.u- * 
lui. desfășurată pe cele 

vestite scene de
operă ale lumii, de la 
„Scala" din Milano la 
„Metropolitan Opera"

într-o asemenea formă 
vocală, incit pot re
produce fără a schim
ba măcar un cuvint 
'caracterizarea formu
lată cu 25 de ani in 
urmă. în 1959. intr-un > 
articol pe care l-am 
intitulat „Bărbierul 
din Sevilla" intr-o dis-

tatis mutandis", aces
te aprecieri se cuvin a 
fi extinse la rolurile 
maturității sale artis
tice, printre care ex
traordinarul Rigolețto. 
rol de compoziție -de 
dimensiuni impresio
nante. așa cum ne-a 
dovedit-o din nou în

PORTRETUL SOLISTIC
-un nou gen de spectacole la Opera Româna
vocilor de bariton, la 
început in roluri de 
bariton liric (Figaro 
din „Bărbierul din Se
villa" — rolul cu care 
aproape s-a identifi
cat in conștiința pu
blicului — Contele de 
Luna din „Trubadu
rul", Germont din 
„Traviata". Posa din 
„Don Carlos". Gărard 
din „Andrea Che
nier"), apoi de bariton 
dramatic (Scarpia din 
„Tosca". Tonic din 
„Paiațe". Renato din 
„Bal mascat", culmi- 
nind cu rolul titular 
din „Rigoletto"). Din-

din New York, de la 
„Bolșoi Teatr" din 
Moscova la „Staatso- 
per" din Viena : cava
tina lui Figaro, ur
mată de duetul Figaro- 
Rosina, aria lui Gerard 
„Nemico della patria", 
prologul operei ..Paia
țe" urmat de duetul 
Tonio-Nedda și între
gul act III din „Rigo
letto". cărora le-a 
adăugat evocatorul 
cîntec românesc „Re
vedere" de Aurel 
Eliade.

Impresia de ansam
blu a fost că Nicolae 
Herlea se află astăzi

tribuție de tineret : 
„începind cu glasul 
său amplu, admirabil 
timbrat, cu tehnica sa 
vocală exemplară, per- 
mițindu-i să învingă 
cu aparenta lipsei de 
efort cele mai dificile 
pagini de coloratură, 
și pină la întruchi
parea actoricească pli
nă de dinamism și de 
umor a rolului, totul 
contribuie la contura
rea convingerii că 
Figaro-ul lui Herlea 
este o creație de prim 
ordin, care onorează 
școala românească de 
canto". Evident. ,.mu-

actul III al operei, in 
care a realizat cu o 
asemenea autoritate 
expresia dramatică, 
incit limitele conven
ției scenice au fost to
tal înlăturate. Nicolae 
Herlea impunîndu-se 
ca un autentic bariton 
verdian.

Dincolo de succesul 
personal al lui Nicolae 
Herlea. întregul spec- 
tacol-concert a avut o 
ținută artistică justifi- 
cind din plin reacția 
entuziastă a publicu
lui. De la cintăreți 
consacrati ai scenei 
lirice românești — ca

Mariana Stoica. Victo
ria Bezetti. Elena Si- 
mionescu. Constantin 
Gabor etc. — pină la 
foarte " ttfSfta““feffor 
Florin Georgescu — 
incă student la Con
servatorul „Ciprian 
Porumbescu. dar de 
pe acum un favorit pe 
deplin îndreptățit al 
iubitorilor de operă
— tot ansamblul pre
zent pe scenă, ca și 
orchestra din fosă, 
condusă alternativ de 
Constantin Petrovici și 
Carol Litvin, au vădit 
interesul și dragostea 
cu care și-au dat con
cursul la reușita aces
tui „Portret Nicolae 
Herlea".

Noua inițiativă a 
Operei Române s-a 
dovedit a răspunde 
preferințelor unui pu
blic foarte larg. Ea se 
cere, in mod evident, 
a fi continuată si am
plificată. căci colecti
vul primei scene liri
ce românești include 
numeroși soliști — 
cintăreți și balerini
— care merită din 
plin să fie pe lista de 
perspectivă a specta- 
colelor-portret.

Edgar ELIAN

Noua calitate a activității politico-educative
antrenați peste 32 000 oameni ai 
muncii, arăta tovarășa ELENA 
RANCEANU, secretar al comitetu
lui județean de partid, inițiative 
ce-și dovedesc și aici marea lor va
loare economică, politică, formati
vă. Inițiativa „Fiecare specialist — 
un cadru de concepție" a determi
nat numai la întreprinderea de rul
menți din Birlad creșterea cu a- 
proape 50 la sută a productivității 
muncii în secția forjă și economi
sirea a circa 300 de tone metal. 
Inițiativa 4,Să economisim cit mai 
mult metal prin folosirea capetelor 
de bară și a brocurilor" are o efi
ciență economică de 5 milioane lei 
anual, ducînd Ia economisirea a 450 
de tone de oțel.. Ceea ce trebuie 
subliniat este faptul că asemenea 
inițiative sint susținute permanent 
prin multiple forme ale muncii de

propagandă. La întreprinderea de 
rulmenți Birlad, de pildă, vitrinele 
calității numesc cu operativitate pe 
cei ce rebutează produsele, subli
niind pagubele aduse astfel între
prinderii și celui in cauză ; suges
tive calcule economice argumen
tează nevoia unei permanente bă
tălii pentru creșterea indicelui de 
valorificare a metalului, prelun
girea vieții lubrifianților. folosi
rea judicioasă a timpului de lucru 
etc. Comisia de propagandiști și 
agitatori — una dintre cele 108 ce 
ființează în județ — inițiază și aici 
cu promptitudine discuții, calcule e- 
conomice. răspunsuri la întrebări pe 
tema economisirii materiilor prime, 
eliminării risipei, creșterii randa
mentului mașinilor, întăririi ordi
nii și disciplinei.

Forme noi, convingătoare 
de înrîurire a conștiințelor

Un relief pregnant au dobîndit, de 
asemenea, în cadrul consfătuirii, 
preocupările organelor și organiza
țiilor de partid de a găsi noi căi și 
modalități de acțiune politico-edu- 
cativă, care, pornind de Ia realită
țile specifice ale fiecărui colectiv 
muncitoresc, să aibă o forță sporită 
de penetrație în conștiințe, să pro
pună modele convingătoare de ati
tudine înaintată in muncă și in 
viață, să îndemne Ia implicarea ac
tivă a fiecărui om al muncii în e- 
forturile generale pentru o nouă 
calitate a muncii și a vieții. Dînd 
curs acestor comandamente — sub
liniate încă o dată de către tova
rășul Nicolae Ceaușescu la Consfă

tuirea de lucru de la Mangalia — 
numeroase organe și organizații de 
partid au căutat și găsit mijloace 
noi de a se adresa minții și inimii 
oamenilor, spre a-i ajuta să înțe
leagă aprofundat politica partidu
lui nostru, spre a-i mobiliza la în
făptuirea ei exemplară.

In județul Vrancea, sub semnul 
acestor preocupări pentru nou, 
s-a născut acțiunea complexă ce se 
desfășoară sub genericul „Săptă- 
mina activității ideologice și poli
tico-educative". în cadrul acesteia 
sint organizate la fiecare con
siliu unic agroindustrial de stat 
Si cooperatist un număr simțitor 
sporit, față de alte perioade, de

manifestări politico-educative ; sint 
inițiate întilniri ale oamenilor 
muncii cu activiști de partid și 
de stat, care explică cele mai 
noi documente de partid și de 
stat și dau răspuns la întrebările 
oamenilor muncii, au loc întilniri cu 
brigăzi științifice, cu fruntași în 
muncă, se desfășoară spectacole 
cultural-artistice. Tot în județul 
Vrancea s-au încetățenit în 
ultima vreme întilnirile oameni
lor muncii cu „brigada pro
pagandei politice". Formată din 
activiști și propagandiști ai co
mitetului județean de partid, 
aceasta explică politica noastră 
internă și externă, dezbate căile 
cele mai eficiente pentru aplicarea 
lor în viată, răspunde întrebărilor 
oamenilor. Un larg ecou îl au '„Co
locviile" Cabinetului județean 
Vrancea pentru activitatea ideolo
gică și politico-educativă, axate cu 
precădere pe teme privind educația 
materialist-ștlințifică a oamenilor 
muncii.

în majoritatea județelor prezente 
la consfătuire ființează numeroasă 
colective model de muncă și viață 
comunistă. O valoroasă experiență 
s-a acumulat în județul Vaslui, 
unde există 14 asemenea colective, 
cuprinzînd aproape două mii de oa
meni ai muncii. Membrii lor pro
movează in întreaga lor muncă și 
viață înalte valori moral-politice, 
se preocupă susținut să îndepli
nească și să depășească sistematic 
prevederile de plan (cu 1—5 la 
sută), să contribuie la reducerea 
cheltuielilor materiale, să gospodă
rească cu maximă chibzuință ma
teriile prime, materialele, combus
tibilii și energia, să dea produse 
de înaltă calitate, să elimine ab

sențele nemotivate, învoirile, întîr- 
zierile, să folosească cu maximum 
de randament cele 480 de minute 
ale zilei de lucru, să-și perfecțio
neze necontenit pregătirea politică 
și profesională. Pentru punerea in 
valoare a experienței acumula-, 
te, Comitetul județean Vaslui al 
P.C.R. a organizat schimburi de 
experiență și consfătuiri la între
prinderea de rulmenți Birlad, la 
întreprinderea mecanică Vaslui, la

întreprinderea de încălțăminte 
Huși, în cadrul cărora s-au eviden
țiat modalitățile folosite de orga
nele și organizațiile de partid, de 
tineret și sindicat pentru sudarea 
unor asemenea colective, pentru 
extinderea continuă a sferei lor de 
cuprindere, pentru ca întregul per
sonal muncitor să se situeze pe 
coordonatele ce definesc munca și 
viața colectivelor model de muncă 
și viață comunistă.

Festivalul național „Cîntarea României" 
puternic factor formativ, mobilizator

în spiritul indicațiilor secretaru
lui general al partidului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
Plenara C.C. al P.C.R. din 1—2 iu
nie 1982, la Conferința Națională 
a partidului din 1982, la Con
sfătuirea de lucru de la Man
galia, în această perioadă s-a ac
ționat mai stăruitor pentru ca Fes
tivalul național „Cîntarea Româ
niei" să devină o manifestare a 
muncii și creației libere a națiunii 
noastre, o tribună de afirmare a 
geniului său creator, a vocației sale 
tehnico-științlfice și cultural-artis- 
tice. în județul Galați, ne spunea 
tovarășa AGLAIA CALOINESCU, 
secretar al comitetului județean de 
partid, județ care deține locul al 
patrulea la volumul producției in
dustriale între județele tării și în 
care oamenii muncii se află în per
manent contact cu 6 tehnică indus
trială de virf, comitetul județean 
de partid a fost preocupat ca, Sub 
semnul generos al Festivalului na
țional „Cîntarea României", să se 
asigure cadrul favorabil antrenării

largi a oamenilor muncii la creația 
științifico-tehnică. In prezent, peste 
46 000 de oameni participă concret 
la actul de creație tehnico-știin- 
tifică, numai în anul 1983 fiind 
propuse spre rezolvare peste 3 500 
teme și probleme tehnico-econo- 
mice, omologîndu-se aproape 300 
de invenții și inovații. Eficiența 
acestora — circa 1 miliard lei.

Se cuvine evidențiată preocupa
rea a numeroase organe și organi
zații de partid . din județul Galați 
pentru orientarea activității cultu
ral-artistice din cadrul Festivalului 
național „Cintarea României" în
spre acțiuni, spectacole, lucrări ar
tistice cu reală forță educativă, din 
care să se desprindă mesajul înalt 
al epocii noastre, in care să se re
găsească marile sale adevăruri, 
constructorii societății noastre cu 
tot ceea ce au mai bun, mai ge
neros, mai înalt, în gindul, în ini
ma, în fapta lor.

...Alături de numeroasele iniția
tive și experiențe valoroase au fost 
prezentate în cadrul consfătuirii

eforturile ce se întreprind spre 
o seamă de 

mai diminuează 
actului educativ, 
între altele, că 
incă destule ao-

a se înlătura 
neajunsuri care 
încă eficienta 
S-a subliniat, 
se organizează 
țiuni cu caracter general, tară adre
să precisă, fără țintă concretă; 
impunindu-se astfel ca pretutindeni 
obiectivele muncii de propagandă 
să fie conectate prompt sarcinilor 
concrete și preocupărilor prioritare 
ale fiecărui loc de muncă, să vizeze 
mobilizarea fermă a oamenilor 
muncii la înfăptuirea lor. Intrucit 
unele organe și organizații de 
partid, de masă și obștești inițiază 
și desfășoară puține activități edu
cative, s-a subliniat necesitatea de 
a se acționa mai hotărit pentru a 
se asigura continuitate muncii poli
tico-educative, un caracter de per
manență. S-a subliniat necesita
tea ca în realizarea, îndrumarea 
și controlul muncii politico-edu
cative 6ă se implice în totalitate 
activiștii de partid și de stat, ca
drele de conducere din unitățile 
economice, chemate să fie cei din
ții propagandiști ai politicii parti
dului și statului nostru. Se impu
ne, de asemenea, să se asigure pre
tutindeni pregătirea metodică co
respunzătoare a activului de pro
pagandă, pentru ca acesta să fo
losească mijloace și metode cu 
largă audiență in conștiințe, capa
bile să determine participarea ac
tivă a tuturor oamenilor muncii la 
traducerea in viață a politicii parti
dului. Totodată, s-a reliefat, în spi
ritul indicațiilor secretarului gene
ral al partidului, necesitatea unei 
strînse colaborări a tuturor facto
rilor educativi, in vederea realizării 
unei noi calități a întregii activi
tăți ideologice și politico-educative, 
a ridicării acesteia la nivelul cerin
țelor și exigențelor etapei pe care o 
parcurgem.
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Tovarășului P. KEUNEMANN
Președintele Partidului Comunist din Sri Lanka

Tovarășului K. P. SILVA
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Sri Lanka

Cu prilejul alegerii dumneavoastră in înaltele funcții de președinte si, 
respectiv, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist 
din Sri Lanka, am plăcerea să vă adresez calde felicitări si cele mai bune 
urări de succes în activitatea de înaltă răspundere ce v-a fost încredințată 
de partid.

îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie și solidaritate dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Sri Lanka, bazate pe 
stimă. încredere si respect reciproc, vor cunoaște o dezvoltare continuă. în 
interesul celor două partide și popoare ale noastre, al cauzei păcii, dezar
mării și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte,
Mi-a făcut o mare plăcere să primesc mesajul de felicitare pe care ați 

binevoit să mi-1 adresați, in numele Partidului Comunist Român și al dum
neavoastră personal, cu ocazia realegerii mele in funcția de secretar general 
al Partidului Socialist Senegâlez.

Vă mulțumesc sincer pentru mesajul trimis și vă rog, la rîndul meu, să 
primiți urări de fericire personală și de dezvoltare armonioasă a țării dum
neavoastră.

Reafirmînd hotărirea noastră fermă de a acționa neîncetat pentru sțrm- 
gerea legăturilor de prietenie și conlucrare care unesc cele două partide șl 
țări ale noastre, vă rog să primiți, domnule președinte, asigurarea înaltei 
mele considerații.

ABDOU DIOUF
Secretar general

\ al Partidului Socialist Senegalez, 
Președintele Republicii Senegal

încetarea din viață a tovarășului

IURI VLADIMIROVICI ANDROPOV

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mult stimate domnule președinte,
Vă mulțumesc mult pentru telegrama dumneavoastră de felicitare adre

sată cu prilejul zilei mele de naștere.
împreună cu dumneavoastră, împărtășesc convingerea și speranța că, 

în și pentru Europa, drumul înțelegerii intre popoare și state reprezintă 
singura posibilitate de a apăra pacea și de a asigura un viitor pașnic. îmi 
sint cunoscute eforturile dumneavoastră ca prin pași corespunzători să ne 
apropiem de acest țel. Vă rog să fiți încredințat că social-democrații germani 
nu vor abandona niciodată politică de colaborare pașnică și înțelegere.

Cu salutări prietenești,
WILLY BRANDT

încheierea vizitei delegației Consiliului Central 
al Sindicatelor din Bulgaria

Vineri și-a încheiat vizita în țara 
noastră delegația Consiliului Cen
tral ai Sindicatelor din Bulgaria, 
condusă de tovarășul Petăr Diuighe- 
rov, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Consiliu
lui Central al Sindicatelor.

Delegația sindicală bulgară a avut 
convorbiri cu O delegație a Consi
liului Central al U.G.S.R.. condusă 
de tovarășul Nicolae Constantin, 
membru al Comitetului Politic Exe

SPORT

Olimpiada
BELGRAD 10 (Agerpres). — La 

Sarajevo, unde se desfășoară Jocu
rile olimpice de iarnă, de două zile 
ninge viscolit, astfel că proba mas
culină de coborire nu s-a putut dis
puta nici vineri, vizibilitatea fiind 
foarte redusă, in timp ce in partea 
superioară a pirtiei de pe muntele 
Bielașnița, la peste 2 000 m, vîntul 
bătea cu o viteză de peste 100 ki
lometri pe oră. Chiar și startul pro
belor de patinaj viteză, programa
te în oraș, la complexul Zetra, a 
fost aminaț cu citeva ore, deoarece 
zăpada acoperise pista de concurs. 
S-a disputat in schimb proba mas
culină de schi fond pe distanța de 
S0 km, ciștigată de sportivul sovie
tic Nikolai Zimiatov. cronometrat 
cu timpul de Ih 28’56”3/10.

Cu această victorie, Nikolai Zimia
tov (în vîrstă de 28 de ani) obține 
a patra medalie de aur la Jocurile 
olimpice de iarnă, celelalte trăi 
fiind ciștigate cu patru ani in urmă, 
la Lake Placid, in probele de 30 km, 
50 km și ștafetă.

în proba feminină de viteză pe 
distanța de 500 m, pe locul I s-a 
clasat patinatoarea Christa Rothen- 
biirger, din R.D. Germană, cu timpul 
de 41”02/100, urmată de Karin Enke 
(R.D.G.) — 41”28/100, și Natalia 
Glebova (U.R.S.S.) — 41”50/100. In 
virstă de 22 de ani, noua campioană 
olimpică Christa Rothenburger a 
fost prima femeie din lume care a 
coborit sub 40” in proba de 500 m, 
stabilind, cu un an in urmă, pe pa
tinoarul Medeo din Alma Ata, re
cordul mondial cu timpul de 39”69/100

Pentru antrenamentul de marți al 
săritorilor cu schiurile. echipele de 
întreținere ale trambulinei de la 
Malo Polje au fost obligate să a- 
ducă 300 mc de zăpadă necesară 
pentru a permite o bună aterizare 
a concurenților. în schimb, a doua

Funeraliile tovarășului Iosif Kovacs
La Casa universitarilor din Cluj- 

Napoca au avut loc. vineri, funera
liile tovarășului Iosif Kovacs. ■ mem
bru al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte 
al Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, prorector al 
Universității clujene.

La catafalc a fost depusă o coroa
nă de flori din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România.

Au fost depuse, de asemenea., co
roane de flori din partea C.C. al 
P.C.R.. Consiliului de Stat. Ministe
rului Educației și învățămintului. 
Comitetului județean Cluj al P.C.R. 
și Consiliului popular județean. Co
mitetului municipal Cluj-Napoca al 
P.C.R. și Consiliului popular muni
cipal. Universității clujene și altor 
instituții de invățămint superior si 
de cercetare.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Petru Enache. membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului de Stat, a 
transmis familiei îndoliate sincere 
condoleanțe. împreună cu sentimen
te de compasiune. 

cutiv al C.C. al P.C.R.. președintele 
Consiliului Central.

Vizita in România a delegației sin
dicale bulgare a prilejuit un util 
schimb de experiență și informații cu 
privire la contribuția pe care sin
dicatele o aduc la înfăptuirea sar
cinilor edificării societății socialiste 
în România Si Bulgaria, la promova
rea politicii de pace și colaborare a 
celor două țări.

în timpul șederii în țara noastră, 
delegația sindicală bulgară a vizitat 
unități economice și obiective social - 
culturale din București și Brașov.

de iarnă
zi, ca urmare a ninsorii abundente 
din timpul nopții, aceleași echipe au 
trebuit să degajeze 500 mc.

în aceeași probă, la masculin, vic
toria a revenit patinatorului sovietic 
Serghei Fokicev, înregistrat cu 
timpul de 38”19/100. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Yoshihiro Kita- 
zawa (Japonia) — 38”30/100 și Gaetan 
Boucher (Canada) — 38”39.'1OO.

în proba de bob 2 persoane, după 
primele două manșe, conduce echi
pajul secund al R. D. Germane cu 
timpul de l’43”44/100, urmat de R. D. 
Germană I — l’43”53/100, U.R.S.S. II 
— l’43”66/100 ; Elveția — 1’43”94/100.

Astăzi, in cazul că vremea se va 
ameliora, se vor disputa proba de co
borire femei Ia schi alpin, proba de 
sărituri de la trambulină pentru 
combinată nordică. Cursa de 20 km 
la biatlon, ultimele două manșe la 
bob două persoană și manșa a treia 
la săniuțe.

★
Ordinatorul Jocurilor olimpice de 

la Sarajevo a stabilit că dintre cei 
1 510 participant cel mai in virstă 
este boberul suedez Erik Eriksson — 
54 ani. iar cel mai tinâr — schiorul 
argentinian Americo Astete — 17 ani. 
Cel mai inalt concurent este schio
rul australian Samuel Alistair 
(2,08 m). în timp ce vest-germanul 
Hans Stanggassinger cintărește 110 
kg, patinatoarea Babett Preussler 
(R.D. Germană) are o greutate de 
numai 36 kg.

*
Fostul președinte al Comitetului 

internațional olimpic, lordul Kil- 
lanin. și actualul președinte, Juan 
Antonio Samaranch, au fost distinși 
cu înalte ordine iugoslave și felici
tați, pentru activitatea depusă in ca
drul mișcării olimpice, de către 
președintele Prezidiului Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, 
Mika Șpiliak.

La ceremonia de doliu au luat cu- 
vintul tovarășii : Iosif Tripșa. secre
tar de stat la Ministerul Educației și 
învățămintului. Ionel Silviu Vlad, 
rectorul Universității clujene. Stefan 
Pascu. directorul Institutului de is
torie si arheologie, președintele Fi
lialei Cluj a Academiei Republicii 
Socialiste România. Letay Lajos, 
scriitor, redactor-șef al revistei „U- 
tunk". Camil Mureșan. decanul Fa
cultății de istorie-filozofie. si conf. 
univ. Magyari Andrei.

în cuvîntul lor. vorbitorii au ară
tat că Iosif Kovacs si-a dedicat în
treaga viată slujirii celor mai nobile 
idealuri ale poporului nostru, a mi
litat consecvent pentru traducerea 
în viață a politicii naționale a parti
dului. de deplină egalitate in drep
turi a tuturor oamenilor muncii din 
patria noastră — români, maghiari, 
germani și de altă naționalitate — 
pentru întărirea Continuă a frăției și 
solidarității lor in munca și lupta 
comună pentru victoria socialismu
lui și înflorirea patriei — Republica 
Socialistă România. Iosif Kovacs 
și-a îndeplinit cu cinste sarcina de 
răspundere de vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România.

După Încheierea ceremoniei de 
doliu, cortegiul funerar s-a îndrep
tat spre Cimitirul central, unde a 
avut loc înhumarea.

sărbătoarea națională

A REPUBLICII ISLAMICE IRAN

Excelenței Sale HOJJATOL ESLAM 
WAL-MOSLEMIN SEYYED ALI KHAMENEI

Președintele Republicii Islamice Iran
TEHERAN

Cu ocazia celei de-a cincea aniversări a Zilei naționale a Republicii 
Islamice Iran doresc să vă adresez felicitări și cele mai bune urări de 
sănătate si fericire, de progres, pace și prosperitate poporului iranian 
prieten.

îmi exprim convingerea că amplificarea raporturilor de conlucrare 
existente intre țările noastre va sluji interesele popoarelor român și iranian, 
cauzei păcii și înțelegerii internaționale, dezvoltării libere și independente 
a tuturor națiunilor lumii.

NICOLAE CEAUȘESCU
z Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Primul ministru a,I Guvernu

lui Republicii Socialiste România. 
Constantin Dăscălescu. a trimis o 
telegramă de felicitare Primului mi
nistru al Republicii Islamice Iran, 
Mir Hossein Moussavi. cu prilejul 
aniversării Zilei naționale a acestei 
țări, prin care ii adresează cordiale 
felicitări. împreună cu Cele mai

Recepție
Cu ocazia celei de-a cincea aniver

sări a Zilei naționale a Republicii Is
lamice Iran, ambasadorul, acestei țări 
la București, Ahmad Ajallooeian, a 
oferit, vineri, o recepție.

Au participat Gheorghe Oprea, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, Stefan Bîriea. președintele Comi- 
.tetului de Stat ai Planificării, Vasile 
Pungan, Eugen Proca, Gheorghe

Poporul iranian sărbătorește as
tăzi Ziua națională a țării sale. Se 
împlinesc cinci ani de la victoria 
revoluției islamice din 11 februarie 
1979. revoluție a cărei înfăptuire 
a marcat un moment de cotitură 
in istoria milenară a Iranului, des- 
chizind perspectiva unor amplo 
transformări în viata politică, e- 
conomică si socială a tării. Prin
tre aceste schimbări se înscriu 
proclamarea Republicii Islamice 
Iran, naționalizarea principalelor 
sectoare economice și înfăptuirea 
unei reforme agrare, acțiunea 
de valorificare a resurselor na
ționale în folosul propriu. Paralel 
cu atenția acordată în continua
re exploatării petrolului — princi
pala bogăție a tării — se manifestă 
o preocupare deosebită pentru di
versificarea economiei naționale. 
Astfel, la Kerman este in construc
ție un complex de extracție si topi
re a cuprului, la Kangan prinde 
contur o rafinărie de gaze naturale, 
iar în alte localități — un șir de 
obiective siderurgice. în același timp, 
planul cincinal 1983—1988 prevede 
fonduri importante în domeniul a- 
griculturii, transporturilor, electri
ficării etc.

Cronica zilei
între 7 si 10 februarie a avut loc 

la București cea de-a V-a sesiune a 
Comisiei de colaborare culturală 
româno-polonă.

în cadrul sesiunii au fost trecute 
in revistă aspecte ale dezvoltării re
lațiilor bilaterale româno-polohe in 
domeniul culturii și învățămintului. 
Documentul semnat cu acest prilej 
reafirmă dorința ambelor părți de a 
dezvolta în continuare colaborarea in 
domeniile ce au făcut obiectul se
siunii, pentru o mai bună cunoaștere 
reciprocă a valorilor culturale, a rea
lizărilor obținute de cele două țări 
in construcția socialismului. Au fost 
convenite măsuri pentru marcarea in 
R. P. Polonă a celei de-a 40-a ani
versări a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și an- 
tiimperialistă din tară ndastră. și in 
România a celei de-a 40-a aniversări 
a Zilei renașterii Poloniei.

Delegația poloneză a fost primită 
de Suzana Gâdea, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste, 
și a avut întrevederi cu Ion Teorea- 
nu, ministrul educației și învătă- 
mintuliii.

(Agerpres)

A apărut 
„MUNCA DE PARTID" 

nr. 2
Sub genericul „Sărbătorirea tova

rășului Nicolae Ceaușescu la ani-, 
versarea zilei de naștere și împlini
rea a peste 50 de ani de activitate 
revoluționară", revista publică in 
deschidere „Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu" și „Scrisoarea 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., Consiliului de Stat și Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia". In continuare este inserat edi
torialul „Spiritul responsabil, revo
luționar — prezent zi de zi in lupta 
pentru îndeplinirea exemplară a pla
nului". La rubrica „Afirmarea puter
nică a rolului organizațiilor de partid 
in conducerea politică a întregii ac
tivități economice și sociale" mențio
năm, printre altele, articolele : „Ex
periența anului trecut — suportul 
succeselor viitoare" ; „Prioritatea 
realizării producției la export — ex
primată in fapte" ; „Promovarea fe
meilor — obiectiv de prim ordin". 
Sub titlul „Practica impune proble
me noi, dar pe alocuri se reiau tot 
cele vechi", este redată o anchetă a 
redacției. Mai spicuim din sumar : 
„Ordinea, disciplina și răspunderea 
— temelia atitudinii înaintate a lu
crătorilor ogoarelor" ; „In centrul a- 
tenției — sporirea productivității 
muncii" ; „Masă rotundă la între
prinderea textilă „Moldova" — Boto
șani : „Planul de muncă al biroului 
organizației de bază" ; „Adunări ge
nerale cu un bogat conținut educa
tiv" ; „Modalități adecvate pentru 
aplicarea hotărârilor și legilor". In 
sprijinul învățămintului politico- 
ideologic este publicat planul temei 
„Creșterea rolului organelor și or
ganizațiilor de partid in conducerea 
activității economice și sociale". 

bune urări de sănătate si fericire 
personală. în telegramă se exprimă, 
totodată, speranța că legăturile 
strinse dintre guvernele celor două 
țări vor contribui la dezvoltarea 
amplă a colaborării româno-ira- 
niene. atit pe plan bilateral, cît și 
în viata internațională.

Vlad, miniștri, Gheorghe Dolgu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, membri ai conducerii altor mi
nistere și instituții centrale, oameni 
de artă și cultură, reprezentanți ai 
cultelor.

Au luait parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați la 
București, membri ai corpului diplo
matic. (Agerpres)

Ziua națională a Republicii Isla
mice Iran constituie un prilej de a 
evoca tradiționalele legături de 
prietenie care au existat și există 
între popoarele român și iranian. 
Caracterul pozitiv al acestor relații, 
întemeiate pe deplina egalitate in 
drepturi, avantajul reciproc, res
pectul suveranității și independentei 
naționale, neamestecul in treburile 
interne ale celuilalt. își găsește 
expresie și pe Plan interstatal, ca. 
de pildă, prin realizarea în Iran, 
prin eforturi comune, a unui șir de 
importante obiective economice 
care contribuie la valorificarea re
surselor naturale ale tării. De cu
rând. in apropierea orașului Saveh, 
specialiști români și iranieni au 
început lucrările de construcție la 
barajul Vafreghan. unul dintre cele 
mai mari obiective de acest gen din 
întreaga tară.

Situindu-se constant pe poziția 
dezvoltării legăturilor cu toate sta
tele. fără deosebire de orânduire 
soci al -ipoli tică, România se pro
nunță pOntru extinderea pe mai 
departe a bunelor relații româno- 
iraniene, potrivit intereselor celor 
două țări și popoare, cauzei păcii 
și înțelegerii internaționale.

STAREA VREMII
După cum comunică Institutul de 

meteorologie și hidrologie, schimba
rea bruscă a vremii in țara noastră 
s-a datorat formării unei arcade 
anticiciomce și existentei in bazinul 
vestic al Mării Mediterane, cu ae- 
plasare către est, a unei vaste zone 
depresionare. La zona de interferen
ță intre masele de aer cu proprietăți 
diferite, datorita marelui contrași 
termic și baric, fenomenele meteoro
logice care s-au declanșat au readus 
pentru scurt timp aspect de iarnă 
in cea mai mare parte a teritoriului 
tării. în jumătatea de sud a tării au 
căzut precipitații importante sub 
formă de ploaie, lapovită și ninsoare, 
insunțind intre 40 și 50 litri pe me
tro pătrat in 24,)de ore. iar în zona 
Bucureștiului — 59 de litri pe metru 
pătrat in 12 ore. In jumătatea de 
nord a tării au predominat ninsori
le. Viatul a prezentat intensificări, 
spulberând pe alocuri zăpada, viteză 
lui atingind 60—70 km pe oră. La 
București, viteza vintului a depășit 
100 de km pe oră.

în următoarele zile, procesul de ră
cire a vremii continuă în toate re
giunile țării. Precipitațiile își vor 
restrânge aria în sud-estul tării, în 
Moldova. Maramureș și Transilvania. 
Vintul va slăbi treptat din intensi
tate. iar temperaturile minime vor 
cobori pină la minus 14 grade, mai 
scăzute in unele zone. în următoarele 
2—3 zile se va produce o ameliorare 
a vremii, dar ea va rămine in general 
rece.

Circulația pe unele căi 
de transport rutier și feroviar 
în urma precipitațiilor abundente 

căzute in ultimele 24 de ore si a vis
colului. următoarele drumuri națio
nale sint închise pentru circulație : 
DN 1, km 460—471 — Turda — Cluj- 
Napoca; DN 2. km 119—133 — Potir- 
nichești — Comisoaia; DN 2 D, km 
33—90 — Vidra — Ojdula; DN 7 A, 
km 0—40 — Brezoi — Voineasa; DN 
13. km 8—9 — Stupini — Feldioara; 
DN 73, km 80—105 — Podu Dîmbo
vița — Fundata și D.N. 71, km 99—102.

De asemenea, din aceleași cauze, 
s-au înregistrat dereglări de la grafi
cul de circulație auto, cele mai afec
tate județe fiind Brașov, Bacău. 
Vrancea, Buzău, Neamț, Galați, Cluj, 
Vilcea, Timiș și Arad.

Pe raza regionalelor de cale ferată 
Brașov, Galați și Iași circulația tre
nurilor este îngreunată.

Au fost formate comandamente pe 
raza regulatoarelor de circulație, la 
întreprinderile de drumuri și poduri, 
de transporturi auto și telecomunica
ții. care, folosind importante forțe 
umane și tehnice, acționează pentru 
redarea cit mai grabnic in folosință 
a drumurilor rutiere și feroviare.

(Agerpres)

ADMINISTRAȚIA DE STAT
LOTO-PRONOSPORT
NE INFORMEAZĂ:
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 10 FEBRUARIE 1984
Extragerea I : 60 48 41 27 39 56 

42 30 3
Extragerea a II-a : 31 20 14 81 7

87 63 16 45

(Urmare din pag. I)
I. V. Andropov a depus multe 

eforturi pentru afirmarea unor prin
cipii sănătoase in relațiile interna
ționale, a principiilor destinderii, 
întăririi bazelor coexistentei pașnice 
a statelor cu orânduiri sociale dife
rite. frânării cursei înarmărilor, e- 
liminării pericolului de război nu
clear. Această activitate a lui 
I. V. Andropov s-a bucurat de un 
cald ecou și de sprijinul unanim al 
întregului popor sovietic, al milioa
nelor de oameni de peste hotare.

Pentru marile merite față de pa
trie. Iui I. V. Andropov, eminent 
conducător al Partidului Comunist și 
al statului sovietic, i-a fost decernat, 
în anul 1974, titlul de Erou al Mun
cii Socialiste. El a fost decorat cu

*
C.C. al P.C.U.S., Prezidiul Sovie

tului Suprem al U.R.S.S. și Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S. au hotărit 
să fie creată o Comisie pentru orga-

C. C. al P. C. U. S., Prezidiului Sovietului Suprem
al D. R. S. S. și Consiliului de Miniștri al U. R. S. S. 

către partidul comunist și poporul sovietic
Partidul Comunist al Uniunii So

vietice, întregul popor sovietic au 
suferit o grea pierdere — se arată în 
Apelul transmis de agenția T.A.S.S. 
A încetat din viață Iuri Andropov, 
militant eminent al partidului le
ninist și al statului sovietic, patriot 
înflăcărat al patriei socialiste, luptă
tor neobosit pentru pace și comunism.

Viața sa constituie un model de 
slujire neprecupețită a intereselor 
partidului și poporului, a măreței 
cauze a lui Lenin. în toate funcțiile 
unde și-a desfășurat activitatea po
trivit voinței partidului. Iuri Andro
pov și-a dăruit* toate forțele și cu
noștințele, uriașa sa experiență de 
viață înfăptuirii neabătute a politi
cii partidului, luptei pentru triumful 
ideilor comuniste.

în continuare în Apel se arată : 
Lui Iuri Andropov i-a fost dat să 
conducă o perioadă scurtă Comite
tul Central al P.C.U.S. In acest timp 
insă, urmind linia celui de-al 
XXVI-lea Congres și îmbogățind-o 
în mod creator, partidul a asigurat

BBBBBBBB

Orașul modern de azi
(Urmare clin pag. I)
măsoară nu doar în simple ore de 
muncă, sau suprafețe, ci in roadele 
obținute. Că degeaba ari prund de 
girlă să semeni roșcove. Roșcove nu 
culegi. Așa incit, înainte de a mobi
liza oamenii la muncă patriotică, 
studiem bine eficiența orelor de 
muncă. E nevoie și de descărcatul 
cărămizilor sau cimentului din va
goane, de săpatul canalelor edilitare, 
dar și de lucrări ce necesită o califi
care deosebită — sudură, lăcătușerie, 
ba chiar mecanică de precizie. Nu vă 
mirați atunci cind vorbim de mini
mum 25 de ore de muncă patriotică 
pe locuitor, avem în vedere toate a- 
semenea lucrări. începind cu cărămi
zile descărcate din vagoane pentru 
blocuri, săparea celor 7 kilometri de 
canale pentru conducte și terminînd 
cu plafonul de duraluminiu al ma
gazinului „Nada Florilor" sau ceasul 
electronic de la stadionul pe care a 
jucat chiar și echipa națională de 
fotbal.

— Se seamănă deci bine, pe teren 
fertil și roadele sint pe măsură. Dar 
dumneavoastră înșivă apreciați că 
munca de construcție nu e decit o 
latură a civismului, fundamentală — 
dar numai una. Ne-ați putea cumva 
aminti alte citeva din exemplul Făl
ticenilor ?

— Bine zis citeva. Pentru că viața 
unui oraș mare și civilizat, cum sin- 
tem, presupune un infinit de atitu
dini și situații diferite. începem cu 
aceea de proaspăt locatar în bloc. 
Este și asta o problemă, care uneori 
dă serioasă bătaie de cap. In blocul 
din strada Republicii nr. 1, de exem
plu, s-au mutat numeroase familii 
tinere. S-ar fi zis că totul va merge 
strună. N-a fost chiar așa. începind 
cu micile distracții prelungite, pină 
noaptea tîrziu, noii locatari au ajuns 
la certuri serioase. Uneori a fost ne

BULETIN RUTIER
Informații de La Inspectoratul general al miliției, 

Direcția circulație
Atenție, copii I

în această perioadă este de dorit 
să existe un plus de grijă față de 
copii din partea părinților, a cadre
lor didactice, a tuturor oamenilor 
maturi, pentru a-i feri de pericolele 
străzii, în condițiile dificile de depla
sare pe timp de iarnă. Copiilor din 
clasele mai mici să li se reamin
tească itinerarele cele mai scurte, 
care să ofere și cea mai bună sigu
ranță in deplasare, să fie suprave- 
gheați îndeaproape și să li se atragă 
atenția cind se constată cea mai neîn
semnată abatere de la normele ru
tiere. Un exemplu : copilul Cristian 
Ababei din București nu a așteptat 
tramvaiul să oprească in stație și, 
incercind să sară din mers, a fost 
accidentat grav. Un alt copil, loan 
Suciu, de 7 ani, a ieșit în. fugă din 
curte și, fără să se asigure s-a an
gajat in traversare, fiind lovit de un 
autovehicul și accidentat. In același 
timp, se constată că multe din astfel 
de accidente ar fi putut fi prevenite, 
dacă cei de la volan ar fi dovedit 
mai multă atenție la apropierea de 
copiii aflați în preajma drumului.

Pentru a fi stăpîn pe volan
Testele alcoolscopice efectuate zil

nic de agenții de circulație in scop 
preventiv evidențiază că imensa ma
joritate a conducătorilor auto înțeleg 

patru Ordine Lenin, cu ordinele Re
voluția din Octombrie și Steagul 
Roșu, cu trei ordine Steagul Roșu 
al Muncii și cu medalii.

Comuniștii sovietici, toți oamenii 
muncii, prietenii noștri de peste ho
tare au văzut în persoana lui 
I. V. Andropov un eminent conducă
tor de tip leninist. El s-ă caracteri
zat printr-o atitudine atentă față de 
oameni și prin modestie. El s-a 
bucurat de respectul și de încre
derea profundă a oamenilor sovie
tici. întregul drum al vieții lui Iuri

COMITETUL CENTRAL AL P.C.U.S.,
PREZIDIUL SOVIETULUI SUPREM AL U.R.S.S., 

CONSILIUL DE MINIȘTRI AL U.R.S.S.
★

nizarea funeraliilor sub președinția 
tovarășului K. U. Cernenko.

în legătură cu încetarea din viață 
a lui I. V. Andropov a fost declarat

APELUL

înaintarea fermă a țării în toate 
direcțiile progresului economic și 
social. în această perioadă, efortu
rile partidului și poporului au fost 
concentrate asupra accelerării dez
voltării economiei, perfecționării 
conducerii economiei naționale, în
tăririi disciplinei de partid, de stat 
și in muncă, creșterii răspunderii 
cadrelor, dezvoltării inițiativei crea
toare a maselor. Măsurile adoptate 
de partid — se arată in Apel — sint 
subordonate unui singur obiectiv — 
creșterea bunăstării oamenilor so
vietici, întărirea puterii statului so
vietic.

Sub conducerea lui I. Andropov, 
C.C. al P.C.U.S. și statul sovietic au 
înfăptuit cu consecventă și fermi
tate linia de politică externă leni
nistă pe arena internațională — li
nie vizind eliminarea primejdiei de 
război termonuclear. resDingerea 
fermă a uneltirilor agresive ale im
perialismului. consolidarea păcii, si 
securității popoarelor.

voie chiar de miliție. Deși blocul mai 
mirosea a vopsea, scările rămâ
neau nemăturate cu sâptăminile, 
ușile de la intrări începuseră să se 
degradeze. Trebuia acționat. In pri
mul rînd, turbulenții au fost puși în 
discuția colectivelor de muncitori din 
întreprinderile la care lucrează : 
„Om al muncii ești nu numai la fa
brică, ci și acasă ! Și nimeni nu-ți 
dă dreptul să ne pătezi renumele". 
Apoi s-a hotărit ca activiștii O.D.U.S. 
și ai primăriei să efectueze ore de 
muncă patriotică pentru amenajarea 
și înfrumusețarea spațiului tocmai la 
blocul nr. 1 din Republicii. Rezulta
tul ? Mai de voie, mai de nevoie, 
foștii „refractari" au ieșit și ei la 
treabă. „Haj mă, că doar n-o să pri
vim cum lucrează primarul !•' Iar lu
crurile au pornit pe calea c«a bună. 
De cîțiva ani, blocul nr. 1 din str. 
Republicii candidează la un loc frun
taș in întrecerea dintre imobile.

De aici s-au născut două idei : 1) 
extinderea întrecerii pe cartiere ; 2) 
repartizarea în apartamentele noi să 
se facă încă din timpul construcției, 
cu participarea la muncă a viitorilor 
locatari, care se cunosc între ei, cu
nosc prin muncă și valoarea viitoa
relor apartamente. Iar rezultatele 
buhe n-au întirziat să se arate. Co
lectivul de locatari ai blocului 34 din 
cartierul „7 Noiembrie", ce s-a năs
cut odată cu înmînarea cheilor, era 
deja fruntaș.

Roadele inițiativei cetățenești, ale 
activității O.D.U.S. sînt Întipărite în 
chipul întregului oraș. Bătrinul Vir
gil Panaitescu, după mai bine de 40 
de ani de muncă, s-ar putea bucura 
liniștit de binemeritata odihnă. To
tuși e supranumit „spiridușul cartie
rului numărul 1“. în calitatea Iui de 
președinte al comitetului O.D.U.S. 
pe cartier, cunoaște fiecare familie, 
fiecare ungher din această parte a 
orașului. Printre inițiativele celor 145 

să evite consumul băuturilor alcooli
ce înainte de a se sui la volan. După 
cum se știe, alcoolul exercită asupra 
organismului omului efecte nocive 
chiar și în cantități minime. Cerce
tările efectuate de specialiști au re
levat că la o alcoolemie de 0,2—0,3 
la mie, pe care unii o consideră fără 
importantă, timpul de reacție al șo
ferului se dublează. Ceea ce înseam
nă că, in loc să frîneze în timp util 
la observarea unui obstacol, șoferul 
în cauză oprește pe o distanță de 
două ori mai mare. La o imbibație 
alcoolică a sîngelui de 1 Ia mie, ris
cul de a produce un accident crește 
de 5 ori !

Intr-o intersecție din Capitală, la 
ora 23, șoferul Arion Constantin, cu 
autocamionul 21—PH—6 638. aflin- 
du-se sub influenta alcoolului, a 
pierdut controlul asupra volanului, in- 
trind pe contrasens, unde a izbit in 
plin un autoturism care aștepta la 
semafor apariția culorii verzi. Auto
mobilistul și-a pierdut viața, iar un 
pasager a fost grav rănit. Accidentul 
a fost favorizat și de lipsa de con
trol din partea factorilor de răspun
dere din unitatea care deține auto
vehiculul. Acest fapt a permis șo
ferului ca, în ziua accidentului, să 
folosească mașina mai mult de zece 
ore in interes personal. De fapt, în 
această perioadă a consumat băutu
rile alcoolice care l-au dus, în final, 
la fapta deosebit de gravă pe care a 
săvirșit-o.

Vladimirovîcî Andropov — de la 
muncitor la secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., președinte al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. — re
prezintă un strălucit exemplu de 
slujire plină de abnegație a parți

alului și poporului.
Figura luminoasă s lui Iuri Vla- 

dimirovici Andropov, luptătorul pen
tru pace și fericirea oamenilor, va 
rămine pentru totdeauna în inimile 
comuniștilor, ale tuturor oamenilor 
sovietici.

★
doliu in întreaga țară în zilele de 
11, 12, 13 șî 14 februarie 1984.

I. V. Andropov va fi Înhumat în 
Piața Roșia

în situația internațională actuală, 
complexă și agravată în mod pericu
los, P.C.U.S. și statul sovietic con
sideră drept principala lor îndato
rire de a apăra consecvent cauza 
păcii — se arată în Apel. Idealul 
nostru este o lume fără războaie. 
Noi dorim să trăim în pace cu toate 
țările, să colaborăm activ cu acele 
guverne si organizații care sînt gata 
să acționeze în mod onest si con
structiv în numele păcii.

In încheierea Apelului se arată: 
Comitetul Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice. Prezi
diul Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. își 
exprimă profunda convingere că co
muniștii, toți oamenii sovietici vor 
manifesta cu o nouă forță conștiin
ța lor de clasă și spiritul lor de or
ganizare. înaltul lor spirit colectiv 
Si vor asigura prin munca lor plină 
de abnegație și bine orientată înde
plinirea planurilor economice și a 
angajamentelor socialiste, înflorirea 
continuă a măreței noastre patrii.

membri O.D.U.S. din cartier, relatate 
de el, este și cultivarea cu legume a 
circa 1,5 hectare pe terenurile dintre 
blocuri. El însuși a obținut și un re
cord, despre care a scris și ziarul 
județean : o roșie de 600 grame și 
tma de 400 grame. O altă inițiativă 
vizează ocrotirea cu strășnicie a bu
nului public. într-una din zile a vă
zut cum un tînăr rupe un trandafir. 
Ii plăcuse, și gata. Ce i se putea 
face decât să fie amendat ? „A nu 
Nici primăria nu s-ar fi îmbogățit 
cu suta lui, nici el nu s-ar fi lecuit 
de năravul de a distruge bunul pu-

A PrC)Pus primăriei să-l foto
grafieze pe făptaș, iar poza multipli
cată i-a fost afișată în mai multe vi
trine cu inscripția : „Și eu sînt din
tre aceia care distrug bunul public 
al orașului". Nefericitul făptaș s-a 
dus la primar, l-a rugat să-i dea ori-i 
care altă pedeapsă, dar să-i scoată 
poza din vitrine. „Nu se poate, a ve
nit răspunsul. Aici nu e vorba de 
oricine, e o inițiativă a O.D.U.S.". 
Deși tinărul era născut in același sat 
cu primarul !

Ion Crjstea, președintele comitetu
lui O.D.U.S. din cartierul doi, a avut 
probleme. Una cu Ion Casandrei, 
membru al O.D.U.S. :

— Orașul e oraș, dar in cartier mal 
sînt curți, omul mai tînjește după o 
vită. Nutrețul însă nu crește pe tro
tuar. Pămînt, de unde ? Am desco
perit împreună pămintul, undeva, la 
marginea orașului. Hectare bunicele, 
sorocite folosirii peste cîțiva ani. Dar 
pină atunci n-ar putea fi sorocite 
să dea nutrețuri ? Ce-ar fi, tovarășe 
primar, să ni le- dai nouă pînă una 
alta ? Consiliul popular le-a satisfă
cut cererea. Ion Casandrei are a- 
cum patru vite, din care două vaci 
cu lapte. L-a „molipsit" de dragostea 
de animale și pe un alt gospodar, 
Neoulai Asandei, care a și contractat 
cu statul anul acesta un vițel.

Altă problemă — copiii. Mulți, fru
moși și... zburdalnici. Dar nu aveau 
grădiniță. „Nu e prinsă-n planul de 
investiții" — 1 s-a spus. „Nici nu 
trebuie. Clădirea există, trebuie doar 
renovată. Materiale om găsi noi din 
atîtea demolări care se fac. Iar de 
brațe de muncă nu ne plîngem". Și-n 
fiecare dimineață, cu alți 5—6 oa
meni din cei 246 membri ai O.D.U.S. 
cîți numără cartierul, o pornea în 
urma buldozerelor, alegînd materia
lele trebuincioase. Era chiar supra
numit „Buldozerul". Intr-un an de 
zile grădinița a fost gata. Și totuși, 
la inaugurare, a comis o greșeală pe 
care oamenii n-au trecut-o cu ve
derea. Vorbind despre cei evidențiați 
a uitat s-o amintească și pe Elena 
Cordoneanu, care s-a întrecut pe 
sine la lucrările de finisaj. „Poate o 
amintiți dumneavoastră în articol. 
Eu unul mi-am făcut autocritica, 
dar...".

Da, s-a schimbat Fălticenlul, nu 
mai există umilul tîrgușor cu du- 
ghene prăfuite, unde In urmă cu 
citeva zeci de ani singurele eveni
mente marcante erau incendiile care 
mistuiau din cind in cind birnele pu
trede ale vreunei căsuțe coșcovite. 
Anii industrializării l-au ancorat în 
orbita civilizației socialiste, i-au des
chis larg orizontul spre progres. A- 
devărată „poartă de intrare" în ju
deț, adevărată citadelă a frumosului 
înscris in dantelăria blocurilor noi, in 
străzile largi, curate, inundate da 
trandafiri și verdeață, întruchipare 
modernă a denumirilor sadoveniene 
„Dumbrava minunată", „Nada Flo
rilor". Cît despre epitetele ce și Ie 
caută, cel mai nimerit ni se para 
cel simplu : Oraș al cetățenilor lui. 
Ei înșiși — alții.



Lucrările Conferinței de la Stockheim evidențiază

ESTE NECESARĂ STATORNICIREA UNUI CEIMAT DE LUCRU 
CONSTRUCTIV, IN SPIRITUL IMPERATIVELOR DEZARMĂRII, 

PĂCII SI SECURITĂȚII IN EUROPA
I <

STOCKHOLM 10 (Agerpres). — Conferința pentru măsuri de încre
dere și securitate și pentru dezarmare in Europa — ale cărei lucrări se 
desfășoară la Stockholm — își concentrează in aceste zile activitatea 
asupra aprofundării pozițiilor și sondării domeniilor care ar putea oferi 
un teren comun de dialog intre cele 35 de state participante la lucrări.

Pornindu-se de la propunerile cu
prinse in documentele de lucru pre
zentate pînă in prezent la conferin
ță, între care documentul cuprinzînd 
inițiativele românești, se depun efor
turi pentru statornicirea unui climat 
de lucru și angajarea unui dialog 
concret, de natură să permită înscrie
rea conferinței pe făgașul realizării 
mandatului stabilit de reuniunea de 
Ia Madrid, prin convenirea unui an
samblu cuprinzător de măsuri de 
creștere a încrederii și securității și 
reducere a primejdiei unei confrun
tări militare pe continentul european.

O contribuție însemnată, de largă 
recunoaștere, în această direcție o 
constituie . participarea României Ia 
Conferința de Ia Stockholm, evanta
iul larg de măsuri propuse încă din 
primele zile ale reuniunii și prezen
tate apoi ca document de lucru, în
treaga activitate a țării noastre la 
conferință. O expresie grăitoare în

atena , încheierea Conferinței internaționale pentru 
denuclearizarea Europei

ATENA 10 (Agerpres). — După 
patru zile de dezbateri în plen și in 
grupuri de lucru, la Atena s-au în
cheiat lucrările Conferinței interna
ționale pentru denuclearizarea Euro
pei, la oare au luat parte personali
tăți politice, științifice și culturale, 
precum și reprezentanții a 64 de or
ganizații și mișcări pentru pace de 
pe continent, din S.U.A. și Canada.

Grupul special de lucru privind 
denuclearizarea Balcanilor, prezidat 
de reprezentantul României, a pre
zentat un raport adoptat de plenară 
prin consens, în care se arată că par
ticipanta la conferință sprijină crea
rea în Balcani a unei zone a păcii, 
bunei vecinătăți, a încrederii și co
laborării, lipsită de arme nucleare, 
de trupe și baze militare străine, ca 
un pas important în direcția edifi
cării securității și înfăptuirii dezar
mării pe continentul nostru, pentru 
eliminarea completă a armelor nu
cleare. Se subliniază, totodată, im
portanța pe care o au dezvoltarea și 
diversificarea continuă a relațiilor 
bilaterale și multilaterale între ță
rile balcanice pe plan guvernamental 
și neguvernamental în toate domenii
le de activitate. In acest context, se 
relevă că particiipanții sprijină orga

pGENTnLE DE PRESA
pe scurt

LUCRĂRILE COMITETULUI SPECIAL PRIVIND DREPTURILE PARLAMEN
TARILOR - organism al Uniunii Interparlamentare - se desfășoară la 
Geneva. Ca o recunoaștere a contribuției pe care țara noastră o aduce 
la introducerea în viața internațională a legalității, eticii și echității,' la 
așezarea relațiilor dintre state pe principiile de drept internațional, Româ
nia a fost aleasă membră a comitetului.

ț
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ACORDUL PRIVIND SCHIMBU
RILE DE MĂRFURI ȘI PLĂȚILE 
INTRE UNIUNEA SOVIETICA ȘI 
R. P. CHINEZA pe anul 1984 a 
fost semnat la Beijing, anunță a- 
gențiile T.A.S.S. și China Nouă. 
Schimburile comerciale bilaterale 
vor cunoaște anul acesta o creștere 
de 60 la sută față de anul pre
cedent.

Creșterea rolului popoarelor - imperativ 
al luptei pentru oprirea cursei înarmărilor nucleare

Popoarele, mișcările pentru pace din Europa - cărora poporul 
român li s-a alăturat cu întreaga sa forță - trebuie să-și facă tot 
mai puternic auzit cuvîntul, să ceară să primeze rațiunea și spiritul 
de răspundere, interesele păcii, ale apărării dreptului suprem al 
omului - la viață, la pace, la libertate! Consider că această mișcare 
nu și-a spus încă cuvîntul, că ea dispune de forțe și poate să se facă 
ascultată de toți care au o răspundere față de cauza păcii, față de 
asigurarea dreptului vital al oamenilor la existență, la viață, la li
bertate și la independență.

NICOLAE CEAUȘESCU
In spiritul înaltei responsabilități, 

al profundului umanism cu care a- 
bordează marile probleme ce con
fruntă lumea contemporană, secreta
rul general al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a subliniat stăruitor gra
vitatea deosebită a situației interna
ționale ca urmare a trecerii Ia am
plasarea noilor rachete nucleare a- 
mericane și a contramăsurilor anun
țate de U.R.S.S. — și a pus în evi
dență cu toată vigoarea necesitatea 
arzătoare a unirii eforturilor forțelor 
sociale celor mai largi de pe întrea
ga planetă pentru a se o.pri cit mal 
este timo calea sure prăpastie.

Intr-adevăr, anul 1984 a început 
sub auspicii deosebit de întunecate. 
Chiar în noaptea in care oamenii din 
întreaga lume își urau un an nou cu 
fericire, chiar în acea noapte se de
finitivau lucrările de instalare a pri
melor rachete nucleare americane in 
R.F.G. și Marea Britanie.

Desigur, popoarele Europei occi
dentale — ca și de pe alte continen
te — au acționat si. asa cum se știe, 
și-au manifestat în diferite forme și 
pe un front larg împotrivirea față 
de aceste măsuri. Este de ajuns să 
ne reamintim de marile mitinguri și 
demonstrații din diverse țări,. de 
multiplele marșuri pentru pace care 
au străbătut continentul european, 
cu participarea a zeci și sute de mii 

acest sens o constituie aprecierile po
zitive, frecventele referiri în cadrul 
ședințelor de lucru, ca și în afara lor, 
la propunerile românești, care au 
continuat să se facă adesea auzite și 
în cursul acestei săptămîni.

în cadrul conferinței se resimte tot 
mai mult nevoia statornicirii unei 
abordări constructive și echilibrate, 
care să ia în considerare interesele 
legitime, pozițiile și propunerile tu
turor statelor participante și trecerii 
efective la negocieri. Este tot mai 
larg împărtășită opinia că numai în 
acest fel forul general-european de 
la Stockholm poate adopta un set 
substanțial de măsuri de încredere și 
securitate, care să deschidă calea în
făptuirii unor măsuri autentice de 
încetare a cursei înarmărilor și dez
armare, să contribuie eficient la edi
ficarea păcii, securității și cooperării 
în Europa și in lume.

nizarea unei reuniuni la nivel înalt 
între țările balcanice, bine pregătită, 
ca o măsură de cea mal mare impor
tanță politică pentru Întărirea rela
țiilor de prietenie intre toate statele 
din regiune și pentru examinarea 
problemelor colaborării multilatera
le, a acțiunilor de Întreprins în ve
derea transformării Balcanilor intr-o 
zonă liberă de arme nucleare.

în concluziile Conferinței interna
ționale pentru denuclearizarea Eu
ropei se evidențiază dorința organi
zațiilor și mișcărilor pentru pace din 
întreaga Europă, indiferent de orien
tările politice și de faptul că aparțin 
unor țări cu sisteme sociale diferite, 
de a continua dialogul în vederea 
eliberării omenirii de amenințarea cu 
armele nucleare și soluționării pro
blemei cardinale a zilelor noastre, 
care este înfăptuirea dezarmării, pen
tru oprirea amplasării noilor rachete 
cu rază medie de acțiune, atit in 
Vestul, cit și in Estul continentului.

Se subliniază, de asemenea, nece
sitatea ca mișcările pentru pace să-și 
asume un rol important, pentru a 
răspunde aspirațiilor popoarelor de a 
trăi în pace și a se soluționa toate 
conflictele internaționale numai pe 
calea tratativelor.

REUNIUNE IN PROBLEME 
ECONOMICE ȘI SOCIALE. La 
Roma a avut loc o reuniune la care 
au participat primul ministru, 
Bettino Craxi, și reprezentanții 
celor cinci partide membre ale 
coaliției guvernamentale — demo- 
crat-creștin, socialist, socialist-de
mocratic, republican și liberal — 
consacrată clarificării pozițiilor fie- 

de oameni, de apelurile împotriva 
primejdiei atomice pe care s-au 
strîns milioane de semnături, de reu
niunile internaționale unde și-au 
spus cuvîntul renumițl oameni de 
știință, relevînd grava amenințare 
pe care o constituie armele nucleare. 
In aceste împrejurări, se poate pune 
întrebarea : începerea amplasării 
noilor rachete in Europa nu înseam
nă, oare, un „eșec" al demersurilor 
și acțiunilor inițiate de mișcările 
pentru pace ? O analiză a faptelor, 
realitățile obiective, evoluțiile aces
tor mișcări de mase, atit pe plan na
țional, cit și la scară continentală 
sau mondială, nu ar îndreptăți însă 
cîtuși de puțin o asemenea conclu
zie.

O mișcare de proporții 
fără precedent... Este un fapt 
evident că mișcarea pentru pace s-a 
dezvoltat în proporții fără precedent, 
atît sub raport cantitativ, cit și cali
tativ. In anul 1983 mișcările antinu
cleare au atras adeziunea a zeci de 
milioane de oameni de cele mai di
ferite vîrste, profesiuni, credințe re
ligioase și convingeri politice. Numai 
în zilele de 22 și 23 octombrie, apro
ximativ 5,5 milioane de persoane au 
demonstrat pentru pace pe străzile 
marilor localități din 12 țări occiden

PRAGA = Schimb de Resale inîre tmr&l 
fcta Ceausescu si tovarășul Gustav Beak

PRAGA 10 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, au fost transmi
se tovarășului Gustav Husak, secre
tar general al C.C. al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, președin
tele Republicii Socialiste Cehoslova
ce, un cald mesaj tovărășesc și cele 
mai bune urări de sănătate și feri
cire. de noi succese poporului ceho
slovac in edificarea societății socia
liste.

Exprimind vii mulțumiri, tovarășul 
Gustav Husak a rugat să se transmi
tă tovarășului Nicolae Ceaușescu 
salutul său prietenesc, precum și cele 
mai cordiale urări de sănătate șl fe
ricire, de noi și remarcabile realizări 
Partidului Comunist Român și po
porului român prieten in transpu
nerea în viață a programului de fău
rire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
ocazia primirii de către tovarășul 
Gustav Husak a tovarășului Miu

Pentru sporirea accesului [arilor în curs de dezvoltare 
pe piețele „celor zece“

BRUXELLES 10 (Agerpres). Ță
rile în curs de dezvoltare participan
te la reuniunea C.E.E.—A.C.P., care 
se desfășoară la Bruxelles, cer ca 
produsele lor să aibă un acces spo
rit și o pondere mai mare pe piețele 
„celor zece“ din Comunitatea econo
mică vest-europeană. a arătat vice- 
prlm-ministrul și ministrul de ex
terne al Jamaicăi, Hugh Shearer, la 
deschiderea lucrărilor, vorbind în 
numele, celor 64 de state din Africa, 
zona Caraibilor și Pacificului.

Reamintind că șt colaborarea din
tre cele două grupuri de state are 
la bază „principiul interdependen

PIAȚA COMUNĂ: Problema fixării noitor 
prețuri agricole - în impas

BRUXELLES 10 (Agerpres). — 
Noile preturi agricole pentru cam
pania 1984—1985 în Piața comună nu 
vor putea fi fixate fără un acord 
prealabil al „celor zece" asupra con
troversatei reforme a politicii agri
cole comune si a sistemului de fi
nanțare a bugetuilui C.E.E.. a decla
rat Michel Rocard. ministrul fran
cez al agriculturii.

Rocard, informează agenția France 
Presse. a prezidat lucrările reuniu
nii miniștrilor agriculturii ai C.E.E., 
desfășurată la Bruxelles. „Totul este 
blocat în toate sensurile", a afirmat

1 căreia dintre formațiunile politice 
respective in vederea adoptării 
unor măsuri in problemele fiscale, 
in lupta pentru combaterea trafi
cului de droguri și in alte chestiuni 
cti caracter economic și social.

PRIMUL MINISTRU AL SUE
DIEI, Olof Palme, a combătut teza 
potrivit căreia situația conflictualâ 
din America Centrală reprezintă o 
fațetă a confruntării Est-Vest — 
transmite agenția A.P. Adevărata 
problemă a regiunii, a declarat el, 
rezidă în nedreptățile economice și 
sociale din America Centrală.

IRAKUL $1 TURCIA AU CON
VENIT SA CONSTRUIASCĂ O 
CONDUCTA pentru transportul a 
trei milioane tone gaze lichefiate 
anual de la timpurile petrolifere 
din nordul Irakului la Mediterana, 
au declarat oficialități de la An
kara. La încheierea sesiunii Comi
siei economice mixte turco-irakiene 
s-a ajuns, de asemenea, la un acord

tale ; au fost declanșate greve de a- 
vertisment împotriva amplasării ra
chetelor nucleare, în piețele dintr-un 
șir de capitale vest-europene au fost 
simulate, prin forme din cele mai 
ingenioase, urmările unor atacuri cu 
arma atomică etc. etc.

Amploarea manifestațiilor pentru 
pace, capacitatea organizațiilor an
tinucleare de a antrena milioane și 
milioane de oameni au pus în evi
dentă cu toată claritatea cit de 
impopulare șl lipsite de sprijin în 
rindul imensei majorități a populației 
sînt măsurile de amplasare a noilor 
arme atomice. Datele furnizate de 
institute specializate în sondarea 
opiniei publice au arătat că 75 la 
sută — ! — din populația R.F.G., 
Belgiei si Olandei se opune insta
lării rachetelor nucleare americane.

...cu mari disponibilități 
și rezerve potențiale. Nu este 
insă mai puțin adevărat că mișcările 
antinucleare nu au antrenat încă 
toate sectoarele opiniei publice, an
samblul populației, nu s-au trans
format in acea forță socială covîrși- 
toare. de natură să facă imposibilă 
amplasarea rachetelor nucleare în 
Europa. Proporțiile și intensitatea a- 
cestor mișcări nu au fost egale de la 
o tară la alta. In același timp, chiar 

Dobrescu, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., care, la invitația Pre
zidiului C.C.. al P.C.C., a efectuat o 
vizită de prietenie în R. S. Ceho
slovacă.

în cadrul convorbirii au fost evoca
te cu satisfacție bunele relații de 
prietenie și colaborare dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist din Cehoslovacia, dintre po
poarele celor două țări, evidențiin- 
du-se dorința reciprocă de a le ex
tinde și diversifica in continuare, de 
a întări conlucrarea și cooperarea 
româno-cehoslovace, în spiritul înțe
legerilor convenite cu prilejul îrîitîl- 
nirilor și convorbirilor bilaterale la 
nivel înalt. Au fost, totodată, abor
date probleme ale situației actuale 
internaționale.

La convorbire a participat tovară
șul Vasil Biiak, membru al Prezi
diului, secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia. *■

A fost prezent Cornel Pânzaru, 
ambasadorul României la Praga.

ței", vorbitorul a subliniat că „desti
nul țărilor industrializate, inclusiv al 
C.E.E., este indisolubil legat de cel 
al statelor în curs de dezvoltare, 
dintre care membrii A.C.P. reprezin
tă circa o jumătate".

Reuniunea de două zile a reprezen
tanților Pieței comune și ai țărilor 
A.C.P. are drept scop reînnoirea 
convenției de la Lome privind co
laborarea între cele două grupuri de 
state, document ce expiră la 28 fe
bruarie 1985. Negocierile C.E.E.— 
A C.P., initiate în octombrie anul 
trecut, la Luxemburg, s-au desfășu
rat pînă acum numai la nivel tehnic.

ministrul francez, iar fixarea noilor 
preturi „nu poate fi negociată în 
mod izolat" de un acord global a- 
supra preconizatelor reforme pe 
plan financiar si agrar. Dună opi
nia exprimată de Rocârd. negocie
rile în acest sens „vor fi lungi si 
dificile", adăugind că o eventuală 
„deblocare" politică în cadrul vii
toarei reuniuni la nivel înalt a 
C.E.E. (programată să se desfășoa
re la Bruxelles în zilele de 19 si 20 
martie) „ar putea să ducă la reali
zarea unui acord asupra preturilor 
agricole".

cu privire la crearea unei bănci 
comune și a unei comisii care să 
studieze realizarea unei legături 
feroviare intre cele două țări.

DEMOGRAFIA ȘI DEZVOLTA
REA. Parlamentari d.in circa 30 de 
state din Asia și zona Pacificului 
se vor reuni la Delhi, incepînd de 
la 17 februarie, pentru a analiza 
probleme referitoare la demogra
fie si dezvoltare — informează a- 
gemtia Press Trust of India. Reu
niunea. care va fi inaugurată de 
primul ministru al tării-gazdă. 
Indira Gandhi, va avea loc în pre
gătirea Conferinței mondiale a 
O.N.U. în problemele populației, 
care va avea loc în Mexic, in 
luna august 1984.

RATA INFLAȚIEI a atins în 
1983 20 la sută în Grecia, a decla
rat ministrul economiei. Gerrassi- 
mos Arsenis. El a estimat că, pen
tru anul 1984, acest procent va fi 
redus la 18.

de la primele acțiuni ale militanțilar 
pentru dezarmare, ș-a pornit, c-u im
presionante mijloace materiale și fi
nanciare. o vastă și persistentă cam
panie urmărind subminarea, discre
ditarea mișcării antinucleare, dezin
formarea opiniei publice. Prin 
intermediul presei scrise, al televi
ziunii. filmului și al altor insbru- 
menite din imensul arsenal propagan
distic s-au inoculat în rindul unor 
pături ale populației sentimente de 
panică, de nesiguranță, in scopul evi
dent de a prezenta sporirea arsena
lelor nucleare, impînzirea Europei 
cu rachete drept „măsuri de securita
te", drept „singura soluție salva
toare".

Pe deasupra oricăror considerente, 
acțiunile mișcărilor antinucleare s-au 
manifestat cu tot mai multă preg
nanță pe măsura risipirii „cetii arti
ficiale" provocate de campaniile pron 
pagandistice răuvoitoare — și. fără 
îndoială, așa cum arăta secretarul 
general al partidului nostru, s-ar fi 
putut evita crearea situației existen
te dacă șefii de state si de guverne 
ar fi tinut seama de voința popoare
lor si ar fi acționat în conformitate 
cu această voință, dacă s-ar fi dat 
dovadă de mai multă reținere si de 
mai multă înțelegere față de intere
sele majore ale păcii și ale vieții oa
menilor și popoarelor.

Popoarele pot și trebuie 
să impună oprirea instală
rii noilor rachete, revenirea 
la masa tratativelor. Trecerea 
la amplasarea - noilor rachete, prin 
ignorarea voinței popoarelor, nu poa
te și nu trebuie însă, sub nici un 
motiv, să ducă la resemnare, la pasi
vitate. Dimpotrivă, în prezent este 
mai necesar ca oricînd să se facă to
tul pentru a se opri instalarea noilor 
rachete americane și, totodată, de a 
se sista aplicarea contramăsurilor 
anunțate de U.R.S.S. și a se reveni 
cît mai grabnic la masa tratativelor 
de la Geneva, în vederea realizării 
unui acord corespunzător, care să 
ducă la reducerea si. în final, la eli

Inaugurarea lucrărilor 

barajului de pe riul 

Kara Chai din Iran, 

realizat în cooperare 

cu Romania
TEHERAN 10 (Agerpres). — în 

prezența ministrului energiei al Re
publicii Islamice Iran, dr. Hassan 
Ghaffuri Fard, a altor persoane on- 
ciale iraniene, precum și a ambasa
dorului României in Iran, au tost 
inaugurate oficial lucrările de con
strucție a barajului Vafreghan de pe 
riul Kara Chai, care se va realiza 
în cooperare cu specialiști romani. 
Noul obiectiv va servi atît dezvol
tării agriculturii — sector prioritar 
al economiei iraniene — cit și asi
gurării a 33 milioane kWh energie 
electrică anual pentru orașul Saveh 
și împrejurimile sale.

Adresîndu-se celor prezenți, Has
san Ghaffuri Fard a exprimat apre
cieri la adresa colaborării dintre 
specialiștii români și iranieni, care 
vor construi barajul, subliniind că 
acesta este rodul relațiilor de sin
ceră prietenie dintre Iran și Româ
nia.

Plenara C.C. al P.C. 
din Sri Lanka

COLOMBO 10 (Agerpres). — La 
Colombo s-au desfășurat lucrările 
plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Sri Lanka, 
ales la cel de-al XII-lea Congres al 
partidului, care a avut loc în ia
nuarie. Plenara a ales Biroul Po
litic al C.C. al P.C. din Sri Lanka, 
alcătuit din 11 membri.

Președinte al P.C. din Sri Lanka 
a fost ales P. Keunemann, iar K. P. 
Silva — ca secretar general al C.C. 
al partidului.

ÎN COMITETUL ELIBERĂRII

AL O.U.A,

Adoptarea unei rezoluții 
de condamnare a acțiunilor J 

agresive ale R.S.A.
DAR ES SALAAM 10 (Agerpres). 

— In orașul tqnzanian Arusha s-au 
încheiat lucrările celei de-a 41-a se
siuni a Comitetului Eliberării al Or
ganizației Unității Africane, consa
crate examinării problemelor legate 
de eradicarea vestigiilor colonialis
mului și rasismului de pe continen
tul african. O rezoluție adoptată la 
încheierea dezbaterilor condamnă 
regimul minoritar rasist de la Pre
toria pentru sfidarea rezoluțiilor 
O.N.U. cu privire la Namibia și 
adresează comunității internaționale, 
în special țărilor africane, apelul de 
a-și intensifica sprijinul față de Or
ganizația Poporului din Africa de 
Șud-Vest (S.W.A.P.O.), conducăto
rul luptei de eliberare din Namibia, 
singurul reprezentant legitim al po
porului namibian. De asemenea, do
cumentul cere țărilor occidentale să 
sisteze sprijinul acordat R.S.A.. care 
promovează o politică de represiune 
pe plan intern și de agresiune față 
de țările africane independente ve
cine. Se subliniază necesitatea adop
tării de sancțiuni individuale și co
lective pe plan internațional împo
triva guvernului rasist, a inițierii 
unor acțiuni ferme care să ducă la 
eliberarea imediată a deținuților po
litici din închisorile sud-africane, la 
abolirea practicilor discriminatorii și 
a politicii de apartheid.

minarea rachetelor nucleare de pe 
continentul nostru și din întreaga 
lume.

Practic, nu există cuvîntare. expu
nere sau interviu din ultima vreme 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu 
în care șeful statului român să nu 
fi exprimat convingerea profundă a 
poporului și partidului nostru că po
poarele nu și-au spus ultimul cuvint, 
că ele dispun de capacitatea de a 
schimba cursul evenimentelor, de 
a-și face ascultată voința de către 
toți cei care au o răspundere față 
de cauza păcii, față de asigurarea 
dreptului vital al oamenilor la exis
tență, la o viață liberă și demnă. 
Iar acest lucru se impune cu atit 
mai mult cu cît este vorba de pro
bleme de o asemenea hotărîtoare 
importanță care privesc interesele 
supreme ale întregii umanități.

Reafirmînd profunda încredere în 
forța popoarelor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a evidențiat și evidențiază 
permanent importanța hotărîtoare a 
consolidării unității de acțiune a for
țelor sociale celor mai largi, pentru 
că numai conlucrînd strins și acțio- 
nind cu cea mai mare energie, de
mersurile lor pot înregistra eficien
ta cuvenită. Acum, cînd s-a ajuns 
la o situație atît de gravă, orice 
considerente sau interese înguste, 
unilaterale, care ar acționa ca o 
frină în calea unttătii. trebuie să 
dispară, punîndu-se mai presus de 
orice interesele supreme ale salv
gardării păcii, ale apărării dreptu
lui suprem a.l oamenilor si popoare
lor la existență, la viață.

Factorul hotărîtor — uni
tatea de acțiune. Pe bună drep" 
tate. România socialistă, conducă
torul statului și partidului nostru 
consideră că în actualele condiții 
pacea trebuie să fie principalul o- 
bieoliv al tuturor forțelor democra
tice și progresiste din întreaga lume, 
indiferent de orientările si opțiunile 
politice, filozofice, ideologice, al tu
turor popoarelor, incluzîndu-i si ne 
acei politicieni lucizi, pentru că nici 
un șef de stat sau de guvern care-si

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN LIBAN
• Continuă luptele în Beirut și în zonele învecinate • în 
Consiliul de Securitate se examinează problema înlocuirii 
îortc’i multinaționale cu o forță de pace a Națiunilor Unite

BEIRUT 10 (Agenpres). — Joi 
seara si în cursul zilei de vineri, 
între unităti ale armatei libaneze, 
pe de o parte, și milițiile șii-te, dru- 
ze și sunite, pe de alta, s-au înre
gistrat -noi 1 u.oto de-a lungul între
gii linii de demarcație între cele 
două sectoare, de vest și de est. ale 
Beirutului. Ciocnirile cele mai pu
ternice s-au desfășurat în jurul 
centrului vechi al orașului. în pre
zent în ruine, unde forțele adverse 
au făcut uz de tunuri. Au fost sem
nalate si tauri de rachete asupra 
unor cartiere de locuințe din estul 
capitalei libaneze. Agenția France 
Presse relatează că lupte întire ar
mata libaneză și milițiile druze au 
avut loc, totodată, in regiunea de 
munte situată la sud-est de Beirut.

în aceeași zi. informează agențiije 
France Presse si U.P.I., citind un 
purtător de cuvint al aviației mili
tare israeliene. avioane lsraeliene 
au efectuat un raid aerian, bombar- 
dînd poziții de pe teritoriul libanez 
situate în regiunea Bhamdoun.

Agențiile internaționale de presă 
relatează, citind u<n purtător de cu
vint al contingentului S.U.A. din ca
drul Forței multinaționale din 
Liban, că distrugătorul american 
„Moosbrugger". aflat în largul coas
telor libaneze, a bombardat joi o- 
biective din zona de munte la est 
de Beirut, de unde au fost efectua
te tiruri împotriva sectorului de est 
al capitalei libaneze. Pe de altă 
pante, agenția Reuter relevă — ci
tind aceeași sursă — că 150 de mi
litari americani din cadrul contin
gentului S.U.A. au fost transferați 
pe navele aflate în largul coaste
lor libaneze, numărul celor rămași 
pe uscat fiind, in prezent, de 1 300.

Pe de altă parte, agenția Reuter 
relatează, citând sunse oficiale din 
Londra, că Ambasada Marii Brita
nii a început ieri evacuarea cetă
țenilor britanici din Beirut. Tot
odată, se arată că evacuarea perso
nalului Ambasadei S.U.A. continuă. 
De asemenea, guvernul argentinian 
a hotărit evacuarea ambasadei sale 
din Beirut, iar Canada a decis să-și 
reducă personalul ambasadei sale.

Guvernul libanez a cerut secrete- . 
rului general al Ligii Arabe. Chedli 
Klibi. să facă demersuri pe lingă 
anumite țări arabe. în special Siria 
si Arabia Saudită. în vederea găsi
rii unei soluții pentru situația' din 
Liban care continuă să se degra
deze. informează agenția France 
Presse.

Ministrul libanez al afacerilor ex
terne. Elie Salem, s-a înapoiat la 
Beirut, venind de la Riad, unde a 
avut convorbiri cu oficialitățile sau- 
dlte asupra ultimelor evoluții ale 
situației din Liban. La sosire. Salem 
a declarat că la Riad a avut între
vederi cu omologul său saudit. prin
țul Saud Al-Faisal. cu care a e- 
xaminat „soluții politice menite să 
reglementeze actuala criză din 
Liban", transmite agenția France 
Presse. Salem s-a deplasat imediat 
la Palatul prezidențial, unde l-a in
format pe președintele Libanului, 
Amin Gemayel, asupra „rezultatelor 
convorbirilor sale cu oficialitățile 
saudite".

Cerința extinderii colaborării dintre țările 

lumii a treia
subliniată de președinții Boliviei și Braziliei

LA PAZ 10 (Agerpres). — Bolivia 
și Brazilia au convenit asupra ex
tinderii relațiilor de cooperare in 
diferite domenii — se arată in co
municatul comun semnat la înche
ierea convorbirilor oficiale dintre 
președinții celor două țări. Hernan 
Siles Zuazo, și respectiv, Joao Bap
tista de Figueiredo, cu prilejul vi
zitei efectuate de șeful statului bra
zilian în Bolivia, relevă agenția 
Prensa Latina.

Cele două părți și-au reafirmat, 
totodată, sprijinul față de inițiati
vele de pace în America Centrală în- 

iubește propriul popor nu poate să 
nu tină seama de voința popoarelor 
de a trăi în pace si siguranță.

Realitățile arată că această nece
sitate este înțeleasă într-o măsură 
sporită, mărturie fiind acțiunile care 
au inceput din primele zile ale anu
lui. odată cu amplasarea noilor ra
chete nucleare, și care se manifestă 
cu intensitate crescindă. urmînd să 
atingă praguri tot mai ridicate oda
tă. cu „marșurile de orimăvară" pro
gramate în diverse țări ale Europei 
occidentale. Este singura cale în 
conformitate cu interesele si aspira
țiile fundamentale ale întregii uma
nități. cale care se cere continuu 
consolidată spre a determina realiza
rea acelor înțelegeri politice de na
tură a elimina definitiv primejdia 
nucleară.

Fără oprirea cursului periculos 
spre război, spre o catastrofă nu
cleară ar rărnîne fără sens orice 
dispute politice, orice confruntare 
de argumente pentru a se demonstra 
cine are sau nu mai multă dreptate 
în ceea ce privește perspectivele 
evoluției sociale, deoarece este mal 
mult decît evident că în momentul 
in care s-ar declanșa rachetele nu 
ar mai rărnîne cine să discute des
pre justețea unei orientări compara
tiv cu alta în această privință.

Pozițiile dobîndite de mișcarea 
pentru pace, punerea în și mai mare 
măsură in valoare a marilor ei re
zerve potențiale constituie premise 
hotărîtoare spre a mobiliza popoa
rele la luptă energică pentru înlătu
rarea primejdiei nucleare. Acțio- 
nind consecvent în această direcție, 
elaborînd inițiative și propuneri de 
largă audiență internațională, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a subliniat 
că perioada următoare este hotări- 
toare în ce privește cursul eveni
mentelor, pentru trecerea reală la 
dezarmare, in primul rînd la dezar
mare nucleară. Reafirmînd în mod 
solemn angajamentul poporului nos
tru fată de cauza păcii, președintele 
României adresează popoarelor che
marea înflăcărată de a acționa uni
te. cu tot mai multă fermitate si vi
goare. pentru a bara drumul spre o 
conflagrație nucleară cu consecințe 
incalculabile. pentru a schimba 
cursul evenimentelor spre o politică 
nouă, democratică, care să asigure 
omenirii un viitor de liniște și oace. 
la adăpost de amenințarea nucleară, 
să permită tuturor națiunilor să se 
dezvolte pe calea progresului și a 
prosperității.

Petre STANCESCU

DAMASC. — Președintele Siriei, 
Hafez Al Assad, s-a întâlnit cu 
Walid Joumblatt, președintele Parti
dului Socialist Progresist din Liban, 
Soleiman Frangieh, fostul președin
te libanez, și Rachid Karame, fost 
premier, membri fondatori ai Fron
tului de Salvare Națională, creat în 
Liban, transmite agenția France 
Presse, citind agenția siriană de pre
să S.A.N.A.

NAȚIUNILE UNITE. — Președin
tele în exercițiu al Consiliului de 
Securitate al O.N.U., Shah Nawaz 
(Pakistan), a început consultări bi
laterale pentru a examina posibi
litatea de înlocuire a Forței multi
naționale din Liban printr-o forță 
de pace a Națiunilor Unite, infor
mează agenția France ' Presse. Con
sultările au loc la cererea Franței.

Potrivit agenției, Shah Nawaz a 
avut o întrevedere cu John Marget- 
son, însărcinatul cu afaceri britanic 
la O.N.U. La sfârșitul convorbirilor, 
Margetson a declarat că tara sa se 
pronunță în favoarea „creșterii ro
lului O.N.U. în Liban".

De asemenea. Shah Nawaz a avut 
întrevederi cu reprezentanții Uniu
nii Sovietice sl S.U.A.. precizează 
A.F.P. Consultările vor continua și 
cu reprezentanții celorlalte țări 
membre ale , Consiliului de Secu
ritate.

NAȚIUNILE UNITE. — Secretarul 
general al O.N.U.. Javier Perez de 
Cuellar. „rărnîne convins că 
recurgerea la forță, indiferent de 
unde ar veni ea. nu va rezolva pro
blemele tragice ale Libanului", a 
relevat purtătorul său de cuvint. A- 
ceastă declarație vizează, potrivit 
observatorilor, atît bombardamente
le efectuate de Flota a Vl-a ame
ricană asupra unor regiuni muntoa
se situate la est de Beirut, cît și 
luptele care continuă să se desfă
șoare în capitala libaneză.

★
KUWEIT. — Kamal Hassan AII, 

vicepremier și ministru al afacerilor 
externe al Egiptului, a reafirmat in
tr-un interviu acordat ziarului ku- 
weitian „El-Anba“ că țara sa conti
nuă să acționeze pentru instaurarea 
unei păci juste și globale în Orientul 
Mijlociu și garantarea drepturilor 
legitime ale poporului palestinian, 
transmite agenția M.E.N. In context, 
ministrul egiptean a respins practi
cile israeliene în Cisiordania și Gaza, 
precum și politica implantărilor și a 
aplicării legislației israeliene în Ie
rusalimul arab ocupat. .

SANAA. — Președintele Comite
tului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), 
Yasser Arafat, a primit la Sanaa o 
delegație a Parlamentului vest-eu- 
ropean, organ consultativ al Pieței 
comune, informează agenția WAFA. 
Cu acest prilej, Yasser Arafat l-a 
informat pe cel 13 parlamentari 
vest-europeni asupra ultimelor evo
luții din Orientul Mijlociu, cu prio
ritate despre situația poporului pa
lestinian.

treprinse de „Grupul de Ia Conta- 
dora", pentru promovarea dialogului 
și înțelegerii, pe baza respectării 
independenței și suveranității națio
nale. a principiului neamestecului în 
treburile interne ale altor state, 
subliniind necesitatea soluționării pe 
cale pașnică a tuturor problemelor 
divergente.

Președinții celor două țări și-au 
exprimat îngrijorarea față de conse
cințele extrem de grave ale actualei 
crize economice mondiale asupra 
economiilor statelor din America 
Latină, evidențiind importanța dez
voltării colaborării dintre țările în 
curs de dezvoltare.

In legătură cu probleme majore 
ale situației internaționale, cele două 
țări s-au pronunțat în favoarea ac
cesului la independentă al Namibiei, 
în conformitate cu rezoluțiile O.N.U. 
Ei au subliniat, de asemenea, nece
sitatea recunoașterii drepturilor legi
time ale poporului palestinian, in
clusiv dreptul la edificarea unul stat 
propriu, independent.

Capriciile vremii
Puternice inundații și avalan

șe, soldate cu pierderi de vieți 
omenești și cu pagube materiale, 
se semnalează in mai multe țări 
europene. Seria de avalanșe 
care s-au produs in ultimele 
patru zile in Elveția a determi
nat moartea a șapte persoane. 
Au fost dărimate mai multe 
case, iar blocarea șoselelor și 
căilor ferate a dus la izolarea 
mai multor localități alpine. Se 
estimează că avalanșele produse 
in zonele Grison, Uri și Valais 
au provocat pagube de peste 10 
milioane franci elvețieni.

In Belgia, situația s-a agravat 
la mijlocul acestei săptămîni, 
tind riul Maas a crescut cu 3 
metri peste nivelul său normal 
ca urmare a ploilor torențiale, 
iar afluenții săi au inundat te
ritorii vaste in provinciile Na
mur, Luettich și Limburg. In 
multe locuri, legăturile telefo
nice au fost întrerupte, ca și cir
culația pe șosele. Pînă acum, 
inundațiile au provocat in Bel
gia cinci victime omenești.

In sudul provinciei olandeze 
Limburg, apele revărsate ale 
Țiului Maas au dus la izolarea 
mai multor sate. Pe alocuri, ca
sele se află sub un strat de apă 
de 1,70 metri. Se așteaptă ca 
săptămâna viitoare apele cres
cute să ajungă la litoral.

In R.F.G., apele Rinului au 
devenit amenințătoare pentru 
centrul vechi al orașului Koln, 
după trei zile de inundații ca
tastrofale, după cum scrie agen
ția Associated Press. Autorități
le vest-germane au menționat 
că pagubele provocate de inun
dații sînt de ordinul milioane
lor de mărci. O persoană și-a 
pierdut viața și numeroase al
tele au fost rănite în accidente 
produse pe autostrăzile acoperi
te de gheață.

(Agerpres)
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