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Pentru înfăptuirea sarcinilor economice 
din 1985, anul hotărîtor al cincinalului

Cutezătoarele călătorii 
ale făuritorilor de nave

Am pășit în noul an 1985 cu sentimentul că numai de munca noastră 
depinde' înfăptuirea neabătută a prevederilor planului pe ultimul an ăl 
actualului cincinal. 1985 poate fi denumit, prin ceea ce avem de realizat, 
anul decisiv al înfăptuirii actualului cincinal, anul de temelie al cuteză
torului viitor prefigurat de documentele celyi. de-al Xlll-lea .Congres 
al partidului. > . , , .

Cu încrederea nețărmurită in împlinirile luminoase, ale României 
socialiste, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolăe Ceausescu a 
adresat întregului nostru popor, in Mesajul de Anul rrou, inflăcărdta 
chemare de a înfăptui exemplar prevederile planului pe acest an, .de o 
realiza încă din primele zile sarcinile de mare răspundere ' pe care ni 
le-am propus. ,

Avem de realizat in 1985 : 64300 mii tone cărbune net, 12,6;milioane 
tone țiței, 76 660 milioane kWh energie electrică.; avem de realizat zeci 
de mii de tractoare, sute de mii de autovehicule, milioane tone de îngră
șăminte și multe alte produse de cea mai mare însemnătate pentru 
economia națională, pentru progresul ei necontenit.

Factorul determinant în dezvoltarea întregii economii naționale îl re
prezintă continuarea pe un plan superior ,a industrializării socialiste. Va
loarea producției-morfă va spori cu 7,5 la sută, iar producția1 netă cu 
13,5 la .sută. Sint creșteri spectaculoase, care .au-la’bază adîncirea pro
cesului de modernizare a structurilor de producție, promovarea! largă și 
rapidă a progresului tehnic în întreaga economie națională.

finind seama de sarcinile economice .complexe, mobilizatoare din 
acest an, se impune că, încă din aceste prime iile ale lunii ianuarie, in 
fiecare unitate economică să se muncească intens, bine organizat, intr-un 
spirit de ordine șl înaltă răspundere pentru reolizarea ritmică a prevede
rilor pionului. Prezenți ieri în mijlocul cîtorva colbctive muncitorești, 
reporterii- și corespondenții „Scinteii" relatează :

La întreprinderea de mașini electrice București

Exportul - 'obiectivul' prioritar ai întregului an

Lo I.M.E.B., un nou lot de motoare electrice gata pentru expediție 
Foto : Eugen Dichîseana

! • > 1 ’ >■! ’ ■ tProdusele realizate. 
la întreprinderea de 
mașini, electrice . din 
București — unitate, de 
prestigiu a industriei, 
românești —’ șîht cu- , 
noscute. și solicitate,in ' 
peste 80 de țări ale, 
lumii. Secretul acestei 
largi solicitări 1.0 
„tripletă" care de mul
tă. vreme a devenit 
preocuparea constantă. 
a întregului .colectiv, 
și anume, calitate, 
promptitudine. nou
tate.

— Intr-adevăr, pro-, 
dușele care poartă 
marca I.M.E.B.. sîjit .in-, 
tens solicitate la ex
port — ne spune di
rectorul unității, ingi
nerul Constantin Se- 
deriaș. Iar pentru noi, 
exportul a fost perma
nent șl continuă să 
fie și in prezent prio
ritatea nr. 1. Dovada? 
îp primele două zile 
ale acestui an am li
vrat deja unor parte
neri externi Ioturi 
care însumează 103 
motoare asincrone. • 
Noi, muncitorii și spe
cialiștii întreprinderii, 
știm că. de realizarea 
in bune condiții și la 
termen a exportului 
depinde in mare mă
sură asigurarea nece
sarului de materii pri
me și materiale atit 
de necesare industriei 
noastre, implicit nouă. 
De aceea, am luat 
toate măsurile să ono
răm toate contractele 
primului trimestru 
pină la sfirșitul lunii 
februarie.

- Un- angajament am
bițios, dar pe care, cu 
siguranță, harnicii și 
pricepuții constructori 
de mașini electrice ii 
vor realiza. Garanția ? 
Ritmul- intens de lu
cru. -concentrarea și 
pasiunea cu. care se 
muncește incă din a- 
peste prime zile ale 
anului în fiecare sșc-. 
tie de producție. De 
la-șeful serviciului ex
port, inginerul Aurel 
Militaru. aflăm că cea 
mai ' mare. parte din 
producția destinată ex
portului se realizează 
în secția I și secția 
ă Il-a. Același, inter
locutor ne prezintă și 
citeva din noutățile de 
ultimă oră, produse 
care acum se afla in 
fabricație și care au 
drept destinație firme 
din țări cu renume în 
construcția motoarelor 
electrice, . cum sint 
Franța. Italia... S.U.A. 
ș.a. Prezentate pe 
ecur.t, acestea și.nt^ 
grupurile electrogene 
fără- inele și- perii, 
care au „slăbit", prin 
grija șt neastîmpărul 
profesional al ingine
rilor și proiectanțildr 
din întreprindere,- cu 
peste 300 de kilogra
me ; gama de motoa
re de gabaritul 447- 
449. care sint i execu
tate conform normelor 
internaționale și pe 
care nu le realizează 
decit trei-patru firme 
din lume ; motoarele 
cje curent conținuu 
MCUA 22 kW. Toate

aceste produse sint 
concepute recent. Ele 
au fost testate pe pia- 

, ța externă la diverse 
tîrguri' internaționale, 
unde s-au impus prin 
caracteristicile tehnice 
deosebite. Așa se ex
plică .faptul că. in 
prezent, întreprinde
rea are comenzi fer
me din partea unui 
important număr de 
parteneri externi.

Care' este suportul 
.acestor frumoase re
zultate- pe linia înnoi
rii și modernizării fa
bricației ? Until șl ;cel 
mai important il con
stituie preocuparea 
permanentă, de zi cu 
zi, a spectaliștilor în
treprinderii de a fi 
mereu nu numai in 
pas cu ce se constru
iește in acest domeniu 
pe plan mondial, ci și 
cu un pas , ipainte. 
Cine sint „părinții" a- 
cestor noi 'mașini elec
trice ? Dintr-o listă 
care ar putda 'fi mult 
mai «■.umțroasă. no
tăm pe inginerii „ve-' 
terani" GaVriitu Necu- 
lai,' Vasile; Creta, Con
stantin Giurgiu și pe 
mai tinerii Viorel Mi- 
halcea, Victor Bunea 
și Mirtea ' Creța. Am 
notat numele numai ale 
cîtorvă dintre miile de 
nume ale oamenilor 
muncii’ de. Ia I.M.E.B. 
care, toate lă un loc. 
se regăsesc permanent 
sub emblema de renu
me : IiM.E.B. — „Fa
bricat I în România".
(Gheorghe loniță).

In pagina a lll-a, relatări ale reporterilor și corespon
denților „Scinteii" prezenți la început de an în mijlocul 

oamenilor muncii din alte unități industriale y

Iarna - anotimp de muncă intensă 
în agricultură

Am pășit in noul an, an în care 
există condiții materiale pentru rea
lizarea unor .producții agricole spo
rite in toate sectoarele agriculturii. 
Este suficient să amintim că agri
cultura va fi dotată cu 15 400 trac
toare, se vor folosi 2,4 milioane tone 
de Îngrășăminte chimice și vor fi 
amenajate pentru irigații 400 000 
hectare, astfel incit la finele anului 
suprafața irigată va ajunge la 3,7 
milioane hectare, atit cit prevede 
programul aprobat de conducerea 
partidului. Și condițiile climatice se 
anunță a fi bune. Realizarea pro
ducțiilor prevăzute, îndeosebi a pro
ducțiilor record, esie hotărită acum 
de munca celor care lucrează in 
agricultură.

Sarcina subliniată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu .la- consfătuirea 
de lucru pe problemele agriculturii 
— de a se obține :29J5 milioane tone 
de cereale. pentru boabe, precum și 
producții mari la celelalte culturi —r 
nu permite nimănui să stea la gura 
sobei. Nimic din ce se poate face 
astăzi nu trebuie aminat pe miine. 
Care sint prioritățile acestor zile ?

Fertilizarea terenurilor cu ingră- 
săminte organice constituie prima 
condiție de care depinde sporirea 
recoltelor de cereale, plante tehnice 
Si legume. în planul de dezvoltare 
a agriculturii și industriei alimenta
re pe 1985 Se prevede folosirea a 36 
milioane tone îngrășăminte organice. 
Iar HotArirea-apel a plenarei lărgite 
a Consiliului Național al Agricultu
rii. Industriei Alimentare. Silvicul
turii și Gospodăririi Apelor adresea
ză țăranilor cooperatori, lucrătorilor 
din I.A.S. și S.M.A., specialiștilor, 
tuturor locuitorilor satelor îndemnul 
de a stringe și transporta îngrășâ- 
mintele organice existente in fer
mele zootehnice, precum și in gos
podăriile personale ale cooperatori
lor. ale producătorilor particulari. 
Bineînțeles, cea mai mare atenție 
trebuie acordată fertilizării celor 
500 000 hectare care vor fi-cultivate 
In 1985 cu porumb, de pe care ur
mează să se obțină 20 000 kg știu- 
leti la hectar, celorlalte suprafețe

destinate culturilor intensive. Neln- 
tîrziat trebuie să se asigure trans
portarea la cimp și in grădinile de 
legume a cantităților de îngrășămin
te naturale, acțiuni la care Șa fie 
folosite toate mijloacele de transport

E'olosirea unor semințe de bună 
calitate condiționează în mare mă
sură obținerea de recolte mari. Este 
pozitiv faptul că în urma indica
țiilor conducerii partidului, pentru 
producția acestui an au fost asigu
rate cantități mai mari de semințe 
cu însușiri biologice superioare. în 
legătură cu semințele se pun cel 
puțin două probleme. Prima șe -re
feră la condiționarea și păstrarea lor 
cu grijă, astfel incit să nu se dimi
nueze în nici un .fel însușirile , lor 
germinative. A doua privește '.direct 
organele de specialitate, care au da
toria să repartizeze- pe județe’șl u- 
nit«ăti agricole semințele necesare, in 
funcție de condițiile specifice, loca
le. astfel incit preluarea- lor să se 
facă din timp.

Mai mult decit în alte sectoare ale 
agriculturii, in legumicultura tre
buie să se acționeze din vreme pen
tru realizarea producțiilor prevăzute. 
Ca și la culturile de cimp, indeo- 
sebi la cele intensive, trebuie să fie 
fertilizate abundent’suprafețele des
tinate grădinilor de legumei însă 
principala lucrare care revipe in 
actualitate o constituie producerea 
unor cantități îndestulătoare de ră
saduri și de cea rnai bună calitate, 
incepind cu ceje care, vor fi -culti
vate în solarii și apoi „cele ce vor 
fi plantate, in cimp. Alături dfe sere 
și solarii,, răsadurile vot fi prodtisâ 
și in răsadnițe obișnuite. Or. pregă
tirea acestora trebuie să inceapă 
tocmai acum, mai exact să fie re
parate tocurile, ramele, să se asigu
re materialele necesare — biocom- 
bustibiL-amestecuri de pămint etc. 
încă de pe acum, organele de spe
cialitate și conducerile ținităților a- 
gricole au datoria să ia asemenea 
măsuri prin aplicarea cărora să se 
asigure producții superioare de le
gume și in sortimentul stabilit. 1 ’

în livezi, ramurile pomilor sint

încărcate de zăpadă, ier . în cele de 
tip intensiv stratul de nea’ ajunge 
pe alocuri chiar Ia locul de pornire 
a coroanei. Chiar și in aceste con
diții trebuie să continue lucrările 
de sezon — tăierile și tratamentele.

Repararea tractoarelor și a mași
nilor agricole constituie cca mai im
portantă acțiune ce se desfășoară 
in cursul iernii și care este de na
tură sâ asigure executarea in .con
diții optime a lucrărilor agricole 
de primăvară. Avind in vedere că 
pină la 3 ianuarie, au fost re
parate doar 33 la suta din numă
rul/ tractoarelor și 30—60 la sută 
din cel al mașinilor, agricole — 
deci estn de efectuat un mare vo
lum de lucrări — se jmpime .c$, 
printr-o organizare temeinică . a 
muncii, in ,attdieret să ,sa asigure 
respectarea întocmai p. graficelor dp 
ețieptare a lucrărilor la, fiecare p-, 
țil.aj. Aceasta presupune, totodată' să 
fie ; asigurate piesețe «de ,-chimb ne
cesare. . ,Este o problemă de mare 

.însemnătate, la rezolvarea ' careta 
itrebuie să conlucreze toți 'factorii 
care au răspunderi in. această direc
ție. Stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii și centrele de reparații, 
dezvoltind . și amplificind experien-. 
ta valoroasă din ultimii ani, au da
toria să organizeze recondiționarea 
și producerea in atejiere proprii â 
unui număr cit mai mate de piese 
de schimb. Și unitățile ■ industriale 
— mai mult decit in. alți ani — au 
obligația de’ mare răspundere de a 
producă și livra piesele de schimb 
prevăzute în contracte. Nu trebuie 
admise situațiile celor petrecute în 
trecut, cind din lipsa unor piese de 
schimb — in aparență mărunte, ne
însemnate — reparațiile nu au pu
tut fi încheiate la termenele stabi
lite si in condiții de calitate cârfe să 
asigure funcționarea tractoarelor in 
condiții optime.

Așadar, inceputu) de an trebuie 
să marcheze o muncă intensă in 
toate sectoarele agriculturii, spre a 
se asigura’ condițiile necesare obți
nerii de producții agricole record ’

Adevărurile mari cer, de regulă, o exprimare directă, 
în puține cuvinte. Se spune in Directivele celui de-al 
Xlll-lea Congres al partidului : volumul- traficului fluvial 
va crește cu 30-35 la sută in următorul cincinal. 
„Flota fluvială va fi dotată cu aproape 430 mii tone 
nove nepropulsate ți 150 mii C P remorchere și im- 
pingătoare... Transportul maritim va crește in cincinalul 
viitor cu 75-80 la sută. Capacitatea flotei va ajunge 
in 1990 la 7,5-8,0 milioane tdw, ceea ce va asigura 
practic preluarea integrală a mărfurilor de comerț 
exterior care, se derulează pe această cale, precum și 
disponibilitățile pentru servicii și compensări de 
transport". ,.

Obiective cutezătoare, cuprinse în doar citeva 
rinduri. Liniile lor de forță se află in prpgțamul gene
ral de dezvoltare a patriei socialiste1 adoptat de 
Congres. Acum e vremea faptei, a muncii dăruite, a 
acțiunii revoluționare. Numai ața viitorul poate fi -gră
bit, poate fi apropiat. Este constatarea tonică pe care 
ne-o oferă ți imaginea de ultimă oră a activității 
Institutului de cercetare științifică și inginerie tehno
logică pentru construcții navale (1CEPRONAV) Galați, 
loc unde performanțele tehnice smulse viitorului intră 
in obișnuitul fiecărei zile.

...Privim un desen. Cu
loarea predominantă — că
rămiziul. Linia avintată ,a 
provei. Linii elegante ce 
conturează trupul navei 
pină ,1a pupa. Albul hirtiei. 
sugerează marea. Alcătui
rea de oțel parcă navi
ghează acolo, pe perete și, 
cu puțină fantezie, aproape 
hă „vezi" fumițl ce iese din 
coșul plasat la locul lui, 
undeva, pe , la mijlocul 
punții.

— Este ;,vedeta" cincina
lului viitor.

Reținem remarca ingine
rului Constantin Alexandru, 
președintele-robslliultu ști
ințific al ICEPRONAV Ga
lați. Stăruim ’ și ;aflăm : 
„Vedeta" este nava feribot 
de 12 000 tdw aflată acum 
pe planșete. Este nava cap 
de serie care prinde viață 
ca rezultat al dialogului de 
lucru al secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu con
structorii navali, dialog 
avut in aprilie 1984. încer
căm o discuție de detaliu 
cu un proiectant. Nu-i lu
crul cel mai ușor de rea
lizat,

— De azi dimineață nu 
m-am ridicat de pe scaun.

Era ora prînzului cind 
ing. Grigore Manea făcea 
această afirmație.

— Recuperați vreo rămî- 
nere în urmă ?

tn privirea marcată de 
efort a inginerului obser
văm o tresărire :

— Recuperăm, ca să zic

așa, un... devans de 3—4 
luni. I

Nu-i un joc de cuvinte. 
Un asemenea proiect teh
nic — deosebit de complex, 
„bucșit" cu tehnică , mo
dernă — presupune, pentru 
definitivare, 5—6 luni de 
lucru la planșetă. Specia
liștii de la ICEPRONAV, 
presați de viitor, și-aii asu
mat răspunderea execuției 
in numai două luni. Sigur, 
performanța nu-i numai 
de ordin cantitativ, înainte 
de toate. Spune Grigore 
Manea ;

— Tocmai m-am întors, 
dintr-o, călătorie unde- am 
văzut -cum funcționează un 
feribot. O asemenea navă 
începe de pe... chei, cu so
fisticatele instalații de ac
ționare hidraulică, de co
mandă și control electronic. 
Instalații similare și la 
bord. Plus cele de ridicare- 
coborire cu liftul a vagoa
nelor, funcționare automa
tizată, pe bază de memorie 
imprimată etc. Pluș ordo
narea distribuției celor 108 
vagoane, cite pot fi luate la 
o singură cursă.., Noutăți, 
numai noutăți pentru pro
iectant. . I

. — Și cum vă simțiți in 
viitoarea lor ?

— Ca orice îndrăgostit 
de profesie — bine. La 
care adaug, mai presus de 
orice, satisfacția că ni s-a 
încredințat o asemenea 
răspundere. Spcotim a- 
ceastă încredere drept un 
bou prilej de afirmare a

inteligenței tehnice ro
mânești. Iar dovada că nu 
numai eu gindesc așa este 
și faptul că, din start, fe
ribotul de construcție ro
mânească, care in cincina
lul viitor vâ: inaugura 
cursele — anunțate de Se
cretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — diritre țărmul 
românesc și cel al Turciei, 
are un grad de integrare 
a producției de circa 80 la 
sută...

Dincolo de procentul 
evocat — idei puse in miș
care. Trecute prin sita con
fruntărilor, nu de puține 
ori aprinse, cristalizate sub 
permanenta asumâre a 
timpului viitor. Dincolo de 
procentul evocat — pasiu
nea și profesionalitatea și 
crezul’ unor oameni al că
ror domeniu de acțiune îl 
constituie anii ce vin.

★
Trei panouri inedite în 

felul lor. Fiecare — o co
lecție de sine stătătoare de 
elice. Elicfe de: vapor, la 
scară redusă. Rostul aces
tei panoplii ni-1 descifrea-’ 
ză in cinci cuvinte >un in
giner tînăr, Jean Popovici :

— Este banca noastră de 
date.

Așadar, i tnmăniincherea 
străîucitoarelor piese re
prezintă mai mult decit o 
arhivă sentimentală. Este, 
înainte de toate, dovada 
unei activități de mare în
semnătate și competență. 
Destul să spunem, in a- 
ceastă ordine de idei, că 
fiecare elice din panoplie 
este „eu“-ul miniaturizat 
al elicelor in mărime natu
rală ce propulsează navele 
cu tricolorul la catarg, 
chiar în această clipă, in 
Atlantic ori Pacific, in Ma
rea Sargaselor ori Golful 
Biscaya. îl întrebăm pe in
ginerul Jean Popovici :

— Iri cit timp s-a consti
tuit această bancă de date?

— în ani de încercări ale 
tuturor elicelor ce urmau 
să fie montate la navele de 
construcție românească.

încercări care se fac — 
pe elice la scară redusă — 
în așa-numitul turn de ca- 
vitație. Un fel de tub 
dreptunghiular, lung de 
12 metri, înalt de 7 metri, 
plin cu apă. Undeva, o eli
ce „adevărată" mișcă lichi
dul, „vaporul" cu elicea 
mică stă pe loc./ in vreme 
ce aparatele de la pupitru 
măsoară, calculează, aver

tizează 'necontenit. Timp în 
care matematicieni, spe
cialiști în mecanica fluide
lor, in rezistență etc., „tra
duc" limbajul cifrat, in
terpretează datele furniza
te. alcătuiesc fișa acestei 
extraordinare... piese fără 
de care orice vapor ar fi o 
insulă plutitoare la voia și 
la hazardul vălurilor. Timp 
în care nimic din ceea ce 
s-a învățat in facultate, în 
anii de experiență In cer
cetare nu se dovedește de 
prisos. Competenta este so
licitată aici in fiecare zi, 
trebuie dovedită in ’fiecare 
zi, la nivelul ei cel mai 
de sus.

— Adăugați la toate a- 
cestea și dreptul Ia veto al 
laboratorului de cavitație.

— Adică ?
— Dreptul de a admite 

Instalarea la nave numai 
a elicelor omologate aici, 
în turnul nostru.

La cîțiva pași. în tunel, 
dincolo de ecranul de 
sticlă, elicea-jucărie e pur 
și simplu asaltată- dezpuho- 
iul lichid, trimis cu forță. 
Aici, la pupitru, aparate 
inteligente lucrează pentru 
om. Senzorii aflați acolo, in 
cuprinsul „mării" dezlăn
țuite, aduc necontenit, ca 
niște curieri neobosiți, vești 
utile, care atirnă greu in 
luarea deciziilor. întocmai 
cum se petrec lucrurile pe 
puntea de comandă, in mo
mentele de încercare din 
largul mării.

— Ce destinație are eli
cea aflată acum la încer
cări -?■•—-

— Va fi montată la un 
tanc fluvial de 1 000 de 
tone. Dacă corespunde exi
gențelor, o trimitem spre 
execuție — cu programele 
tehnologice de fabricație 
elaborate de ing. Clement 
Georgescu — la INETOF 
Galați.

Deci, nu numai : „e bun 
sau nu tipul de elice ales 
pentru nava cutare ori cu
tare", ci și programul deta
liat al tehnologiei prin care 
elicea mare trebuie să se 
nască. Distingem aici rolul 
de promotor de tehnologii 
moderne al institutului, 
implicarea specialiștilor săi 
în bătălia de anvergură 
pentru progres tehnic. Pri
vite din această perspecti
vă, răspunderile și compe

te TANAS
(Continuare in pag. aV-a)
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Competența și dăruirea 
revoluționară — uii mesaj 

al prezentului către viitor
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Municipiul Alexandria. Doar un crimpei din noua sa dimensiune șl înfățișare
, j i , ________ •_____________ Foto : S. Cristian,^

Nobila aspirație
Ca artist cetățean al 

unei epoci de aur, e- 
pocâ in care milioane 
de români au invățat 
valoarea demnității 
muncind în libertate 
și inălțind țara pe 
trepte de lumină, în
cerc satisfacția împli
nirilor ca sculptor, 
autor a zeci de crea
ții monumentale, sim
țind la unison cu fău
ritorii de frumos min- 
dria magnificelor rea
lizări de pe cuprinsul 
patriei. Am ascultat 
pliiț de emoție și 
mindrie Mesajul de 
Anul nou adresat de 
secretarul general al 
partidului întregii 
noastre națiuni. Este 
un mesaj al ginduri- 
lor noastre de con
strucție pașnică și 
rodnică. al voinței 
României socialiste dș 
a-și înscrie înfăptuiri-’ 
le geniului creator 
intf-o lume mai bună 
și mai dreaptă. 6 lume 
a păcii, fără arme și 
războaie, o lume in 
care să învingă rațiu
nea, viața, dreptul 
nopoarelor la existen
tă liberă și fericită. 
Pășim în acest an cu 
încredințarea că stă in 
puterea noastră, a tu
turor, să construim o 
asemenea lume, să ne 
dăruim talentul. e- 
nergia creatoare bucu
riei de a trăi, ferici
rii ,și bunăstării, îm
bogățirii vieții mate
riale și spirituale a 
oamenilor. Călăuziți 
de .partid, in fruntea 
căruia marele arhitect 
al României moderne, 
tovarășul Nicolae
Ceaușescu. conduce 
dest’nele patriei spre 
culmi de progres și 
civilizație, simțim și 
vedem prin puterea 
faptei tezaurul de 
gindire revoluționară 
al (Președintelui țării. 
Cu zestrea unor în
făptuiri pentru țară;

mă gindesc cu bucu
rie la perspectivele ce 
decurg din Directive
le celui de-al Xlll-lea 
Congres al partidului, 
perspective ce fac pe 
fiecare om ăl muncii 
să aibă in față ima
ginea unor mari îm
pliniri in care cuceri
rile științei și tehnicii 
iși vor aduce o con
tribuție însemnată în 
planul de dezvoltare 
a tuturor domeniilor 
de activitate pină in 
anul 2000. Aceste rea-

ÎNSEMNAM
de Marius
BUTUNOIU

Uzări, precum și au
torii lor, constructorii 
socialismului și co
munismului. sint, așa 
cum sublinia secreta
rul general al parti
dului, izvoare de 
inspirație pentru crea
tor, izvoare proaspete 
ce fertilizează creația 
patriotică de azi.

în fața breslei 
noastre. perspectiva 
realizării unor noi 
creații de artă face o- 
biectul unor preocu
pări de mare cutezan
ță. deoarece se vor e- 
difica centre civice 
moderne in multe 
din municipiile țării, 
inclusiv cel din Capi
tală. se vor ridica 
mari monumente o- 
magiind momente e- 
sențiale din istoria 
României. Aceste sem
ne în piatră si bronz 
trebuie să aibă fru
musețea doinei și pu
terea veșniciei, să 
vorbească emoționant 
despre epoca eroică 
pe care o trăim. Cu 
aceste ginduri înce
pem poul an. an pe

care-1 dorim rodnic, 
bogat in împliniri, 
spre gloria scumpei 
noastre patrii. Sint 
ginduri care se în
scriu firesc in aspi
rațiile constructive ce 
definesc voința intre- 
gului nostru popor, 
din care facem parte, 
din viața și activita
tea căruia iși trag se
vele vii, proaspete 
operele de artă pe 
care le făurim. O artă 
durabilă, pentru cei 
de azi și cei de mîi- 
ne, nu poate fi 
concepută decit in 
strinsă legătură cu 
visurile și împlinirile 
eroicului nostru po
por, cu hotărîrea lui 
de a da viață mărețe
lor obiective ale ani
lor ce vin. Trăim o
epocă pe care o de
numim cu îndreptăți
tă ' 'mindrie „Epoca 
Ceaușescu", în care 
poporul nostru a dat 
la iveală cele mai 
strălucite ctitorii din 
istoria sa milenară, 
iar gindui nostru cel 
mai fierbinte este de 
a fi. prin ceea ce 
creăm, Ia înălțimea a- 
cestor mari realizări 
făcute să dureze pes
te veacuri. Răspun
derea creatorului de 
azi, din anul 1985. se 
măsoară în calitatea 
muncii lui. în forța 
operei Iui de a vorbi 
celor de azi și de mîi- 
ne in graiul nepieritor 
al artei umanist-revo- 
luționare, patriotice, 
înscriem cu bucârie 
la începutul acestui 
nou an hotărirea 
noastră de a nu 
precupeți nimic spre 
a dărui poporului 
opere inspirate din 
munca și viața lui. 
opere inspiratoare de 
elan și dăruire, de
ginduri înalte. de
aspirații pe măsura
timpului socialist al
tării.
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HOTĂRIRILE FORUMULUI COMUNIȘTILOR
- In conștiința și munca țării

Acum, le> început de an. cronica nouă a județului Teleorman 
- județ soccttit pină acum nici două decenii printre județele țârii 
preponderent agrare - vorbește despre spectaculoase ascensiuni 
în domeniul industrializării socialiste, precum și despre marile 
rodnicii, ale pămintului renăscut prin munca dăruită a țărănimii 
cooperatiste. Orașele sale-tîrguri prăfuite de vreme în mijlocul 
Cimpiei Burnasul'ui sau schele cu rosturi cerealiere pe umărul Du
nării — au parcurs cu succes epoca trepidantelor prefaceri și în
noiri de structură. Mari și moderne platforme ale industriei chi
mice, ale industriei constructoare de mașini, ale industriei extrac
tive, ale industriei metalurgice și ale industriei ușoare și-au aprins 
luminile la Alexandria, Turnu Măgurele, Zimnicea, Roșiori de 
Vede, Videle. De la un miliard și jumătate lei valoare a produc
ției industriale în anul 1965 s-a ajuns, în anul 1984, la peste 
15 miliarde. Numai între Congresele al Xll-lea și al Xlll-lea — 
valoarea producției industriale a sporit cu 5,4 miliarde lei. Agri
cultura, in același răstimp, și-a sporit valoarea producției de la 
aproape 3 miliarde lei în 1965 la 7,5 miliarde lei in 1984.

Acum, în primul an de după Congresul ol Xlll-lea, județul Te

leorman ocupă primul loc între județele României în ceea ce 
privește producția de îngrășăminte chimice, locul doi în extrac
ția de țiței, locul trei in fabricarea rulmenților, locul cinci in 
producția de țevi de oțel, locul șase in producția de tricotaje, 
de mătase, locul nouă in producția industriei electrotehnice.

Sînt date sintetice adine semnificative, demonstrînd ritmul 
unor vertiginoase ascensiuni ale acestui meleag in spațiul pro
gresului și al civilizației socialiste in epoca celor mai rodnice 
împliniri din întreaga istorie a țării, Epoca Ceaușescu. In acest 
nou anotimp al faptelor, gindul oamenilor de aici se îndreaptă 
spre viitorul jalonat cu strălucire de Raportul secretarului gene
ral al partidului, prezentat de la inalta tribună a Congresului 
al Xlll-lea, evaluind noi și noi posibilități, desțelenind drumuri și 
mai drepte și mai scurte spre noi realizări de prestigiu în cinci
nalul următor, pină la orizontul anilor 2000.

lată, în pagina de față, cîteva din aceste gînduri surprinse 
in instantanee reportericești peste tot acolo unde ne-am intilnlt 
țu muncitori, țărani, intelectuali ai Teleormanului,

ECHIPA „SClNTElI" TRANSMITE DIN JUDEȚUL TELEORMAN
O industrie ultramodernă în Cimpia Burnasulul - întreprinderea de rulmenți din Alexandria Foto : E. Dichiseanu

COMPETENTA
SI DĂRUIREA 

REVOLUȚIONARĂ 
- UN MESAJ

AL PREZENTULUI 
CĂTRE VIITOR

La examenul de fiecare zi 
al priceperii profesionale

Ing. FLOREA GRUIA CONSTANTIN CATRUNA

Drumul rulmentului româ
nesc...

— In datele ei esențiale, po
vestea pare simplă — ne spune 
tovarășul Florea Crăciun, ingi- 
nerul-șef al întreprinderii. Sute 
și sute de tineri teleormăneni 
au învățat secretele fabricării 
rulmentului în întreprinderile- 
pionier din Brașov și Birlad. 
Cînd s-au întors acasă, totul 
era gata de pornire — ii intîm- 
pinau utilaje ultramoderne în- 
tr-o uzină construită după regu
lile celei mai înalte exigente 
tehnice.

— Ati fost de la început aiciî
— Da, de la început. Făcusem 

și eu școala Brașovului. Pre
vedeam greutățile pe care le 
vom intîmpina cu cei chemați 
să dea viață producției. Teleor
manul nu avusese tradiție in
dustrială. Toți erau copii de 
țărani. Instruifl, e adevărat, cu 
liceul de profil terminat, dar, 
ca mentalitate, incă țărani. Este 
povestea simplă și, totodată, atît 
de complexă și uimitoare a ma
rilor deveniri umane in întreaga 
noastră tară.

— Vorbiți despre toate aces
tea de parcă s-ar fi petrecut in
tr-un trecut Îndepărtat...

— Așa îmi și apar lucrurile, 
așa și sint in realitate. Vedeți 
dumneavoastră, toți oamenii a- 
ceștia, care acum zece ani și-au 
început drumul în profesie cu 
inevitabile stîngăcii, din lipsă 
de experiență intr-un domeniu 
de activitate absolut inedit, se 
apleacă astăzi cu competenta 
unor profesioniști de prestigiu 
asupra viitorului prefigurat de 
hotăririle celui de-al Xlll-lea 
Congres al partidului, mobi- 
lizîndu-și întreaga capacitate 
creatoare, descoperindu-și noi 
Izvoare de competentă, pregă- 
tindu-se cu toată responsabili
tatea lor muncitorească să le 
pună în valoare cu și mai mare 
eficientă, așa cum ne cere, stă
ruitor. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Și au, aici, un cîmp 
larg de acțiune. Observați că 
lingă halele așa-zis vechi se ri
dică altele noi. La sfîrșitul a- 
nului viitor ele vor adăposti 
utilaje noi. românești, cu aju
torul cărora vom dubla, practic, 
capacitatea noastră de pro
ducție.

— Vorbiți despre toate acestea 
cu o siguranță deosebită. Dar

Un record: 34000 kg 
porumb știuleți la hectar.

Cum s-a obținut?
Un experiment realizat în 1984 

pe un cîmp din marginea 
municipiului Alexandria este 
discutat acum, comentat in 
fel și chip de către toti agri
cultorii județului Teleorman, 
Multi s-au dus să-1 vadă. Unii 
în mod organizat. Alții, neîn
crezători sau doar curioși, și-au 
făcut și drum pe acolo. Prea era 
grozav ce se vorbea despre lotul 
acela de 50 de hectare ! In 
decembrie, măsurătorile, cal
culele toate s-au încheiat. Iar 
rezultatul pare de-a dreptul 
senzațional : 34 000 de kg de po
rumb știuleți la hectar !

De aceea, discuțiile pe care 
le-am purtat aici, in județ, cu 

această dublare a capacității de 
producție înseamnă probleme cu 
totul noi, eforturi noi...

— Oricare om din această uzi
nă v-ar vorbi la fel. Pentru că, 
pe parcursul a numai 10 ani, in- 
firmîndu-ml total temerile de la 
Început, despre care vă amin
team, în Alexandria s-a născut 
un muncitor industrial de pri
ma mină Fiecare zi din tot 
acest răstimp, pentru cei patru 
mii de muncitori, tehnicieni și 
specialiști, a fost extrem de 
densă în acumularea de expe
riență profesională. Experiența 
nu se capătă, socotesc eu, nu
mai prin numărul zilelor și al a- 
nilor de muncă, ci și prin inten
sitatea de conștiință cu care este 
însușită. Așa că dublarea capa
cității în viitorul cincinal, in fa
bricarea de rulmenți teleormă
neni, nu înseamnă doar o creș
tere, ci drumuri cu totul noi în 
creșterea productivității muncii 
— cu oameni stăpînind pro
gresul tehnic, amplificîndu-1 
neîncetat. Rulmentul nostru e 
cerut și căutat pe piața inter
națională. Amintesc acest lucru 
pentru că el spune ceva despre 
competenta oamenilor noștri. Ei 
bine, în anii ce vin, această 
competentă va da examene și 
mai exigente.

— Din ce ar consta aceste e- 
xamene 7 Am înțeles că de ex
periență bună și bogată nu du
ceți lipsă.

— Succesul trebuie consolidat 
și lărgit prin producție irepro
șabilă, de inaltă calitate. In ulti
mul timp, da pildă, am inițiat, 
în acest sens, mai ales în rîndul 
tinerilor — și aici aproape toți 
sîntem tineri — o formă nouă 
de adincire a perfecționării pro
fesionale. Am numit-o politehni
ca muncitorească. Fiecare secție 
își are cursurile ei de lărgire a 
pregătirii profesionale in așa fel 
incit un om va stăpîni, într-un 
timp extrem de scurt, două-trei 
profesiuni. Acesta este doar 
unul din răspunsurile, prin fap
te, ale fiecăruia dintre noi : 
dorința de a deveni specialiști 
de înaltă clasă, cu o gîndire e- 
conomică profundă, pătrunzînd 
întreaga complexitate a viitoru
lui dezbătut în marele forum al 
comuniștilor, luîndu-1 în stăpi- 
nire, transformîndu-l. prin mun
ca noastră, prin inteligenta 
noastră, în prezent și mai lu
minos.

mai multi oameni ai ogoarelor 
n-au putut ocoli referirile la 
acest experiment. Acceptat sau 
contestat (sint și cazuri de acest 
fel), el are darul de a stirni 
ambiții și, nu de puține ori, de 
a redimensiona proiectele de 
viitor.

— Acesta a și fost scopul pen
tru care am organizat acest lot 
— ne-a spus, din capul locului, 
autorul experimentului, ingi
nerul Florea Gruia, directorul 
Trustului județean Teleorman al 
I.A.S. Am vrut să demonstrez 
că, în anumite condiții, pămîntul 
acesta poate da producții uimi
toare. Eu sînt, de loc, din acest 
județ. Dar mulți ani am lucrat 

departe de aici. Intr-o zonă de 
dealuri. Rămăsesem însă me
reu cu gîndul la cîmpiile și la
nurile noastre de porumb. Am 
rămas — de la tatăl meu, țăran 
— cu o dragoste pentru cultu
ra porumbului. Aici porumbul 
e la el acasă. Și-am vrut să 
demonstrez acest fapt. Am făcut 
mai întîi experiențe cu o sută 
de soiuri, în patru centre din 
județ. Pe urmă, am ales un soi 
și-am vrut să văd pină la ce 
limită superioară poate să a- 
jungă producția lui. Este hibri
dul românesc 420.

— O demonstrație despre im
portanța alegerii soiurilor 7

— Nu, demonstrația este alta. 
Să vă spun un „secret" : La 
noi, în sistemul culturilor mari, 
un hectar nu are 10 000 de mp, 
ci doar 8 000—9 000. Pentru că 
niciodată numărul de plante din 
cîmp nu este cel calculat pentru 
10 000 de mp. Rămin goluri, din 
pricini foarte diverse : plantare 
incorectă, nerăsărire, neglijențe 
la prășit, la recoltat și cite alte
le ! Or. aici, pe lotul meu, un 
hectar este chiar un hectar. 
Nici mai mult, nici mai puțin. 
Apoi vin celelalte. Pregătirea 
terenului, premergătoarele, ale
gerea soiului, insămințarea in 
timpul optim, îngrășăminteie, 
erbicidele, lucrările de întreți
nere, irigatul, recoltarea...

— Unii spun că ați făcut prea 
multe lucrări mecanice, că ați 
dat prea multe îngrășăminte, că 
ați udat prea mult...

— Dacă toate astea ar fi fost 
„prea multe" nu mai creștea ni
mic pe cele 50 de hectare...

— „Prea multe" față de posi
bilitățile existente în mod o- 
bișnuit...

— Asta poate că da. E adevă
rat, am dat pină la 1 000 de kg 
de îngrășăminte la hectar. Și 
apă am dat atîta cită au cerut 
plantele...

— Și se mai spune că prețul 
la care ați obținut dumnea
voastră această producție este 
prea mare...

— Am cheltuit 18 000 de lei 
la hectar. Și am produs în 
valoare de 41 000. Calculați : e 
o rentabilitate de 23 000 lei pe 
un hectar. Vi se pare puțin 7 La 
porumb, agricultorul trebuie să 
aplice teoria bogatului. In
vestești mult, obții mult. E cea 
mai rentabilă cultură agricolă. 
E adevărat însă : cere bătaie de 
cap. Eu am făcut măsurătorile 
în cimp nu cu pasul ori cu 
bățul, ci prin teodolit. Ca să am 
fix 6 plante pe mp. Toate sub
stanțele pe care le-am adminis
trat au fost numai în funcție de 
determinări de laborator. Pen
tru că la o asemenea recoltă se 
produc în sol carențe care se 
cer compensate. Nu, simplu nu 
e deloc. Specialistul e foarte se
rios pus la treabă intr-un ase
menea sistem de agricultură !

„Pămîntul va avea mereu 
nevoie de sufletul țăranului1'

La ferma „Dona" n-am reușit 
să ajungem. Am discutat, in 
schimb, cu alți agricultori iscu
siți ai județului. între alții, cu 
Constantin Cătrună, președin
te al C.A.P. Moșteni-Voivoda. 
Localnicii ii spun „Nea Vică“...

— Pornisem din '74 la iriga
ții. Oamenii noștri nu-și prea 
dădeau silința. N-aveau încre
dere. Dar s-a întîmplat să fie 
secetă și unde am avut po
rumb neirigat nu s-a făcut nici 
un știulete. La irigat — 17 000 
kg știuleți la hectar. Ei, să-i 
fi văzut din anul următor pe 
cooperatorii noștri cum umblau 
cu aripile de ploaie, cum dor
meau pe cimp ca să prindă mo
mentul udatului... Am făcut, în 
’76, o producție fantastică pen
tru vremea aceea : de pe 250 
de hectare — 23 000 de kg de 
știuleți la hectar. Cooperativa a 
primit atunci, pentru producția 
asta, titlul de Erou al Muncii 
Socialiste...

De atunci cooperativa din 
Moșteni-Voivoda obține pro
ducții constant ridicate... „Nea 
Vică" vorbește despre ele ținînd 
să precizeze că nu e la mijloc 
doar udatul (care s-a făcut mai 
anevoios în ultimii ani din 
cauza lipsei de apă), ci și o me
todă pe care el a moștenit-o 
din bătrîni și în care crede : 
rărițatul, la a doua prașilă me
canică. A avut, pe tema aceasta, 
discuții aprinse cu unii specia
liști. „Dar ce ai dumneata cu 
mine dacă obțin producție 7“ 
le-a spus el. „Păi, se evapo
rează apa !“ „Dar uite că po
rumbul crește ! Buruienile dis
par și unde nu sint buruieni se 
face porumb și floarea-soarelui 
și orice". Și către noi : „Să știți 
de la mine, prejudecăți există 
și la unii specialiști. Că preju
decată este atunci cînd vezi 
bine un rezultat, dar nu vrei 
să-1 iei in seamă pentru că nu 
vine el exact peste ce ai învățat 
tu. Un lucru vechi, ca rărițatul, 
poate fi nou în anumite condiții 
și trebuie să-1 iei în seamă, să-1 
cercetezi atunci cînd vezi că dă 
rezultate...

— Cum vedeți viitorul agri
culturii 7

— Viitorul agriculturii 7 E o 
treabă atît de serioasă Incit 
atunci cînd vorbești de ea nu 
trebuie să scapi nimic din ve
dere. Viitorul agriculturii nu 
poate fi decit al tehnicizării ei. 
Așa cum prevăd de altminteri și 
documentele Congresului al 
Xlll-lea. Agricultura trebuie 
să-și depășească actualele ca
noane. Agricultorii trebuie să 
devină foarte buni tehnicieni. 
Cuprind în termenul de a- 
gricultori pe absolut toți cei im
plicați, într-un fel sau altul, 
in verigile agriculturii : de Ia 
cei care produc mașini și alte 
materiale necesare agriculturii
— și trebuie să spun că fabri
canții de mașini pentru agricul
tură au mari restanțe morale 
față de noi — și pină la meca
nizator sau lucrător la irigații. 
Viitorul va aduce aici mari res
ponsabilități. în primul rînd pe 
aceea a creșterii competenței și 
conștiinciozității. Idee n-aveți 
cită valoare se cuprinde în afir
mația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu atunci cînd spune că 
intre munca electronistului și a- 
ceea a agricultorului nu este 
decit o deosebire de nuanță, di
feră obiectul muncii, dar nu și 
nivelul ei tehnic. Cînd am făcut 
astă-vară instruirea combineri- 
lor, le-am spus : „Voi sînteți 
directori de uzine !** Au făcut 
ochii mari. „Cum așa 7“ „Uite 
așa, simplu și direct : o combină 
„C-6" e, practic, o uzină pe 
roți. Costă un milion de lei și 
trebuie să recolteze în valoare 
de patru milioane. Asta depin
de de voi. Cînd o luați în pri
mire vi se dă pe mină 6 avere
— ea, mașina, dar și recolța pe 
care trebuie să o scoată din 
cîmp". Sigur, sint multe de 
făcut în planul formării oame
nilor, al educației, pentru ca lu
crătorii ogoarelor noastre să 
înțeleagă, pînă la capăt, pozi
ția pe care o ocupă.

— Să ne întoarcem puțin la 
experiment...

— Nu e singurul. La I.A.S. 
Tr. Măgurele, la ferma „Dona", 
inginerul Nicolae Șchiopu a 
obținut 28 000 kg porumb știu
leți la hectar, de pe toată supra
fața cu porumb a fermei. Nu 
în condiții de experiment, ci de 
producție. Deci experimentul de 
aici nu e chiar așa departe de 
realitatea cîmpului, a unor 
cîmpuri pe care se depun 
suflet, rîvnă, se consumă ma
terie cenușie și se duce lupta 
pentru a-i smulge viitorului, 
încă de azi, producțiile spre 
care ne cheamă. Experimentul 
de aici eu așa îl consider : o 
chemare și o promisiune certă 
a viitorului. Noua revoluție a- 
grară ne cere să țintim mereu 
dincolo de prezent !

— Vreți să spuneți că agri
cultura nu are reguli fixe.

— Are și reguli fixe, dar tre
buie gîndite și ca un domeniu 
in mișcare, in continuă perfec
ționare. Noi nu știm încă ce 
poate pămîntul nostru. Cind în 
urmă cu foarte mulți ani, pe 
la începutul C.A.P.-ului nostru, 
am făcut 5 000 de kilograme de 
porumb la hectar, bătrinii noștri 
au rămas pe gînduri, au zis 
întîi că e o întîmplare. Cind am 
făcut 23 000 s-au dus pe cîmp 
și s-au minunat. Acuma, dacă 
s-ar duce acolo, pe lotul lui 
Gruia, cu 34 000, știu eu ce ar 
mai face 7

— Dumneavoastră ați fost 
acolo ?

— Da, am fost. Și zic că 
treaba asta trebuie cercetată 
atent. Mie mi s-au părut plan
tele cam subțiri, întinse mult 
după lumină...

— Dar producția s-a făcut.
— S-a făcut... Da, nici discu

ție, agricultura e in schimbare, 
de asta a și conceput partidul 
nostru noua revoluție agrară... 
Ea este și necesară și posibilă. 
Cînd am fost eu ales președin
te, mersese rău treaba pe aici. 
Și am vrut să demonstrez că 
forma asta, socialistă, de orga
nizare a muncii în agricultură 
va rezolva problemele materiale 
ale oamenilor. Și le-a rezolvat, 
intr-adevăr. Uitați-vă la oa
meni, la casele lor, la copiii lor. 
Dar lucrurile trebuie duse mai 
departe. Cum ziceam, noi nu cu
noaștem încă forța acestui pă- 
mint. Ca s-o cunoaștem și s-o 
folosim trebuie să muncim incă 
mult asupra oamenilor...

— în ce sens 7
— Vedeți dumneavoastră, a- 

gricultura asta intensivă nu se 
mai poate face cu țăranul așa 
cum îl știm noi. Ne trebuie 
oameni pregătiți și conștiincioși, 
trebuie să ni-i formăm. Avem, 
de pildă, un mecanizator ca 
Marin Bălăceanu. Asta a luat 
in primire un tractor nou acum 
șapte ani. Atîta grijă a avut de 
tractorul ăsta că pină acum n-a 
fost nevoie să-i schimbe nici 

măcar o piesă... Iar lucrările pe 
care le face, jos pălăria ! De 
acest fel de mecanizatori avem 
nevoie. Avem pe urmă nevoie 
de buni specialiști, cu suflet și 
cu dragoste pentru munca lor. 
Și nu cum am avut unul 
aici, mai de mult, care nu 
făcea nimic. I-am zis odată : 
„Măi, cum întinzi tu mina la 
casieria statului cînd știi bine 
că nu ți-al făcut datoria 7“ Știți 
ce mi-a răspuns 7 „Păi dacă 
mi-i dă, de ce să nu-i iau 7“ 
Asta e ! După părerea mea, a- 
gronomul, ca și tractoristul, ca 
și cooperatorul trebuie să fie 
plătit după producția pe care o 
face. Altă lege nu poate exista 
in agricultură. După cum vii
torul agriculturii nu poate să fie 
decit cel înscris în documentele 
Congresului al Xlll-lea, adică 
un viitor cu producții mari, ob
ținute de oameni pricepuți in 
profesia lor și cu o conștiință 
mare a răspunderilor.

— Adică de un nou tip de 
țăran 7

— Țăranul-țăran, după înțe
lesul clasic, nu prea mai există.

La Zimnicea, unde 
nu a existat industrie...

La Zimnicea, In cîmpla Dună
rii, s-ar putea vorbi mult des
pre spectaculos. Un tirg pină 
mai ieri uitat de lume se înalță 
astăzi mîndru, durat din beton 
și sticlă, in linii arhitectonice 
moderne. Zimnicea este orașul 
în care s-a rezolvat definitiv 
problema locuințelor. Zimnicea 
este orașul care și-a construit 
industrie de mina întîi. într-un 
ritm impresionant. Valoarea 
producției industriale, am aflat 
de ia primarul orașului, tovară
șul Florea Unghianu, se ridica, 
la începutul actualului cincinal, 
la 498 de milioane lei : în anul 
1985 valoarea ei va fi de trei ori 
mai mare.

— Numai întreprinderea de 
țevi sudate — spunea cu mîn- 
drie primarul — va produce, 
anual, prin intrarea in producție 
a noilor laminoare de țevi suda
te longitudinal, la valoarea de 
un miliard de Iei.

— Deci, sînt mari evenimente 
In viața fiecăruia dintre cei 
17 000 de locuitori ai orașului.

— în viața lor, pină nu de 
mult, nu se petrecuse nimic de
osebit. S-a construit însă orașul 
— întreaga țară și-a adus con
tribuția la renașterea lui — pe 
temelii moderne, din cenușa ca
lamităților naturale din anul 
1977 ; s-au construit noile între
prinderi ; problemele agricultu
rii le-au abordat din unghiuri 
noi de vedere — al mecanizării 
complexe, al chimizării, al cu
ceririlor științei agricole. Și-au 
propus mult, au realizat mult. 
Știți, de exemplu, care este a- 
cum valoarea realizată în pro
ducție de către un muncitor la 
Întreprinderea de țevi sudate ? 
1 800 000 de lei ! Aici, unde me
talurgia nu a existat ca ramură 
industrială pină mai Ieri.

— Care sînt problemele viito
rului, cum și le reprezintă zim- 
nicenii ?

— Așa cum și le reprezintă 
fiecare om al muncii din țara 
noastră. După hotăririle marelui 
forum al comuniștilor, a sosit 
timpul faptelor, cum spunea se
cretarul general al partidului. 
Fiecare se gîndește nu la cit 
poate să facă acum, ci la cit și 
cum ne cere viața să facem. 
S-au convins că forța lor de 
creație poate fi sporită prin mai 
intensă pregătire, prin autoper- 
fecționare continuă. Aici cimpul 
de acțiune este nelimitat.

— Să pătrundem puțin In 
acest cîmp.

— Să mă refer la agricultura 
orașului, pentru că ea este un 
sector economic foarte impor
tant al nostru. Ne-ar trebui, am 
socotit noi, pe ogoarele noastre 
cam opt mii de oameni. Și noi 
sîntem doar șapte sute !

— Și cum vedeți rezolvarea 7
— Simplu : înseamnă că acești 

șapte sute de oameni trebuie, 
prin inteligența lor, prin modul 
nou de a-și regindi munca și 
viața, să devină acei muncitori 
specializați capabili să obțină 
producțiile Înalte și stabile pre
văzute de noua revoluție agra
ră. S-a trecut de stadiul dezide
ratului, se acționează concret și 
dinamic în acest sens. Fără spi
rit revoluționar in gîndire și în 

Am intrat într-un an nou, anul care, în istorie, va fi numărat 
ca primul de după Congresul al Xlll-lea. Deci viitorul... a și 
inceput.

„Perspectiva minunată care stă în fața noastră - afirma to
varășul Nicolae Ceaușescu la încheierea lucrărilor Congresului 
al Xlll-lea - ne cere să lucrăm în spirit revoluționar, să fa
cem totul pentru a păstra tradiția și spiritul de luptă al co
muniștilor, al partidului nostru, să servim in orice împrejurări 
poporul, cauza socialismului 1”. Comuniștii, oamenii muncii din 
țara noastră - între care cei cu care am discutat în județul 
Teleorman sînt o reprezentativă parte - își privesc cu serio
zitate sporită răspunderile, descoperă și sondează noi și noi 
resurse materiale și morale.

Mihai CARANF1E, Dlonisie S1NCAN, 
Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scînteii"

Și nici n-ar mai avea ce să facă 
el intr-o agricultură în care nu 
se mai ară cu „hăis-cea". De 
ceva din ființa țăranului va fi 
însă nevoie mereu. Să vă spun 
o întîmplare. Mergeam pe cimp 
astă-vară, cu mașina. Și aveam 
lingă mine pe un cooperator 
de-ai noștri. într-un loc am 
văzut o bucățică de loc în care 
porumbul nu fusese udat, rămă
sese uitat. Cooperatorul zice : 
„Hai să oprim și să udăm". Șo
ferul zice și ei : „Ce să mai 
udăm, că nu se mai face, l-a 
prins uscăciunea !“. Țăranul că 
nu și nu, să oprim. Am oprit, 
am adus o aripă de ploaie 
și-am dat drumul la apă. A 
doua zi am trecut din nou pe 
acolo. Porumbul înviase, rîdea. 
Toamna s-a făcut și acolo tot 
atîta porumb ca peste tot. Cine 
l-a salvat 7 Sufletul acelui ță
ran. De sufletul ăsta, al țăranu
lui român, o să avem mereu 
mare nevoie, trebuie să-1 păs
trăm, să-1 transferăm în trupul 
mecanizatorului și al specialis
tului. E o treabă grea, dar tre
buie s-o facem l 

acțiune nu poți cuceri șl stăpîni 
viitorul. La fel in industrie. 
Mergeți la întreprinderea de țevi 
sudate și veți întîlni acolo pro
cese tehnologice în intregime 
automatizate. Muncitorul, în 
sensul mai vechi al cuvintului, 
le-ar face față cu greu. Dar 
toți muncitorii de acolo sînt cu 
liceul industrial absolvit Și to
tuși, fiecare muncitor sau teh
nician își regindește munca, ac
ționează, aspiră, prin propriile 
forțe, să cucerească o condiție 
profesională superioară.

★
La întreprinderea de țevi su

date, ridicată in lunca Dunării, 
pe un teren altădată pradă 
mlaștinii și stufului. S-au bătut 
piloni, s-au turnat planșee, s-au 
montat primele laminoare de 
țevi sudate elicoidal.

— Aceasta a fost prima ca
pacitate, de 70 000 de tone, care 
a inceput să producă în anul 
celui de-al Xll-lea Congres — 
ne spune directorul întreprinde
rii, inginerul Steiică Joița. A 
doua capacitate, de 100 000 de 
tone țevi sudate longitudinal, își 
încheie acum probele tehno
logice.

Modernul laminor de țevi su
date elicoidal. Tuburi metalice 
de diferite dimensiuni, de ia 400 
de milimetri la 1 600 de milime
tri în diametru, care mîine vor 
fi folosite în irigații sau în ex
ploatări petrolifere, par să se în
șurubeze fără contenire, la ne- 
sfîrșit, intr-o mișcare uniformă, 
primind sărutul de foc al apara
telor automate de sudură. Ca
mere de luat vederi suprave
ghează operațiile și transmit, pe 
monitoare de televiziune, rezul
tatul examenului cu raze X : 
sudură perfectă !

— Sint utilaje foarte com
plexe — ne informează ingine- 
rul-șef, tovarășul Gheorghe Ca- 
sapu, de față la discuția noas
tră. Muncitorii și tehnicienii 
noștri sint foarte tineri, după 
cum lesne puteți observa. îi ve
deți la pupitrele de comandă 
electronică. Un nou tip de la- 
minorist, stăpin pe procese fi
zice complicate. Și-și întărește 
necontenit această stăpînire, 
prin permanentă acumulare de 
noi și noi cunoștințe. Nici unul 
dintre acești muncitori nu-și mai 
acceptă misiunea doar ca sim
pli supraveghetori.

— Ce s-a întreprins în acest 
sens, cum se vine în întîmpi- 
narea acestei dorințe 7

— Nu exagerez spunînd că 
uzina este, în același timp, și o 
adevărată universitate. Fiecare 
secție își are cursurile sale de 
perfecționare ținute de lectori 
ingineri sau maiștri. întregul 
proces tehne >gic este analizat 
și reanalizat, punct cu punct, se 
ridică tot felul de ipoteze, li se 
dau răspunsuri, se fac critici de 
situație, se demontează și se 
remontează procese fizice, cu 
toate implicațiile lor practice în 
producție. Este o muncă inten
sivă de redescoperire a capaci
tăților proprii încă nepuse în 
valoare, o cursă contracronome- 
tru cu tine însuți la capătul că
reia trebuie să fii, fără discu
ție, propriul tău învingător.

I
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Pentru înfăptuirea sarcinilor economice din 1985, anul hotărîtor al cincinalului

MUNCĂ, ORDINE, DISCIPLINĂ Șl RESPONSABILITATE!
„Intrăm în noul an 1985 cu hotarîrea fermă de a înfăptui 

neabătut prevederile planului pe ultimul an al actualului 
cincinal, asigurînd astfel realizarea în bune condiții 
a întregului plan cincinal 1981-1985 și ridicarea patriei 
noastre pe o nouă treaptă a dezvoltării sale socialiste**.

NICOLAE CEAUȘESCU

LA ȘANTIERUL NAVAL GIURGIU LA COMBINATUL CHIMIC TÎRNĂVENI

ÎNAGRICULTURA

SEMINȚE DE BUNĂ CALITATE
condiție a unor viitoare recolte bogate

în continuarea ciclului de articole pe tema asigurării semințelor din 
categorii biologice superioare, publicăm azi citeva puncte de vedere pri
vitoare la îmbunătățirea activității din acest sector.

Prin tehnologii moderne
- produse

Puternic mobilizat de inflăcăra- 
tele îndemnuri cuprinse in Mesa
jul de Anul nou al secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, harnicul colec
tiv al Șantierului naval din Giur
giu a început activitatea din acest 
an cu hotărirea fermă de a înde
plini exemplar sarcinile ce-i revin.

Suflul acestei angajări muncito
rești. revoluționare se simte pe 
tot cuprinsul șantierului. 11 intil- 
nim in spațiile rezervate reparații
lor sau in cele unde se realizează 
echipamente navale, în halele de 
montaj, unde se finalizează lucră
rile la prima navă din producția 
lui 1985. destinată exportului — 
un șlep de 1 690 tone.

Navaliștii din Giurgiu inscriu 
chiar de la începutul noului an 
fapte remarcabile de muncă, la ni
velul exigențelor care stau în fața 
colectivului de aici. Referindu-se 
la acestea, tovarășul Petre Petres
cu. secretar adjunct al comitetului 
de partid al șantierului, ne spu
nea : „Obiectivul prioritar a! acti
vității noastre în acest an îl con
stituie continuarea eforturilor pen
tru traducerea în viață a sarcinii 

J trasate de secretarul general al 
partidului privind transformarea 
șantierului naval din Giurgiu in 
prima unitate integrată din indus
tria navală românească. In ce pri
vește construcția de nave, sarci
nile de plan sînt duble față de 
anul trecut. Astfel, numai la pro
ducția de șlepuri de 1 600 tone 
destinate exportului vom realiza 
12 nave, față tie 6 ncît’ am- con
struit în 1984. în plus, vom conti
nua marele efort de investiții pen
tru punerea în funcțiune a unor noi 

t capacități. De fapt, finalizarea cu 
bune rezultate a tuturor investiții
lor va asigura transformarea șan
tierului nostru în prima unitate de 
construcție navală din țară și prin
tre putinele din Europa unde pro
cesul de asamblare și saturare a 
navelor se va face in spații închi
se. Acest lucru va determina du
blarea productivității muncii și 
scurtarea ciclului de fabricație la 
jumătate".

Așadar, în această veche, dar 
mereu tînără vatră a industriei 
noastre navale, drumul producții
lor de vîrf din 1985 a început pe 
terenul fertil al ; rezultatelor de 
prestigiu înregistrate încă din pri
mele zile de lucru. Comunistul 
Toma Dumitru, șef de atelier, ne 
preciza că au fost deja atacate lu-

competitive
crârile la unele nave din planul pe 
trimestrul II. în alte puncte ale 
șantierului se lucrează la împin
gă toarele de linie de 2 x 800 CP, la 
macaralele plutitoare de 10 tone- 
forță, la stațiile plutitoare de 
pompare.

„Dispunem de tot ce este nece
sar pentru a realiza în mod exem
plar sarcinile mari care ne stau în 
față și sîntem hotăriți ca. așa cum 
ne-a cerut secretarul general al 
partidului, să transformăm acest 
an înțr-un an al producțiilor in
dustriale de vîrf“, ne spune tova
rășul Petre Breazu, secretarul or
ganizației de bază de la secția 
construcții I.

Preluind această Idee, comunis
tul Dumitru Rădulescu, din cadrul 
serviciului' plan-dezvoltare, pre
ciza : „întreaga producție a anu
lui 1985. atit pentru intern,, cit și 
pentru piața externă este acoperită 
cu contracte. De asemenea, peste 
90 la sută din baza tehnico-mate- 
rială este asigurată prin contracte 
ferme cu furnizorii interni. Dealt
fel, o caracteristică principală a 
planului nostru pe acest an o con
stituie renunțarea la importuri, 
astfel că vom ajunge la o integra
re a producției in proporție de 
peste 95 la sută".

O maximă concentrare a efortu
rilor întilnim in aceste zile de în
ceput de an și acolo unde se fina
lizează noile investiții. Una dintre 
noile capacități, ..sincrolift“-ul, ur
mează să fie pusă în funcțiune, 
potrivit angajamentului, cu 5 luni 
mai devreme. ; înfrțmtind curențif 
aspri ai Dunării, constructorii și 
montorii sint la posturi. De la ei 
al'lăm că această adevărată biju
terie tehnică trebuia inițial să fie 
adusă din import, ceea ce ar fi 
însemnat un mare efort valutar. 
Au intrat însă în acțiune inteligen
ța și capacitatea tehnică ale multor 
colective din industria româneas
că și, ca urmare, nu peste mult 
timp primul „sincrolift" cu o ca
pacitate de ridicare a unor nave 
de piuă la 3 900 tone va fi pus în 
funcțiune.

Constructorii de nave din Giur
giu au pornit cu hotărire să-și în
deplinească cu cinste sarcinile mari 
încredințate in acest an, în care 
emblema șantierului va cunoaște 
o nouă strălucire prin munca, 
abnegația și competența profesio
nală ale muncitorilor și specialiș
tilor de aici. (Ion MANEA).

Io întreprinderea de geamuri din Buzău
Foto : Eugen Dichiseanu

La întreprinderea 
„Electromotor**-  

Timișoara
j

Toate instalațiile funcționează 
la capacitatea optimă

Pentru lucrătorii marelui Combi
nat chimic din Tîrnăveni, în frunte 
cu cei 2 400 de comuniști, anul 1985 
a debutat sub cele mai bune aus
picii. O dovadă concludentă o 
constituie faptul că toate instala
țiile funcționează în deplină si
guranță și Ia întreaga capacitate, 
încă in primele zile ale noului an 
au fost produse și livrate beneficia
rilor produse chimice de înaltă 
calitate, între care 1 200 tone car
bid, 170 tone produse din gresie, 
270 tone bicromat de sodiu (din 
care o bună parte este destinat 
exportului), peste 500 tone săruri 
anorganice, precum și alte produse 
utile economiei. „Derularea pro
ducției la nivelul și chiar peste 
prevederile de plan — ne spunea 
dr. ing. loan Boitan, directorul 
combinatului — are drept suport 
atenția cu totul deosebită pe care 
colectivul nostru a acordat-o. in 
anul precedent, pregătirii produc
ției. Iată numai un argument : prin 
eforturi deosebite, în cursul anului 
1984 am reușit să punem în func
țiune noi capacități de producție 
necesare realizării unor produse 
deosebit de solicitate de beneficia
rii interni și la export. Este vorba, 
in principal, de instalațiile de la 
fabrica de acid formic și oxalic, 
care au la bază cercetările și pro
iectele elaborate în Institutul cen
tral de chimie București. Este de 
remarcat că prin punerea în func
țiune a noilor instalații producția- 
marfă a combinatului va spori în 
acest an cu peste 300 milioane, lei".

Răspunderea cu care se’ acțio
nează in aceste zile pentru înde
plinirea exemplară a planului la 
fiecare sortiment se face simțită 
la tot pasul. Bunăoară, la sd&ția 
carbid — eu o pondere însemnată 
în producția marelui combinat — 
pteocuparea pentru realizarea rit
mică a producției merge mină în 
mină cu grija permanentă pentru 
recuperarea resurselor energetice 
secundare. Preocupare firească, 
dacă avem în vedere că este secția 
cea mai mare consumatoare de 
combustibil și energie. „Pe baza 
unor soluții tehnice originale, ne 
spunea inginerul loan Ciugudean. 
tehnologul secției, am realizat în
chiderea a două mari cuptoare de

carbid. Efectul : sporirea gradului 
de recuperare a oxidului de carbon 
din procesul de fabricare al carbi
dului. din care o parte (circa 
13 milioane mc pe an) constituie 
materia primă de bază a noii 
fabrici de acid formic și oxalic, iar 
aproximativ 67 milioane mc pe an 
se utilizează la punctul termic car
bid, in scopul obținerii aburului 
tehnologic. Un calcul sumar arată 
că, la nivelul anului 1985, în felul 
acesta se vor economisi circa 48 mi
lioane mc gaz metan".

Pentru îndeplinirea ritmică, 
exemplară a planului pe acest an, 
hotărîtoare este asigurarea, funcțio
nării ireproșabile a tuturor in
stalațiilor. Inginerul Maftei Ilnrii- 
bean, director tehnic al combina
tului, preciza în acest sens : „Ur
mărim zi de zi, oră de oră ca nici 
o instalație să nu staționeze sau 
să lucreze sub capacitate. Prioritate 
acordăm noilor fabrici puse în 
funcțiune la finele anului trecut 
pentru atingerea parametrilor pro
iectați și realizarea programului 
de modernizări la cele vechi".

La cele spuse de specialistul uni
tății, să adăugăm, bunăoară, că la 
fabricile de acid formic și oxalic 
și de acid fluorhidric și criolit s-a 
acționat. în timp util, pentru înlă
turarea unor fenomene de coroziu
ne apărute și asigurarea pieselor 
de schimb necesare banei funcțio
nări. Pe de altă parte, la vechile 
instalații urmează . a fi pusă in 
funcțiune o instalație de extracție 
avansată a cromului —>■ la secția 
bicromat II — și să se finalizeze 
noi... obiective de" recuperare ' a
căldurii gazelor reziduale din bi
cromat, faianță, săruri anorganice 
și oxid de zinc.

Dar, așa cum ne-șu precizat 
interlocutorii noștri, creșterea efi
cienței economice și realizarea și 
depășirea pe această bază a pla
nului de producție pe trimestrul I 
șj pe întregul an stau permanent în 
sitenția organizațiilor de „partid din 
combinat, a întregului colectiv de 
oameni ai muncii, hotărît să obțină 
în 1985 rezultatele cele mai bune 
din acest cincinal. (Gheorghe 
GIURGIU, corespondentul „Scin- 
teii").

PE SCURT DIN FAPTELE DE MUNCA
ALE ACESTUI ÎNCEPUT DE AN

• Oamenii muncii din industria, județului Argeș, folosind cît mai 
bine timpul, utilajele și forța de muncă, au obținut din primele zile 
ale anului importante depășiri de plan la producția fizică : minerii 
din Cimpulung au extras suplimentar din adincuri 500 tone cărbune, 
iar energeticicnii de Ia întreprinderea electrocentrale Curtea de Argeș 
și Uzina electrică Pitești au realizat peste plan 16 milioane kWh ener
gie electrică.

• în aceste zile, la Combinatul de îngrășăminte chimice din Slo
bozia a fost pusă în funcțiune o instalație de ambalare a producției 
în saci de 1 Q00 kg. Noul procedeu de livrare a îngrășămintelor chimice 
în saci de o tonă ușurează operațiile de manipulare și asigură o im
portantă creștere a productivității muncii. Instalația a fost concepută 
și executată de colectivul de muncitori conduși de maistrul Dumitru 
Costin, de la atelierul ambalare.

• Ca urmare a unei temeinice organizări a muncii, la întreprin
derea metalurgică din Iași s-au realizat 110 tone țevi peste plan, din 
care Î00 tone destinate exportului. In mod special s-au evidențiat 
colectivul schimbului C din secția >T și formația de la linia de țevi 
de 114 mm, conduse de maiștrii Gheorghe Morărescu și, respectiv, 
Vașile Bucur.

• La întreprinderea de mecanizare, transporturi și construcții fores
tiere din Gura Humorului a fost pus in funcțiune un cuptor electric 
pentru tratarea termică a pieselor de schimb. Ca atare, durata de 
reparație a tractoarelor se va scurta considerabil.

4 început livrarea producției
destinate exportului pentru acest an

întreprinderea „Electromotor" din 
Timișoara, unitate care realizează o 
treime din producția de motoare 
electrice a țării, a raportat îndepli
nirea înainte de termen a sarcinilor 
de plan la export pe anul 1984. Fără 
indoială că este un succes de pres
tigiu. cu atit mai mult cu cît 60 la 
sută din producția u-nității este des
tinată unor parteneri externi, din 
peste 30 de țări ale lumii. „Reușita 
noastră, ne spune ing. Dorin Goția, 
directorul întreprinderii, are la 
bază aplicarea fermă a indicațiilor 
pe care secretarul general ăl parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ni le-a dat cu prilejul vizitelor de 
lucru efectuate în unitatea noastră, 
privind organizarea activității in 
secțiile și atelierele unde este rea
lizată producția pentru export. De
sigur, in egală măsură, in centrul 
preocupărilor noastre s-a aflat și 
problema ridicării continue a nive
lului tehnic, calitativ și a fiabilității 
produselor".

Adincind analiza, trebuie relevat. 
In primul rînd, că in secțiile 10 șl 
20 montaj, unde se realizează cel 
mai mare volum al producției des
tinate exportului, au fost constituite 
brigăzi de muncă model, alcătuite 
din cei mai harnici și pricepuți 
muncitori. De asemenea, prin con- 
stituirea de grupe mixte de specia-

liști din proiectare, cercetare 
producție s-a asigurat scurtarea 
jumătate, comparativ cu anii ante
riori, a perioadei de proiectare și 
asimilare in fabricație a noilor ti
puri de produse solicitate de parte
nerii externi. Ca urmare, nomen
clatorul de fabricație pe anul 1984 
pentru producția de.export s-a îm
bogățit cu 81 tipuri de motoare și 
micromotoare noi, între care seria 
de motoare monofazate NCM, cu 
caracteristici tehnico-tuncționale ri
dicate, mai ales în privința ridicării 
factorului de putere și reducerii 
greutății. Concomitent, pentru pro
ducția anului 1985 au fost concepute 
alte 100 de produse noi. majoritatea 
la solicitările unor parteneri din 
6.U.A., Canada, Franța, Italia, 
R.F.G., Egipt, Liban, Pakistan, Iu
goslavia și alte țări.

Cine sint și cum acționează cei 
care au dus faima întreprinderii, 
prin produsele pe care le realizează, 
în multe țări ale lumii ? Floarea 
Uță, muncitoare cu înaltă calificare 
în secția 20 sau „motoare mari", 
cum este cunoscut acest sector, lu
crează într-o brigadă specializată 
pentru producția destinată exportu
lui. Deci, este implicată direct în 
multitudinea de probleme pe care le 
pune realizarea producției de ex
port. Iată, pe scurt, punctul ei de 
vedere :

și 
la

— La noi, de fapt in toată între
prinderea. fiecare om al muncii cu
noaște cele două cerințe principale 
ale succesului in această activitate : 
produse numai de înaltă calitate, 
la nivelul tehnicii mondiale și 
promptitudine în onorarea fiecărei 
comenzi. Peptru a atinge aceste 
obiective, la toate locurile de mun
că, incepînd de la aprovizionarea 
tehnico-materială, pregătirea fa
bricației și pină la ambalarea pro
duselor, munca se desfășoară într-o 
ordine și disciplină desăvîrșite. 
Sarcinile de plan sint cunoscute in 
amănunt de către întreaga forma
ție 'și de fiecare muncitor in parte, 
orice comandă fiind analizată cu 
toți factorii care trebuie să-și aducă 
contribuția la realizarea ei. In ca
zuri deosebite sînt stabilite măsuri 
tehnico-organizatorice suplimen
tare. Mă refer la acele situații cind 
anumiți parteneri solicită livrarea 
unor produse la termene mai scurte 
decît cele prevăzute de tehnologia 
de ■ fabricație sau in contracte. 
Atunci, munca este organizată in 
schimburi prelungite și chiar în trei 
schimburi. întreaga formație fiind 
prezentă la lucru pînâ la finaliza
rea comenzii. Așa am reușit ca, in 
anul recent încheiat, să onorăm in 
termene foarte scurte comenzi pen
tru R.F.G. și Belgia, comenzi care,

în condiții obișnuite, ar fi fost exe
cutate în perioade de timp de două- 
trei ori mai mari.

Extinzînd sfera de aplicare a 
acestor măsuri la nivelul întregii 
întreprinderi avem imaginea de 
ansamblu a modului în care s-a ac
ționat pentru onorarea integrală, 
înainte de termen a planului la ex
port pe anul 1984 și să se realizeze 
in devans o producție suplimentară 
în valoare de 18 milioane lei. Mai 
mult decît atit, avind acoperit cu 
comenzi planul la export pe «mul 
1985 în proporție de peste două 
treimi, restul, contractelor aflip- 
du-se în stadiul final de perfectare, 
colectivul de muncitori și specialiști 
ai întreprinderii a demarat încă de 
anul trecut fabricația la multe din 
sortimentele prevăzute a fi livrate 
în primul trimestru al anului 1985. 
Pentru U.R.S.Si. bunăoară, a și fost 
realizată o producție în valoare de 
cîteva milioane de lei, care a și 
început să fie livrată partenerului 
extern. Este un exemplu care 
subliniază hotărirea constructorilor 
de motoare electrice timișoreni de 
a-și onora exemplar sarcinile la 
export pe 1985 încă din primele 
zile ale anului.

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii"

Supunind atenției Ministerului 
Agriculturii și Industriei Alimentare, 
Academiei de științe agricole și sil
vice, tuturor specialiștilor din agri
cultură o serie de aspecte privind 
îmbunătățirea sistemului de organi
zare și producere a seminței, ziarul 
„Scînteia" a adus in discuție (vezi 
ziarele „Scînteia" cu numerele 13097, 
13098, 13103 și 13117) de fapt una 
din problemele care condiționea
ză în mod hotărîtor dezvoltarea pro
ducției vegetale în ritmul înalt im
pus de realizarea obiectivelor noii 
revoluții agrare. Secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Ceaușescu, s-a referit în repetate 
rînduri la necesitatea de a se crea 
noi soiuri și hibrizi cu' însușiri pro
ductive și calitative superioare și 
de a se produce pentru toate cultu
rile semințe cu o înaltă valoare bio
logică și culturală care să contribuie 
la sporirea și mai puternică a pro
ducției agricole. După cum se știe, 
în acest sens, a fost elaborat un pro
gram special de producere a semin
țelor, care are ca obiectiv esențial 
generalizarea rapidă în producție a 
semințelor din categoriile biologice 
elită și înmulțirea I.

Principiile care stau la baza întoc
mirii acestui program cuprind toate 
fazele importante menite să contri
buie la realizarea unor semințe de 
calitate superioară. în această ordine 
de idei aș arăta doar faptul că pre
vederile programului de a folosi in 
producție numai sămînță din înmul
țirea iniîi, ca ultimă verigă biologică, 
conferă condiții deosebit de favora
bile unităților agricole din țara noas
tră pentru creșterea și stabilitatea re
coltelor, concepție care situează țara 
noastră pe un loc fruntaș în lume.

După primul an de aplicare a pro
gramului național de producere a se
mințelor se pot trage unele concluzii 
deosebit de importante pentru îmbu
nătățirea în continuare a activității 
in acest sector. Este de menționat, 
în primul rînd, faptul că s-a realizat 
cantitatea de sămință supereliță și 
elită la cereale de toamnă, astfel 
incit există condiții ca incepind cu 
anul 1985, la grin, orz și orzgaicik să 
se folosească numai sămință elită și 
înmulțirea 1. Totodată au fost asi
gurate formele parentale pentru pro
ducerea seminței hibride de porumb 
și tloarea-soarelui, într-o structură 
optimă de hibrizi și corespunzătoare 
cerințelor ecologice de cultură. De 
asemenea, au fost înmulțite soiurile 
de .leguminoase pentru boabe, ma
zăre, năut și soia șl s-au obținut 
cantități sporite de semințe la plan
tele tehnice și furajere. In ce pri
vește sămînță din categoriile biolo
gice superioare, respectiv baza su- 
perelitei și supereliță, se poate spune 
că dispunem de cantitățile necesare 
pentru ca în perioada 19861—1990 să 
se realizeze cele mai bune structuri 
de soiuri și hibrizi în fiecare județ.

Făcind aceste sublinieri trebuie să 
arăt totodată că pentru realizarea in
tegrală a sarcinilor stabilite prin 
programul de producere a semințelor 
este absolut obligatoriu să fie eli
minate neajunsurile existente mai 
ales in activitatea dc multiplicare a 
semințelor valoroase. în ace.sț sens.

dețene pentru agricultură și trustu
rilor I.A.S. județene. în aceste uni
tăți specialiștii din cercetare au rol 
de îndrumători pentru aplicarea teh
nologiilor. Pentru rezolvarea proble
mei sc impun lichidarea fazelor 
neunitare din cadrul organizatoric al 
sistemului de producere a semințelor.

Nicolae

consider că ar trebui aduse unele 
corecții chiar legislației in vigoare, 
adică aceasta să fie pusă de acord 
cu noile cerințe ale dezvoltării in- . . -,, .. ,tensive a producției vegetale. Așa, asigurarea legăturii directe 
bunăoară, Legea privind producerea, 
folosirea și controlul calității se
mințelor și materialului săditor pre
vede ca întreaga cantitate de să
mînță supereliță și elită să fie pro-' 
dusă în 
tare ale 
cole și 
creșterii 
categoriile biologice superioare, su
prafața disponibilă din cadrul aces
tor unități poate asigura producerea 
integrală doar a bazei superelitei și 
superelitei, în timp ce în cazul eli
tei unitățile de cercetare pot pro
duce doar o treime din necesarul 
agriculturii. Diferența de 60—70 la 
sută din sămînță elită se produce în 
diferite unități de producție I.A.S. și 
C.A.P., dar care nu realizează din 
diferite motive nici cantitatea plani
ficată de sămînță și nici calitatea 
necesară. în mod cu totul întemeiat, 
articolele apărute in ziarul „Scinteia" 
criticau 
Cauzele sînt mai 
părerea mea principalul 
constă în faptul că direcțiile jude
țene pentru agricultură și trusturile 
județene ale I.A.S. schimbă cu prea 
multă ușurință unitățile producătoa
re de sămînță, astfel, că nu întot
deauna există o continuitate a răs
punderii, a angajării, a perfecționă
rii tehnice și organizatorice, a dotă
rii materiale corespunzătoare a pro
ducătorului.

Dacă la această practică mai a- 
dăugăm și faptul că sînt profilate pe 
producerea seminței și unități ce nu 
întrunesc condiții pentru o asemenea 
activitate complexă, se explică atit 
producțiile mici de semințe reali
zate in unele cazuri, dar mai ales 
valoarea biologică scăzută a semin
ței. Adevărul este că în condițiile in 
care aprecierea activității unei uni
tăți se face în funcție de nivelul 
producțiilor la hectar, cadrele de 
conducere și specialiștii din unitățile 
fruntașe nusiltt interesați în produ-

creatorii de soiuri și producătorii de 
sămință, stabilirea unei răspunderi 
unice executive pe toate Verigile pro
cesului de producerea semințelor, 
în această ordine de idei consider 
că ar trebui regîndite funcțiile și a- 
tribuțiile întreprinderii de semințe 
din subordinea Ministerului Agricul
turii, in sensul transformării acesteia 
într-o unitate de producție comple
xă, nu cum este în prezent.

Ținind seama de complexitatea do
meniului producerii seminței, in cele 
ce urmează mă voi rezuma doar la 
enunțarea cîtorva probleme a că
ror soluționare condiționează reali
zarea in totalitate a prevederilor t 
programului de semințe.

1) Baza tehnico-materială prevă
zută de lege pentru aprovizionarea 
cu prioritate a unităților specializa
te pentru producerea semințelor nu 
este asigurată și distribuită ’ J 
unitar, aceasta datorită și 
că ea nu este evidențiată 
prin planuri prioritare, cît 
lipsa unui titular de plan 
Avind în. vedere nivelul scăzut de do
tare existent în multe unități este 
necesară asigurarea cu prioritate pe 
bază de plan de stat a tuturor mij
loacelor materiale necesare realizării 
integrale a planului de semințe.

2) . Pornind de la importanța deo
sebită care se acordă exportului de 
semințe, după părerea mea această 
activitate ar trebui organizată uni
tar, profilind în acest scop un număr 
de. unități agricole pe producerea de 
sămînță pentru export.

3) . O altă problemă o constituie 
îmbunătățirea zonării ecologice a 
speciilor, soiurilor, hibrizilor și a 
formelor parentale ale acestora, în 
raport de cerințele specifice produ
cerii . de sămință. în scopul obținerii 
unor producții stabile și de calitate. 
Strîns legat de aceasta se impune 
și optimizarea planificării producției

________ __ ... de semințe,, ije, aoiur,i*,A^țbrizi  și ca- 
cerea unor cantități de semințe la tegorii biologice,./ intru a evita riș- 
aeele culturi lă care se îhregîstT'ează ' eul neLndepHnirif acesteia m -orice •—____ - ■_____ ■ ■ - condiții de perturbați! exterioare.

Prin aplicarea punct cu punct, pe 
etape, a tuturor prevederilor din pro
gramul special, sămînță va deveni, 
fără îndoială, ceea ce poate și tre
buie să fie — unu! din factorii cei 
mai importanți de sporire a produc
ției agricole în țara noastră. Pentru 

■ aceasta și cercetarea trebuie să de
pună, in Continuare, eforturi in ve
derea îmbunătățirii performanțelor 
productive' ale solurilor și hibrizilor, 
contribuind astfel mai substanțial la 
realizarea sarcinilor mari stabilita 
pentru această ramură de bază a 
economiei naționale de Congresul al 
XIII-lea al partidului.

cadrul unităților de cerce- 
Academiei de științe agri- 

silvice. Ca urmare însă a 
necesarului de sămînță din

mai ales aceste aspecte, 
multe, dar după 

neajuns

o diferență de randament între pro
ducția pentru consum și cea pentru 
semințe. Iată de ce, consider că ar 
trebui ca în planul de producție 3l 
unităților agricole suprafețele desti
nate producerii de sămînță să figu
reze ea indicator distinct. !

în actuala organizare și formă de 
conlucrare, întocmirea planului pro
ducerii de sămînță se face unitar de 
către Ministerul Agriculturii și Aca
demia de științe agricole și silvice. 
Elaborarea tehnologiilor specifice de 
producere a semințelor este de ase
menea unitară și se realizează de 
către unitățile de cercetare. Reali
zarea planului de sămînță este însă 
neunitară. Sămînță supereliță și par
țial elită se realizează în cadrul uni
tăților de cercetare ale A.S.A.S.. în . 
timp ce sămînță pentru marea pro- 

I dticție se realizează in cadrul I.A.S.
și p.A.P. autorizate și neautorizate, 
care sint subordonate direcțiilor ju-

în mod 
faptului 
distinct 
și din 
unitar.

Dr. inq. Nicolae CUMAN1UC
directorul tehnic
al Institutului de cercetări 
pentru cereale și plante tehnice 
Fundulea, responsabilul programului 
producerii și tehnologiei semințelor
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în livezile de pe nisipuri:
31 850 kg mere la hectar

Pină cu două decenii in urmă, 
terenurile nisipoase, aparținind uni
tăților agricole din zona Valea lui 

> Mihai, județul Bihor, erau acoperite 
de pășuni sărăcăcioase, care la pri
mul semn de secetă erau pîrjolite 
de arșiță. Ici. colo, pe dune, se cul
tiva ceva secară, dar și aceasta în 
condiții de mare risc. în anii cei 
mai buni, valoarea producției agri
cole nu depășea 2 500 lei la hectar. 
Azi, pe locul acelor nisipuri se află 
plantații pomicole roditoare, iar ve
niturile realizate acum la hectar se 
apropie de 120 000 lei.

Cartea de vizită a uneia dintre 
ceie cinci ferme pomicole ale I.A.S. 
Valea lui Mihai ne este Înfățișată de 
inginerul Ștefan Duca, omul care de 
două decenii și-a închinat întreaga 
muncă și pricepere valorificării in 
cel mai inalt grad a terenurilor slab 
productive... „în 1964 am înființat 
aici primele plantații — ne spune 
inginerul. Adevărat, au fost livezi 
în sistem clasic, dar pe Care le-am 
transformat treptat în livezi inten
sive. Prin documentații s-a prevă
zut să realizăm, în medie la hectar, 
15 000 kg mere. Deși pomii se culti
vă pe nisipuri, în ultimii 15 ani 
„acest nivel planificat a fost depășit, 
an de an ferma . aducînd beneficii 
intre două și șase milioane Iei. Anul 
1984 a fost insă cel mai bogat in 
realizări. Față de 2 660 tone cit era 
producția planificată am realizat 
4 842 tone mere. Media înregistrată 
la hectar a fost de 31 850 kg mere, 
liyrînd la fondul de stat o cantitate 
dublă față de oea stabilită. Cum 
este și. firesc, aceste sporuri se re
găsesc și in situația economico-fi- 
nanciară a fermei. Față de un venit 
planificat de 6,9 milioane Iei, ferma 
a realizat 16 milioane lei. Benefi
ciu] a sporit de peste 6 ori față de 
cel prevăzut prin documentația de 
investiții".

Despre toate aceste realizări, șeful 
fermei vorbea cumpătat, cu un aer 
firesc. După părerea lui, secretul 
producțiilor record de aici este mun
ca făcută cu știință și pasiune. Cei 
mai muîți dintre lucrătorii fermei

au stagii vechi, de aproape 10 ani. 
Tăierile, de exemplu, lucrare esen
țială și migăloasă, se execută nemij
locit sub supravegherea specialistu
lui de aceleași echipe specializate, 
temeinic instruite înaintea fiecărei 
campanii.

Dar tot experiența le-a demon
strat pomicultorilor de aici că pă- 
mintul înnobilat de om îmbogățeș
te omul. Spălarea solului fiind ac
centuată pe terenurile nisipoase, 
fertilizarea cu îngrășăminte organice 
trebuie să se facă odată la doi arii,

La I.A.S. Valea lui Mihai, 
județul Bihor

pe fiecare trup de livadă adminis- 
trindu-se cel puțin 30 tone gunoi de 
grajd la hectar. în raport cu cerin
țele stabilite prin lucrările de carta
re agrochimică, se aplică îngrășă
minte chimice și amendamente. Cum 
aici precipitațiile nu depășesc in- 
tr-un an 500 litri pe metru! pătrat, 
pomicultorii . nu-și pot îngădui să 
neglijeze buruienile, care dijmuiesc 
plantațiile de hrană și apă. Prin ur
mare, prașilele se execută ori de cite 
ori e. nevoie, păstrindu-șe ogor ne
gru pină în toamnă.

O treime din sporul de recoltă, 
mai ales in anii capricioși, îl pun 
specialiștii de aici pe seama poleni
zării. Și tocmai de aceea, ei „popu
lează" livada cu un număr de fa
milii de albine. Despre lucrul bine 
făcut depune mărturie și combaterea 
dăunătorilor. Soiul de măr Ionatan, 
de exemplu, care ocupă trei sferturi 
din suprafață, e mai sensibil la făi- 
nare. Nu intîmplător, în timpul tăie
rilor aici se scurtează creșterile 
anuale și la nevoie se execută lu
crări de întreținere în . timpul ve
getației.

Se cuvin a fi evidențiate aici și 
modalitățile specifice de organizare 
a muncii. Mecanizatorii au în răs
pundere o parcelă de pină la 20 
hectare pe care le lucrează în acord 
global, executind toate lucrările in
cepind cu cele de întreținerea live
zii și coțnbaterea dăunătorilor pină 
la recoltare. Se declanșează in acest 
fel o adevărată competiție a hărni
ciei. Lunar, dealtfel, se efectuează 
analize „la fața locului", mecaniza
torii aflîndu-se in situația de a da 
seamă de munca lor, de a judeca 
critic lucrările proprii și ale tovară
șilor lor. O dovadă a preocupării 
care există aici pentru calitatea lu
crărilor este și următorul exemplu : 
mai mult de 80 la sută din lucrările 
de combatere se execută noaptea, 
cind nu e vint și temperatura este 
mai scăzută.

Intr-adevăr, ceea ce realizează la 
Valea lui Mihai inginerul Ștefan 
Duca, împreună cu pomicultorii și 
mecanizatorii din ferma pe care o 
conduce poate fi socotit un model 
de împlinire plenară a vocației în 
procesul concret al muncii. Semni
ficativă in acest sens este și munca 
plină de răspundere care se desfă
șoară acum in livadă, cind se 
simte fiorul iernii. Aflăm că s-a 
făcut primul stropit de iarnă. Au 
fost fertilizate .40 hectare, ,cu gunoi 
de grajd, lucrarea continuind pe alte 
30 hectare. S-au administrat îngră
șăminte chimice cu potasiu și se 
lucrează intens la fertilizarea cu în
grășăminte fosfatice. Au început și 
tăierile la pomi. Efort neîntrerupt, 
așadar.

La ferma Curțuișeni, a I.A.S. Va
lea lui Mihai, pe locul nisipurilor de 
altădată, înfloresc și rodesc anual 
peste 70 000 meri. Livezi întinse în 
grija unor oameni care știu că orice 
lucrare făcută bine și la timp răs
plătește înzecit sîrguința. Oameni 
care mai știu că titlul de fermă frun
tașă se recucerește prin munca de 
fiecare zi.

Ioan IAZA 
corespondentul „Scînteii"
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La debutul ultimului an al cincinalului

OBIECTIVEșTEXIGHifFALEUNEl INTENSE 
ACTIVITĂȚI POLITICO-ORGANIZATORICE

OAMENI CARE SE AFIRMĂ
ÎN MUNCĂ, 1N CREAȚIE

Sarcinile rezultate din istoricele 
hotărîri ale Congresului al XIII-lea 
al partidului, îndemnurile mobiliza
toare, de puternică angajare patrio
tică adresate de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, organelor și organizațiilor 
de partid, tuturor oamenilor muncii, 
de a desfășura o activitate susținută, 
cit mai rodnică, pentru îndeplinirea 
cu bune rezultate a planului pe 1985 
— ultimul an al cincinalului — și 
pentru pregătirea temeinică a cinci
nalului viitor, reprezintă și pentru 
comuniștii, pentru toți oamenii mun
cii din municipiul Cluj-Napoca o- 
biective și direcții hotăritoare de ac
țiune încă din primele zile ale nou
lui an.

O succintă prezentare a preocupă
rilor aflate în atenția organelor și 
organizațiilor de partid în această pe
rioadă ne-o înfățișează tovarășul 
Constantin Crișan, prim-secretar al 
comitetului municipal de partid : 
„Aș dori mai întîi să arăt pe scurt că, 
imediat după Congres, comitetele de 
partid și birourile organizațiilor de 
bază au organizat întîlniri și dezba
teri cu participanții la forumul co
muniștilor, in care s-au analizat si
tuația îndeplinirii planului și a an
gajamentelor asumate în întrecerea 
socialistă pe 1984 și stadiul pregătirii 
producției pe 1985. Membrii biroului 
comitetului municipal de partid, apa
ratul de partid au participat efectiv 
la pregătirea și desfășurarea acestor 
acțiuni poiitico-organizatorice, aju- 
tînd organele de partid din întreprin
deri și consiliile oamenilor muncii să 
ia măsurile ce se impun pentru mo
bilizarea tuturor resurselor materiale 
și umane în vederea creșterii produc
ției, realizării exportului, a măsurilor 
cuprinse în programele prioritare 
privind creșterea mai accentuată a 
productivității mtincii, înnoirea și 
modernizarea produselor, reducerea 
consumurilor de materii prime, ma
teriale, combustibil și energie elec
trică, recuperarea și refolosirea ma
terialelor reutilizabile în producție. 
Pe baza măsurilor stabilite de comi
tetul municipal de partid s-a acționat 
energic pentru îndeplinirea în toate 
unitățile a sarcinilor de plan la pro
ducția fizică și îndeosebi la produse 
ale industriei electrotehnice, mașini 
și utilaje pentru metalurgie, indus
tria alimentară, industria ușoară și 
alte produse cerute de economia na
țională și la export.

Rezultatele bune pe care comuniș
tii, oamenii muncii clujeni le-au ra
portat la încheierea anului 1984 sînt 
o dovadă concludentă a capacității și 
fermității lor politice, a hotărîrii de 
a face totul pentru onorarea înda
toririlor ce le sînt încredințate. Peste 
40 de unități economice au îndeplinit 
cu cel puțin zece zile mai devreme 
planul. Producția-marfă suplimentară

O CERINȚĂ A DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE

Rezolvarea promptă, temeinică a propunerilor 
și sesizărilor oamenilor muncii

Fondurile din dotare — 
judicios gospodărite

O scrisoare sosită la redacție de 
la întreprinderea de prefabricate 
din beton Craiova se referea la 
necesitatea gospodăririi mai ju
dicioase. folosirii cu grijă si ma
ximum de eficientă a utilajelor și 
instalațiilor întreprinderii. Verifi- 
cînd-o la fața locului. împreună 
cu reprezentanți al Inspectoratului 
pentru controlul gospodăririi fon
durilor fixe. Comitetul municipal 
Craiova al P.C.R. ne-a informat 
că. Intr-adevăr, la secția de beton 
celular autoclavizat a întreprinderii 
respective a fost scos din uz un 
transportor mobil cu care erau de
plasate produsele finite de la linia 
de fabricație la depozit. Măsura 
a fost dispusă întrucît la trece
rea produselor de pe o platfor
mă pe alta se produceau ruperi 
ale muchiilor frontale inferioa
re ale betonului, înregistrîndu-se 
un volum mare de declasări. 
Pentru a se evita pierderile s-a 
propus și s-a introdus transportul 
cu o singură platformă, acționată 
electric. Se precizează că transpor
torul mobil, la care s-a renunțat și 
care era amortizat în totalitate, a 
fost demontat, cele cinci tronsoane 
ale sale fiind depozitate corespun
zător pe o platformă betonată. De 
asemenea, reductoarele acestuia se 
păstrează într-o magazie închisă, 
iar motoarele electrice de acțio
nare sînt utilizate ca mașini de 
schimb, in funcție de necesități, de 
către secția mecano-energetică. 
Totodată, au fost luate măsuri și 
pentru conservarea corespunzătoa
re a instalației de desprăfuire de 
la silozul de ciment al fabricii, 
care nu mai este folosită ca urma
re a schimbării soluției de trans
port al cimentului de la siloz la 
buncărele tampon.

In finalul răspunsului se arată că. 
prin măsurile adoptate, s-a reușit 
ca volumul declasărilor și rebutu
rilor înregistrate (de 0,03 la sută) 
să se situeze in anul care a trecut 
cu mult sub limitele maxime de 
pierderi tehnologice admise. 

obținută însumează circa o jumătate 
de miliard de lei. Productivitatea 
muncii este cu 1 669 ei mai mare pe 
lucrător decît cea prevăzută în plan. 
Acțiunea de înnoire și modernizare a 
produselor, la care sînt antrenate pu
ternic colectivele din întreprinderi, 
din unitățile de cercetare și învăță- 
mînt, s-a concretizat in creșterea 
ponderii producției-marfă realizate 
pe seama produselor noi, in actualul 
cincinal, la 57 la sută, cu 7 la sută 
mai mare decît nivelul planificat.

Anul 1984 s-a încheiat cu realizări 
remarcabile în toate domeniile de 
activitate, ceea ce oferă o bună bază 
de plecare pentru obținerea încă 
din primele zile ale acestui an a 
unor noi și importante succese, care 
să asigure îndeplinirea și depășirea 
prevederilor actualului cincinal și 

Din viața organizațiilor de partid 
din municipiul Cluj-Napoca

trecerea la înfăptuirea obiectivelor 
și sarcinilor stabilite pentru noul 
cincinal. Analizînd posibilitățile mu
nicipiului Cluj-Napoca, putem afirma 
însă că rezultatele în economie ar 
fi putut fi și mai bune dacă în fie
care întreprindere organizațiile de 
partid, consiliile oamenilor muncii ar 
fi militat cu mai multă consecventă 
pentru aplicarea integrală a măsuri
lor stabilite, pentru concentrarea e- 
forturilor tuturor oamenilor muncii 
spre realizarea ritmică si integrală a 
producției fizice, reducerea sistemati
că a costurilor, utilizarea mai efi
cientă a capacităților de producție. 
Iată concluzia — realitatea de Ia 
care am pornit în pregătirea și des
fășurarea noului an. 1983“.

Cum s-a acționat și se acționează, 
așadar, de către organizațiile de 
partid din municipiul Cluj-Napoca 
pentru ca din primele zile ale anu
lui activitatea de producție și. con
comitent. cea politico-organizatorică 
să se desfășoare cu rezultate cit mai 
bune 7

Tovarășa ingineră Marilena So- 
norca, secretar adjunct al comitetu
lui de partid de la întreprinderea 
„Armătura", ne spunea că aici anul 
1984 s-a Încheiat cu o depășire de 
20 milioane lei la producția-marfă, 
cu livrări suplimentare de produse, 
între care 20 tone armături din ne
feroase, ponderea deținînd-o cele 
destinate exportului sau care în
locuiesc importurile. Avind insă în 
vedere sarcinile deosebite prevăzute 
pentru anul 1985, între care creșterea 
productivității muncii cu 15 la sută, 
reducerea cu 80 lei a cheltuielilor 
totale la mia lei producție-marfă.

Spiritul civic și grija pentru frumusețea orașului
Cine a vizitat In ultima vreme 

municipiul Rîmnicu Vîlcea a putut 
să constate amploarea dezvoltării 
sale, atît economice, cit si edilitar- 
gospodărești și soclal-culturale. să 
admire frumusețile noi ale orașu
lui și să-i aprecieze aspirația spre 
modernitate. Cu atît mai discordante 
apar în peisajul de astăzi, civilizat, 
al orașului aspectele de neglijentă 
ce pot fi întîlnite uneori în noile 
cartiere — se relata într-o scrisoa
re adresată ziarului de membrii 
unei asociații de locatari din car
tierul Ostroveni. Concret, se afir
ma că terenul dintre blocurile afe
rente asociației a fost ocupat de 
constructorii care lucrează in zonă 
și care au depozitat acolo, în mod 
neglijent, o seamă de materiale, 
că spațiile publice aferente blocu
rilor șl locurile de joacă pentru 
copii nu au putut fi păstrate și în
treținute corespunzător din cauza 
utilajelor și mașinilor care circulă 
peste ele, distrugindu-le, că este a- 
fectată liniștea locatarilor etc. 

LA SEMNALELE CETĂȚENILOR
• Recuperarea șinelor de tramvai. La sesizarea cititorului Tudor 

Enache. unitatea de instalații energetice, linii cale și clădiri din cadrul 
Întreprinderii de transport București ne-a răspuns că pînă în prezent ț 
au fost demontate circa 20 la sută din șinele traseelor de tramvai des
ființate în zona Uranus — Podul Izvor. Restul de șine vor fi demontate 
în raport cu desfășurarea lucrărilor de construcții din zonă, în așa fel 
incit desfacerea pavajelor să nu stinjenească circulația mașinilor și uti
lajelor spre acest mare șantier.

• Neglijenta se plătește. Din neatenție, șefa de tură Elena Bănică, 
din stația C.F.R. București Nord, a omis să înscrie pe biletul unei călătoare 
(Aurelia Doncilă din Constanta) și numărul trenului (891). Divizia comer
cială din cadrul Regionalei căi ferate București ne precizează că persoana 
vinovată de neglijență a fost obligată să restituie călătoarei contravaloarea 
amenzii ce i s-a aplicat, neîntemeiat. în tren. In răspuns se menționează, 
totodată, că Ia Întoarcerea din concediul de odihnă va fi analizată si 
comportarea fată de călătorii din trenul respectiv a controlorului de bilete.

• Propunerea semnatarului scrisorii trimise redacției (Constantin 
Acțiim din comuna Negomir, satul Rad) privind reamenajarea grajdului 
din punctul Izlaz necesar adăpostirii reproducătorilor (tauri si vieri) 
pentru animalele din gospodăriile populației este în atenția consiliilor 
populare comunale Borăscu și Negomir. precum și a oficiului județean 
pentru reproducția și selecția animalelor — se arată în răspunsul Inspec
toratului sanitar veterinar Gorj. Pînă la asigurarea posibilităților ma
teriale de a se repara și utila cu cele necesare s-a dispus ca ope
ratorul însămințător din comuna Borăscu să-și desfășoare activitatea și 
în satele învecinate, Raci și Nucet.

Gheorghe PARVAN

comitetul de partid a considerat ne
cesar ca, in luna decembrie, să se 
facă în toate cele zece organizații de 
bază analize asupra principalelor 
probleme economice cu care se con
fruntă secțiile și atelierele, stadiul 
pregătirii producției pentru anul 1985. 
De asemenea, plenara comitetului de 
partid a analizat activitatea desfășu
rată de consiliul oamenilor muncii 
pentru înfăptuirea măsurilor stabili
te de adunările generale ale oame
nilor muncii pentru asigurarea con
dițiilor tehnico-materiale necesare 
bunei desfășurări a activității în anul 
1985, Pe baza acestor analize s-a sta
bilit să fie impulsionate acțiunile de 
promovare a tehnicii noi, au fost în
tocmite programe zilnice de fabri
cație, urmărindu-se realizarea lor de 
către șefii de secții și ateliere. In-

trucît la analizele operative săptă- 
mînale participă, alături de șefii de 
secții și ateliere, și secretarii organi
zațiilor de bază, precum și secretarii 
adjuncți cu probleme economice, s-a 
insistat ca acest fapt să determine 
măsuri operative pentru întărirea 
răspunderii, ordinii și disciplinei, sti
mularea inițiativelor judicioase, pen
tru mai buna sincronizare a măsuri
lor tehnice cu cele poiitico-organiza
torice. Comitetul de partid și-a 
intensificat analizele la fata locu
lui ale unor stări de lucruri con
statate în urma unor studii și 
controale efectuate cu ajutorul co
misiilor pe probleme sau al unor co
lective alcătuite din comuniști. Re
cent, de exemplu, au fost efectuate 
controale în toate schimburile pri
vind modul cum sînt folosite ma
șinile și utilajele, cum sînt gospodă
rite materialele, combustibilul și 
energia electrică și cum se respectă 
regulile de ordine interioară, discipli
na în producție. Neajunsurile consta
tate sînt larg popularizate și discu
tate în cadrul secțiilor și atelierelor, 
cu toți comuniștii, cu toți oamenii 
muncii.

„Accentuarea laturilor de ordin 
calitativ ale creșterii economice ne
cesită în condițiile actuale valorifi
carea deplină a posibilităților reale 
existente în fiecare unitate, ne spu
ne și tovarășul Francisc Barabaș, 
secretarul comitetului de partid de 
la întreprinderea „Tehnofrig". In 
1984 am avut sarcini mari la export, 
pe care le-am onorat cu succes, 
realizările fiind de 3,5 ori mai mari 
decît cele din 1983. Ne numărăm 
printre unitățile care și-au îndepli-

Analizînd sesizarea ia fata locu
lui. Comitetul executiv al Consi
liului popular al municipiului Rim- 
nicu Vîlcea ne-a răspuns că faptele 
semnalate corespund realității și 
că au fost adoptate măsuri cores
punzătoare pentru înlăturarea nea
junsurilor constatate, pentru păs
trarea aspectului civilizat al car
tierului și asigurarea unor condiții 
normale de locuit in zona respec
tivă. Astfel. împreună cu condu
cerea întreprinderii antrepriză con- 
strucții-montaj Vîlcea s-au stabilit 
completarea unor împrejmuiri în 
zona șantierului și delimitarea 
exactă a incintei acestuia ; permi
terea accesului autovehiculelor și 
utilajelor numai pe două trasee ; 
amenajarea urgentă a unui grup 
social-sanitar în partea estică a 
incintei șantierului: evacuarea unor 
barăci etc. In acest fel. membrii 
asociației locatarilor vor putea 
amenaja și întreține mai bine spa
țiile publice ce le-au fost reparti
zate. contribuind în continuare la 
înfrumusețarea cartierului. 

nit înainte de termen planul anual 
la producția-marfă, am înregistrat 
o creștere a productivității muncii 
cu 17 la sută superioară anului pre
cedent și am asigurat un grad spo
rit de înnoire și modernizare a pro
ducției. Aceste rezultate au fost po
sibile tocmai pentru că organizațiile 
de partid au pus un accent deosebit 
pe promovarea noului, pe stimularea 
inițiativei oamenilor muncii și fruc
tificarea experienței înaintate. Co
mitetul de partid a avut permanent 
în centrul atenției modul în care se 
realizează programele de măsuri 
vizind creșterea productivității mun
cii, modernizarea tehnologiilor, în
noirea produselor și utilizarea supe
rioară a materiilor prime, materiale
lor, combustibilului și energiei elec
trice, canalizînd cu prioritate efor
turile specialiștilor, ale întregului 
eolectiv al întreprinderii spre înde
plinirea măsurilor cuprinse in aces
te programe, In 1985 avem sarcini 
mari la export — creșterea este de 
1.2 ori față de 1984 — și pe linia spo
ririi productivității muncii — care 
trebuie să fie cu 19,5 la sută mai 
mare decît în anul precedent. De pe 
acum comitetul de partid a stabilit 
ca organizațiile de bază să aibă in 
centrul preocupărilor lor aceste 
obiective, să stimuleze mai mult re
ceptivitatea față de nou, să impul
sioneze creativitatea tehnică. Co
laborăm bine cu institutul de profil, 
cu institutul politehnic și alte uni
tăți de cercetare și ne preocupă in
tensificarea și îmbunătățirea acestei 
conlucrări. Realizăm împreună cu 
un colectiv de la Facultatea de me
canică a Institutului politehnic și 
filiala Institutului de cercetare și 
proiectare pentru tehnica de calcul 
un robot industrial pentru deser
virea unei celule de fabricație cu 
mașini-unelte. Ne-am propus și am 
luat măsuri ca în 1985 să realizăm 
automatizarea liniei de prelucrare a 
carcaselor pentru compresoare, care 
va conduce la creșterea productivității 
muncii și la realizarea unor produse 
de înaltă calitate. Toate acestea tre
buie să le înfăptuim cu oamenii din 
producție. De aceea acordăm atenție 
deosebită ridicării nivelului lor po
litic și profesional".

In fiecare întreprindere clujeană 
sînt experiențe valoroase ale muncii 
organizațiilor de partid, sînt preocu
pări pentru o continuă îmbunătățire 
a stilului și metodelor de muncă. 
Comitetul municipal de partid și-a 
propus să studieze în continuare ceea 
ce este pozitiv în activitatea organe
lor și organizațiilor de partid, să ge
neralizeze metodele bune, eficiente 
în vederea îndeplinirii și depășirii 
planului pe anul 1985. în acest scop 
s-a constituit și funcționează, sub 
coordonarea consiliului municipal de 
control muncitoresc al activității eco
nomice și sociale, un colectiv de 
automatizări, format din specialiști 
din întreprinderi industriale, insti
tute de cercetare-proiectare și învă- 
țămînt superior, care ajută colecti
vele întreprinderilor în aplicarea de 
tehnologii și soluții tehnice moderne 
și alte măsuri de creștere mai acce
lerată a productivității muncii, ridi
carea nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, valorificarea eficientă a 
materiilor prime, materialelor, com
bustibilului și energiei. Se cere a fi 
relevată, de asemenea, preocuparea 
comitetului municipal de partid pen
tru valorificarea rezultatelor cerce
tărilor științifice, a experienței puse 
in evidență de mai multe manifestări 
științifice și tehnice care au avut loc 
recent în municipiul Cluj-Napoca. 
Așa cum s-a stabilit la conferința 
organizației municipale de partid, 
creșterea producției industriale in 
toate întreprinderile se va baza în 
primul rînd pe sporirea mai substan
țială a productivității muncii. Iată de 
ce s-a hotărit să se acționeze cu pre
cădere de către .organizațiile de 
partid pentru extinderea mecanizării 
și automatizării proceselor de pro
ducție, completarea liniilor tehnolo
gice cu noi mașini și dispozitive de 
înalt randament, concepute și reali
zate cu forțe proprii, in cadrul acti
vității de autodotare, să se treacă la 
robotizarea proceselor de fabricație 
din unele unități (acțiune care să fie 
extinsă in anii următori în toate în
treprinderile constructoare de ma
șini), să fie perfecționată conducerea 
producției și a muncii prin utilizarea 
pe scară largă a sistemelor de pre
lucrare automată a informațiilor, 
creșterea continuă a calificării între
gului personal.

Marin OPREA 
corespondentul „Scînteii"

Recent, formația de teatru a ar
tiștilor amatori de pe lîngă clubul 
întreprinderii de autocamioane din 
Brașov a prezentat în fata munci
torilor și tehnicienilor uzinei cel 
de-al 500-lea spectacol al său. Luat 
Izolat, acest fapt le-ar putea părea 
unora minor. Privit insă în contextul 
mai larg al altor acte de cultură 
care au Ioc aici, el reflectă bogata 
și tumultuoasa activitate spirituală 
care se desfășoară în întreprindere și 
la care artiștii amatori aduc o con
tribuție de mare preț. O ilustrare a 
acestei valoroase contribuții sînt și 
cele aproape 30 de diplome însoțite 
de înaltul titlu de laureat al Festiva
lului național „Cîntarea României" 
ciștigate de artiștii amatori din uzină 
pînă acum, dintre care cinci „locul 1“ 
numai la ultima ediție a festivalului.

înființată cu aproape 30 de ani în 
urmă, formația de teatru a artiștilor 
amatori de la întreprinderea de au
tocamioane este beneficiara .unei 
tradiții mai vechi, care își are rădă
cinile în perioada imediat următoa
re actului de la 23 August 1944, în 
condițiile puternicei afirmări a clasei 
noastre muncitoare în toate domenii
le : politic, economic, social, cultu
ral. In intervalul scurs de la înfiin
țarea formației, artiștii amatori — 
muncitori, tehnicieni, ingineri, func
ționari — s-au afirmat tot mai mult 
în viața spirituală a întreprinderii și 
orașului, devenind un important fac
tor de cultură și educație a colecti
vului întreprinderii, contribuind, prin 
cele 30 de piese prezentate pînă în 
prezent, la formarea și modelarea 
conștiințelor, la educația patriotică și 
estetică a tovarășilor lor de muncă.

Am dori să facem din capul locu
lui o precizare : nu ne propunem în 
rindurile ce urmează să întocmim o 
cronică a valorii spectacolelor pre
zentate de cei circa 30 de membri 
ai formației de teatru. Intenția noas
tră este să dăm răspuns cîtorva în
trebări, și anume: Cine sînt în afara 
scenei acești artiști amatori ? Care 
este profilul lor. moral, profesional și 
spiritual ? Care sint resorturile lor 
sufletești după care se conduc in ac
tivitatea și viața de fiecare zi ?

Am fost profund impresionat de a- 
precierile pozitive, de înalta consi
derație și respectul de care se bucură 
aceștia în rîndul tovarășilor lor de 
muncă, al spectatorilor.

— Nu trebuie să vă surprindă acest 
fapt, mi-a atras atenția George Mi- 
hăilă Gridănușu, instructor al forma
ției de teatru încă de la înființarea 
ei. Cei mai mulți dintre membrii for
mației au o „carieră" artistică de 
20—30 de ani. Ei sînt, In totalitatea 
lor, oameni cu un comportament de 
inaltă ținută morală, civică și spiri
tuală, competenți și bine pregătiți 
profesional, capabili să răspundă 
celor mai înalte exigențe ale profe
siei și muncii lor, să se implice fără 
șovăire în’ activitatea de zi cu zi la 
locurile lor de muncă, cu o dăruire 
la fel de generoasă ca și pe scenă.

Discut asemenea probleme cu cîțlva 
dintre artiștii amatori cu „state mai 
vechi" în slujba scenei.

Sculerul matrițer Alexandru Alexe, 
un bărbat la 55 de ani, joacă teatru 
încă de prin 1946—47. A interpretat 
pînă acum circa 150 de roluri, foarte 
diverse, cel mai recent fiind rolul 
lui Ianke, din piesa lui Victor I. Popa 
„Take, Ianke și Cadîr".

— Personalitatea unul artist ama
tor, ne spune, este condiționată de 
cîțiva factori esențiali, dintre care aș 
aminti : orizontul spiritual, pregăti
rea profesională și artistică, com
portarea la locul de muncă, în fa
milie și societate. Ca să devină 
convingător pe scenă, ca să fie „cre
zut" de spectatori, un artist amator 
trebuie să fie convingător și în viață, 
prin comportarea lui, prin contribu
ția la rezolvarea problemelor care 
se ridică la locul lui de muncă, la 
Îndeplinirea sarcinilor ce revin co
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Programul 1
13,30 Telex
13,35 La sfîrșlt de săptămlnă (color)
16,00 Săptămina politică
16,15 Rugbi : Anglia — România. 

Transmisie directă de ia Londra
17,45 închiderea programului n 

lectivului din care face parte. $i eu, 
ca și restul membrilor formației de 
teatru ținem seama de aceasta. Alt
fel n-am avea ce căuta în formația 
de teatru, iar spectatorii care ne 
cunosc ne-ar ocoli. în decursul 
anilor au apărut printre noi și din 
aceia care nu se încadrau în rigorile 
cerute unui autentic artist amator. 
Nu găseai altceva la ei decît... vede
tismul. Or, asemenea „artiști" n-au 
rezistat în formație. Erau ca un corp 
străin într-un organism sănătos.

— Apreciați că există o legătură, 
o interdependență între activitatea 
pe care o desfășoară un artist ama
tor pe scenă sau pentru scenă și 
cea pe care o desfășoară la locul de 
muncă ?

— Evident. O spun asta bazîndu- 
«nă pe experiența mea proprie și pe 
cea a colegilor mei. Cînd muncim 
bine, cînd înregistrăm rezultate fru
moase în producție, care ne dau 
satisfacții, jucăm și pe scenă mai 
bine, mai convingător. Si invers.

Inginerul loan Bănică, șeful secției 
presaj, ne vorbește cu admirație și 
respect despre matrițerul Alexandru 
Alexe.

— Alexe este un adevărat artist, 
ne spune el, nu numai pe scenă, dar 
și în tot ceea ce iese din miinile și 
mintea lui. Este un muncitor model 
din acest punct de vedere. Ba chiar 
mai mult. Deși nu o duce prea bine 
cu sănătatea, nu-și precupețește 
niciodată eforturile cînd este vorba 
de necesitatea rezolvării unor pro
bleme care ard „la deget" fabricația.

Spre exemplificare ne-a fost pre
zentat un caz petrecut recent, 
într-una din zile, se spărsese o 
matriță. Acest fapt amenința reali
zarea planului la discul ambreiajului, 
care, la rîndul lui, punea în pericol 
realizarea planului la montaj auto
camioane. Pentru a salva această 
situație, Alexe n-a părăsit locul de 
muncă 24 de ore. Desigur, oboseala 
își lăsase amprentele pe chipul lui, 
care degaja însă o mare satisfacție. 
Satisfacția muncii împlinite. Nu în- 
tîmplător, comuniștii secției l-au 
reales la ultimele alegeri ca secretar 
al comitetului de partid.

Cu multă admirație vorbesc colegii 
de muncă și despre Gh. Găgeanu, 
un alt membru al formației de 
teatru.

— Tratamentistul Gh. Găgeanu, 
este de părere chimista Emilia Schiau, 
șefa atelierului de tratament termic 
al sculăriei uzinei, este un muncitor 
cu însușiri alese : mă refer în spe
cial la cele profesionale, morale, 
pedagogice, părintești. La care se 
adaugă o conștiință revoluționar- 
muncitorească înaintată. Acesta este 
mobilul care ne-a determinat să-i 
încredințăm una dintre operațiile 
tehnologice cele mai pretențioase și 
dificile, care cere nu numai o te
meinică pregătire profesională, dar 
și multă sensibilitate, multă răs
pundere : redresarea sculelor așchie- 
toare după tratament — tn special 
burghie și broșe. Cînd am nevoie la 
tratamentul integral de o minte 
limpede, de o gîndire tehnică il 
folosesc și la această operație la fel 
de pretențioasă. Și să știți că nici
odată nu a creat probleme de cali
tate.

Dar, așa cum afirmă colegii de 
muncă, Gh. Găgeanu este în același 
timp un exemplu înaintat de etică 
morală. întinde o mină de ajutor 
tuturor colegilor care nu se descurcă 
prea bine in muncă, mai ales tineri
lor. Deseori este surprins dînd 
sfaturi ori demonstrind aplicarea 
corectă a unei tehnologii. Cu răspun
dere și dragoste se ocupă de fami
lie, de copii. Ca să aibă timp să se 
ocupe de aceștia, a solicitat să 
lucreze în schimbul trei. Pasiuni ? 
Da. Arta fotografică și poezia ; scrie 
versuri pe care deseori le recită în 
fața colegilor săi de muncă.

Pe Gh. Constantinescu, inginer 
proiectant In cadrul Centrului de

19,00 Tefejurnal (parțial color)
19.20 Noi șl copiii noștri 0 Cei mal ti

neri cetățeni ai României
19,35 Teleenclclopedia
30,00 Film artistic (color) s „Iancu Jl- 

anu Zapciul" — O producție a 
Casei de filme Unu. Scenariul 
Mihai Opriș, Vasile cnirlță, Dinu 
Cocea. Regia Dinu Cocea

31.30 Antologia umorului românesc 
(color) — Snoava (l)

32.20 Telejurnal (parțial color)
22.30 închiderea programului

Unități turistice din județul Covasna
De curind, tn județul Covasna a 

fost dată in folosință o nouă uni
tate turistică — hanul „Nufărul" 
din apropierea localității Reci, pe 
drumul județean 121, la kilome
trul 15.

Unitatea, da categoria I, dispune 
de 40 de locuri de cazare în ca
merele hotelului și de 24 locuri in 
căsuțe-camping. Restaurantul are 
o capacitate de aproape 300 locuri 
la mese. Pentru distracția turiștilor 
se pot închiria diferite jocuri. 
Hanul are puncte de vlnzare a 
unor articole de artizanat, cadouri, 
amintiri și a unor articole de uz 
personal.

în județul Covasna sînt și alte 
unități turistice amplasate In zone 
pitorești care își așteaptă vizitato

cercetare științifică și inginerie teh
nologică pentru autovehicule, l-am 
cunoscut mai întii ca artist amator, 
pe scenă, interpretind rolul lui Ilie 
din piesa „Take, Ianke și Cadîr". 
Aplauzele cu care a fost răsplătit 
jocul lui confirmau calitatea inter
pretării acestui rol cu umor spumos. 
L-am căutat a doua zi la locul său 
de muncă. N-am putut sta prea 
mult de vorbă. îl presa timpul. In 
calitatea lui de șef de proiect, tre
buia să urmărească lucrările de 
modernizare ce se efectuau la unele 
dintre produsele aflate în fabricație. 
Și în cazul lui, ca și în cazul celor
lalți artiști amatori, între activitatea 
pe scenă și cea din cercetare-proiec
tare există o îngemănare perfectă. 
Se condiționează. La nivelul celor 
mai înalte exigențe moral-profesio- 
nale.

Incercînd să creioneze cîteva dintra 
trăsăturile „artistului", inginerul loan 
Marinică, șeful atelierului de proiec
tare, arăta : „Constantinescu. deși 
tînăr, este perseverent. Nu se lasă 
pînă nu rezolvă problema de care 
s-a apucat. Se dovedește ambițios, 
în sensul cel mai bun al cuvintului. 
A stat nu o dată ceasuri întregi peste 
program, uneori pină noaptea tirziu, 
pentru a urmări cum este transpusă 
în viață gîndirea tehnică a proiec- 
tanților. A venit cu modificări con
structive de mare preț, care au con
dus la scăderea consumului de me
tal, ca și la îmbunătățirea altor 
parametri. Este un tinăr inimos și 
ambițios".

Ce frumos sună aceste două cu
vinte : inimos și ambițios I Dar așa 
cum ne-am convins, ele se potrivesc 
și altor artiști amatori, chiar dacă 
nu mai sînt tineri, cum este maistrul 
Alexandru Rusu, șef de atelier în 
secția turnătorie de fontă, un bărbat 
ajuns în pragul pensionării. „Cartea 
lui de vizită" este impresionantă. 
Atît ca artist amator, cit și în cali
tatea lui de cadru de conducere teh
nică. El are o deviză : „Ca cineva 
să se poată realiza în viață, fie el 
meseriaș, cadru de conducere sau 
artist amator, este nevoie de multă, 
multă cultură" Și cînd spune cultură, 
maistrul Rusu se gîndește la tot 
ceea ce se înțelege prin act de cul
tură, care poate să asigure omului 
un larg orizont spiritual. Această 
deviză este probată de maistrul 
Rusu, printre altele, și prin propria 
sa bibliotecă enciclopedică, care nu
mără circa 5 000 de volume. Deși se j 
afla în concediu, nu l-am găsit j 
acasă. Era plecat la uzină. De ce ? 
Ne-o spune chiar el : „Eu voi ieși 
In curind la pensie si cum să stau 
liniștit acasă cînd știu că aici in 
secție au rămas atîtea lucruri necla
rificate pentru cei cărora le voi 
preda ștafeta. Mă simt obligat să le 
Împărtășesc cît mai mult din munca 
mea de 40 de ani".

Acesta este * *-»  conturat sumar **•  
profilul etico-profesional și spiritual 
al marii majorități a artiștilor ama
tori, care compun formația de teatru 
de pe lîngă clubul întreprinderii. 
Numelor de mal sus ii se pot adău
ga alte nume, cum ar fi cele ale 
juristului Constantin Bleșiu sau al 
Marcelei Gheorghe, Marianei Marin, , 
crainică de mulți ani la stația de ’ 
radioamplificare a uzinei, ale mai
ștrilor Marinache Damienescu si 
loan Bîrsan, strungarului Dumitru 
Matei. Ei sînt oameni direct și 
profund implicați, cu o rară dăruire 
și devotament, în rezolvarea proble
melor pe care le ridică activitatea 
productiv-economică din întreprin
dere, în educația colectivelor din 
care fac parte. Toți stăpînesc teh
nica nouă, se află in primele rînduri 
ale celor care pun umărul la pro
movarea progresului tehnic. Pentru 
că toți sînt oameni -cu o înaltă ținută 
civică și morală, cu un larg orizont 
spiritual

• Cireșarfl : PATRIA (11 86 25) — 9:
11,15; 13,30; 15.45: 18; MELODIA
(11 13 49) - 9: 11.15; 13,30; 15,45: 18; 
20. GLORIA (47 46 75) — 9: 11,15 13,30; 
15.45; 18; 20
0 Pentru patrie : CAPITOL (IB 29 17)
— 9; 12; 16; 19
• Program de desene animate — 
9,30: 11,30; 13,30; Dreptate In lanțuri
— 17; 19 : DOINA (16 35 38)
® Horea : FERENTARI (80 49 85) —
14.30 ' 17 * 19 30
0 Mitică Popescu : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,15: 13,30; 15.45; 18; 
20, MIORIȚA (14,27 14) — 9; 11,13; 
13,30; 15,45; 18; 30

N. MOCANI

Programul 2
19,00 Telejurnal
19.20 Buletinul rutier al Capitalei
19,35 Moștenire pentru viitor — Nicolae 

Bâlcescu
20,10 Tinere talente
20.55 Cenaclul elevilor
31.25 Seară de romanțe
21,45 De pretutindeni — Orașele viito

rului
22,00 Bună seara, fete, bună seara, bă

ieți !
22.20 Telejurnal
22,30 închiderea programului

rii. Hotelul Oituz, la 2 km de lo
calitatea Brețcu, pe șoseaua Brașov
— Tîrgu Secuiesc — Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, care dispune de 70 
locuri de cazare și 250 locuri la 
mese ; în localitatea Intorsura 
Buzăului hanul „Pasul Buzăului" 
are 39 locuri de cazare și un res
taurant cu 200 locuri la mese. Ho
telul „Turist" din stațiunea bal
neară Covasna, pe șoseaua Brașov
— Gheorghe Gheorghiu-Dej, are 43 
locuri de cazare și restaurant.

Aceste unități turistice funcțio
nează in tot cursul anului și oferă 
iubitorilor de drumeții posibilitatea 
de a vizita zonele pitorești din 
județ.

In fotografie : hotel „Oituz", ju
dețul Covasna.

cinema
0 Acordați circumstanțe atenuante 7: 
COTROCENI (49 48 48) — 15; 17,15;
19,30
0 Raliul 2 AURORA (35 04 66) — »; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20, CULTURAL 
<83 St 13) — 9: 11,15; 13.30; 15,45; 18: 20 
0 Tinerețe fără bătrinețe i MUNCA 
(2150 97) — 15; 17,15; 19.30
0 Amintirea unei mari iubiri : SCA
LA (11 03 72) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18: 20
0 Amurgul ftnttnilor 8 FLACĂRA 
(20 33 40) — 15; 17; 19
0 Moara Iul Călifar : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15,30; 17,30; 19,30
0 Domn pentru o zi : VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; ÎS; 18: 
20
0 Gară pentru doi : LUMINA 
(14 74 16) — 9: 12: 16: 19
0 Program pentru vacanță — 9; 11;

13.15, șerpii roșii — 15,30; 17,45; 20; 
TIMPURI NOI (15 61 10)
0 O lumină Ia etajul zece : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12,15; 15; 17; 19
0 Hangar 18 : SALA PALATULUI — 
16,30; 20
0 Pasărea de foc spațială : SALA 
MICA A PALATULUI — 14; 17,15, 
0 Sezon de pace Ia Paris : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19
0 Povestea unei orchestre : DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19
0 Marynia : VIITORUL (10 67 40) — 
15,30.; 17,30: 19,30
0 Imperiul contraatacă t LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9: 11,30: 14; 16.45;
19.15, COSMOS (27 54 95) — 9,30; 12: 
14,15; 16,45; 19
0 Iubirea are multe fețe : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9,15; 12,15; 16; 19, 
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 12; 16; 19, 
MODERN (23 71 01) — 9; 12; 16; 19

0 Ana Pavlova : ARTA (21 31 86) — 
9; 12; 16; 19
0 Rocky II s FESTIVAL (15 63 84) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FERO
VIAR (50 31 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20
0 Undeva, clndva s CENTRAL 
(14 12 24) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20 
0 Legenda călărețului singuratic : 
DACIA (50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18: 20
0 Salamandra 8 LIRA (31 7171) — 15; 
17,15; 19,30
0 Avertismentul I UNION (13 49 04)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19
0 YankeU : PACEA (60 30 85) — 15,30;
18,30
0 Campionul : FLOREASCA' (33 29 71)
— 11; 13,30; 16,15; 19
0 Marfă furată : VOLGA (79 71 26) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20

0 Omul și fiara: POPULAR (35 15 17)
— 15; 17,15; 19,30
0 Febra aurului : TOMIS (21 49 46) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20

teatre
0 Teatru! Național (14 71 71, sala mi
că) : Ploșnița — 15; Zbor deasupra 
unui cuib de cuci — 20; (sala din 
Piața Cosmonauților, 11 07 57): îdolul 
și Ion Anapoda (amînat din 27. XII) 
—- 19,30; (sala Atelier): Act Veneti
an — 15,30
0 Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Basarab.

Soliști : Mihaela Martin, Constantin 
Sandu — 19
0 Opera Română (13 18 57) 7 Răpirea 
din Serai — 18
0 Teatrul de operetă (14 80 11): Vila 
Cu Uuzii — 19
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 48): 
Neinsemnații — 19; (sala Grădina 
Icoanei, 11 98 44): Tartuffe — 19
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 15; Fluturi, fluturi — 19.30 
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) ; Ro
manță ttrzle — 15; Trestia glnditoare 
— 19,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Clr- 
tijele — 19
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Maghdru) : Micul infern — 18,30;
(sala Studio) : Trăsura la scară — 19 
0 Teatrul Giulești (sala Majestic, 

14 72 34) : ...Eseu — 19,30; (sala Giu
lești, 18 04 85) : Arta conversației ~ 
19
0 Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Nimic despre 
elefanți — 19; (sala Victoria, 50 58 65): 
Băiatul CU sticleți — 19,30
0 Ansamblul „Rapsodia Română" 
(13 13 00) : Fata moșului cea harnică 
— 10,30; Concert in... haz major — 19
0 Teatrul fvreiesc de stat (20 39 70): 
Trubaduri și purim-spileri — 18,30
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55): 
Cenușăreasa — 18
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) A- 
venturlle lui Plum-Plum — 10; (sala 
din Piața Cosmonauților, 11 07 57): 
Lungul nasului — 10
0 Circul București (10 65 90): Parada 
circului — 15,30; 19

i
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării Zilei Republicii, imi face deosebită plăcere să adre
sez Excelenței Voastre cele mai sincere și cordiale felicitări. Folosesc acest 
prilej pentru a elogia strînsele relații existente intre țările noastre prie
tene, care se adincesc și se întăresc constant, in folosul reciproc.

Doresc, de asemenea, să exprim profunda mea apreciere față de efor
turile dumneavoastră sincere vizînd sporirea mijloacelor de menținere a unei 
păci juste și globale în Orientul Apropiat astfel incit popoarele din această 
zonă să se bucure de o viață liberă, demnă și pașnică.

Vă rog să primiți, Excelență, adînca mea considerație, precum și cele 
mai bune urări de progres și prosperitate continuă pentru poporul român 
prieten.

Cu înaltă stimă și considerațiune,

MOHAMED HOSNI MUBARAK
Președintele Republicii Arabe Egipt

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate domnule președinte,
Vă mulțumesc pentru amabilul dumneavoastră mesaj transmis cu oca

zia realegerii mele. Apreciez foarte mult bunele dumneavoastră urări.
In cursul următorilor patru ani îmi va face plăcere să continuăm con

lucrarea noastră in vederea rezolvării multiplelor probleme ce ne stau în 
față. Apreciez mult relațiile bune existente între națiunile noastre și sper 
că vom întări în continuare aceste legături.

Cu cele mai bune urări,
Cu sinceritate,

RONALD REAGAN

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a adresat 
o telegramă primului ministru al 
Republicii India, Rajiv Gandhi, cu 
prilejul desemnării sale în această 
funcție, prin care ii transmite, în 
numele guvernului român și al său 
personal, calde felicitări, împreună 
cu cele mai bune urări de sănătate

și fericire. Totodată, se exprimă 
încrederea că, prin eforturile comu
ne ale celor două guverne, relațiile 
strînse de colaborare și prietenie 
dintre România și India se vor dez
volta pe mai departe, in interesul 
popoarelor român și indian, al cau
zei păcii și colaborării internațio
nale.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru Intervalul 3 Ianuarie, ora 20 — 8 
Ianuarie, ora 20. în țară : Vremea va 
fi rece, geroasă, îndeosebi In prima 
parte a Intervalului, cerul va fl tem
porar nOros. Vor cădea ninsori locale, 
mal frecvente In sudul și estul tării. 
Vintul va sufla slab pînă la moderat.

cu unele intensificări tn zona de mun
te și in sud-estul tării, spulberînd pe 
alocuri zăpada. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 20 și mi
nus 10 grade, mai coborite în zonele 
depresionare, dar mal ridicate în sud- 
estul țării, unde vor fi cuprinse între 
minus 10 șl minus 4 grade. Tempera
turile maxime vor oscila între minus 
8 și plus 2 grade. Ceață dimineața și 
seara, îndeosebi în nord-vestul țării. 
La București : Vreme rece, geroasă, 
îndeosebi la începutul intervalului, cu 
cerul temporar noros, temporar va 
ninge. Vlnt slab pînă la moderat.

CELUI DE-AL VIII-LEA CONGRES REGIONAL 
AL PARTIDULUI BAAS ARAB SOCIALIST 

DIN SIRIA
DAMASC

tn numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresăm un călduros salut participanților la 
lucrările celui de-al VlII-lea Congres regional al Partidului Baas Arab So
cialist din Siria, tuturor militanților partidului dumneavoastră, poporului 
sirian prieten.

Folosim acest prilej pentru a sublinia cu satisfacție relațiile de prie
tenie dintre Partidul Comunist Român și Partidul Baas Arab Socialist din 
Siria, bazate pe egalitate, stimă, încredere șl înțelegere reciprocă. Un rol 
de cea mâi mare importanță în extinderea acestor raporturi l-au avut întîl- 
nirile și convorbirile fructuoase dintre secretarul general al Partidului Comu
nist Român, Nicolae Ceaușescu, și secretarul general al Partidului Baas Arab 
Socialist din Siria, Hafez Al-Assad. Sintem convinși că dezvoltarea conti
nuă a legăturilor dintre partidele noastre constituie un factor esențial pen
tru extinderea și diversificarea raporturilor dintre România și Siria pe 
plan politic, economic, cultural și in alte domenii, în interesul celor două- 
popoare, al cauzei păcii și colaborării tn lume.

De curînd a avut loc, la București, cel de-al XIII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, care a făcut bilanțul remarcabilelor realizări obți
nute de poporul român in creșterea și modernizarea forțelor de producție, 
tn ridicarea nivelului calitativ al întregii activități economico-sociale, per
fecționarea și adincirea sistemului democrației socialiste. în același timp, 
Congresul a trasat direcțiile principale ale dezvoltării României în perioada 
1986—1990 și orientările de perspectivă pînă în anul 2000.

Preocupîndu-se de edificarea cu succes a socialismului în patria noas
tră, Partidul Comunist Român promovează o politică internațională dina
mică și constructivă, menită să contribuie la statornicirea unui climat de 
pace, înțelegere și colaborare intre toate statele lumii. Aceasta este în con
sens cu aspirațiile fundamentale ale poporului nostru, vital interesat în 
oprirea agravării situației internaționale și reluarea politicii de destindere 
și colaborare, în renunțarea la forță și la amenințarea cu forța, în rezol
varea tuturor problemelor litigioase dintre state numai pe calea tratativelor, 
pentru încetarea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării generale, în 
primul rind a celei nucleare, pentru apărarea dreptului popoarelor la liber
tate, la pace, la viață.

Pornind de Ia aceasta, România se pronunță în continuare, cu toată 
hotărirea, pentru 0 soluție politică în Orientul Mijlociu, care să asigure 
realizarea unei păci globale în această regiune, rezolvarea problemei poporu
lui palestinian pe baza dreptului acestuia la autodeterminare, inclusiv la 
realizarea unui stat palestinian independent. în acest spirit, ne pronunțăm 
pentru o conferință internațională cu participarea tuturor statelor interesate, 
inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei. O soluție globală tre
buie să ducă la realizarea unei păci trainice și drepte, la asigurarea inde
pendenței și suveranității tuturor statelor din această zonă.

Adresîndu-vă, dragi prieteni, urarea de succes deplin în desfășurarea 
lucrărilor celui de-al VlII-lea Congres al Partidului Baas Arab Socialist din 
Siria,' reafirmăm și cu acest prilej satisfacția noastră față de dezvoltarea 
continuă a raporturilor de prietenie și colaborare dintre partidele și po
poarele noastre. Ne exprimăm convingerea că aceste relații se vor dezvolta 
continuu, în interesul celor două țări și popoare, al solidarității tuturor 
forțelor antiimperialiste, progresiste și democratice, al cauzei păcii, inde
pendenței, înțelegerii și colaborării intre popoare.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

IDEI FUNDAMENTALE, DIRECȚII MAJORE DE ACȚIUNE 
RELIEFATE IN MESAJUL DE ANUL NOU 
AL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Europa Ia răscruce: nu continentul-arsenal, 
ci continentul unit, al păcii și colaborării!

ÎN CAPITALĂ ȘI ÎN ȚARĂ SE ÎNTREPRIND

Energice acțiuni de deszăpezire
• Mii de oameni și sute de utilaje acționează in punctele in care zăpada stinjenește cir
culația • Traficul feroviar se desfășoară fără întreruperi • Participarea tuturor cetățenilor 
la descongestionarea arterelor de circulație constituie o obligație legală și trebuie strict 

respectată de către toți I

A nins din nou, In aproape toate județele, iar in sudul Olteniei și la 
curbura Carpaților zăpada a fost viscolită. Informațiile primite din Capi
tală și din țară arată câ, in cele mai multe locuri, se acționează energic 
pentru asigurarea desfășurării normale a circulației, a întregii activități.

In București, consiliul popular al 
municipiului desfășoară o intensă 
activitate pentru organizarea și con
ducerea lucrărilor de deszăpezire. La 
Direcția domeniului public a muni
cipiului aflăm că o „armată" de 
utilaje — peste 300 de autotractoare 
și autocisterne cu plug și perie, 
autogredere. buldozere, turboforeze 
— au acționat in noaptea de 2 spre 
3 ianuarie și continuă să acționeze, 
în două schimburi. Totodată, pentru 
evitarea derapajului. 36 de utilaje 
speciale împrăștie nisip pe anumite 
trasee în pantă, la intersecții, în 
stațiile I.T.B. Circa 400 de lucrători 
ai administrației domeniului public 
sînt mobilizați pe principalele căi 
de circulație ale orașului. Se lucrea
ză pentru a îndepărta zăpada de pe 
partea carosabilă, astfel incit trans
portul în comun să nu sufere prea 
mult de pe urma ninsorii — opera
țiune ce se face coordonat cu în
treprinderea de transporturi Bucu
rești. care dispune de propriile mij
loace de deszăpezire.

In anumite locuri, din cauza unor 
cetățeni care și-au parcat autoturis
mele pe partea carosabilă a marilor 
artere de circulație, utilajele acțio
nează mai greu pentru îndepărtarea 
zăpezii ; municipalitatea face apel 
la posesorii de automobile să le 
scoată din zonele de trafic intens. 
S-a acordat și se acordă priori
tate. in continuare, căilor de acces 
spre platformele industriale, depo
zitele de mărfuri și marile unități 
comerciale, precum și drumurilor de 
centură.

In vasta acțiune gospodărească 
menționată, un rol important au 
întreprinderile, instituțiile, cetățenii 
care, conform Legii nr. 10 din 1982, 
au obligația de a contribui Ia înde
părtarea zăpezii și a gheței in drep
tul sediilor și imobilelor de locuit, 
tn majoritatea cazurilor, oamenii au 
pus mina pe lopeți fără a aștepta 
vreun îndemn. Acest lucru se vede 
In multe zone ale orașului, unde

arterele de circulație, trotuarele 
sint curățate. Am văzut insă șl 
locuri în care acest spirit somno
lează. Sînt blocuri în care zăpada â 
urcat pe scări pînă la ușa de intra
re. Există curți prin fața cărora tre
cătorii înnoată in nămeți, fără ca 
gospodarii respectivi să-și îndepli
nească elementara îndatorire civică 
de a curăța trotuarul pe porțiunea 
dinaintea casei.

Ne aflăm in plină iarnă șl este de 
așteptat că va mai ninge. Este, deci, 
in interesul tuturor ca zăpada să nu 
stînjenească activitatea, să se poată 
circula la locul de muncă și Înapoi 
acasă, iar accesul la unitățile co
merciale și serviciile publice să fie 
asigurat. Pentru aceasta, toți cetă
țenii sint chemați să contribuie la 
menținerea circulației in condiții 
normale. Este momentul ca toate 
organismele obștești din cartiere, a- 
sociațiile de locatari, comitetele de 
cetățeni, să ia inițiativa mobilizării 
largi a locuitorilor Ia această acțiu
ne de interes general. (Rodica 
Șerban).

In județul Dolj, Stratul de ză
padă este cuprins intre 35—51 cm. In 
vederea asigurării circulației normale 
pe căile ferate, a fost mobilizat în
tregul personal de la linii si de la 
divizia de instalații din cadrul Re
gionalei de căi ferate Craiova pen
tru curățirea macazelor centralizate 
electromecanic in vederea elimină
rii penelor de gheață. Prin partici
parea unui număr mare de ceferiști, 
in ajutorul cărora au venit si mili
tari, s-au evacuat din zona apara
telor de cale ferată circa 10 000 mc 
de zăpadă. Un tren mecanic special 
acționează permanent, asigurînd in
trările și ieșirile trenurilor cu căr
bune la termocentrala Ișalnita.

Viscolul din noaptea de 3 spre 4 
ianuarie, ce a atins intensitatea de 
75 km pe oră. a făcut aproape im
practicabile majoritatea celor 8 dru

muri naționale și 22 de drumuri Ju
dețene care străbat Doljul. Ieri. 4 
ianuarie, se putea circula doar pe 
D.N. 6 Craiova — Filiași și D.N. 65 
Craiova — Balș, tar drumurile ju
dețene au fost practicabile numai în 
zona de nord-vest a județului. încă 
din zorii zilei de 4 ianuarie, coman
damentul județean a suplimentat 
numărul utilajelor de deszăpezire. 
Astfel, pe căile rutiere doljene ac
ționează fără răgaz 86 tractoare cu 
lamă. 19 tractoare semipurtate, 20 
autogredere, 6 autofreze și 8 trac
toare cu răspînditoare. Se lucrează 
anevoios din cauza vtntului, care 
continuă să viscolească zăpada in 
zona de cimpie a județului.

In municipiul Craiova, deși a nins 
abundent in noaptea de 2 ianuarie 
și in prima parte a zilei de 3 Ia
nuarie, stratul de zăpadă fiind 
de 45 cm. aprovizionarea populației 
s-a desfășurat normal. Mai anevoios 
au circulat mijloacele de transport 
în comun. Iată de ce comandamen
tul municipal a dublat numărul uti
lajelor care degajează zăpada de pe 
cele 72 de străzi principale.

întregul aparat al consiliului popu
lar și al întreprinderii județene de 
gospodărie comunală și locativă a 
fost repartizat pe cartiere, circum
scripții electorale, pe străzi, pentru 
ca, împreună cu deputății, cu pre
ședinții asociațiilor de locatari, cu ce
tățenii, să dezafecteze căile de acces, 
trotuarele și chiar străzile. Ieri, 
bunăoară, aproape 20 000 de oameni 
au luat parte la o asemenea acțiune 
de larg interes obștesc. (Nicolae 
Băbălău, corespondentul „Scinteii").

In județul Mehedinți. Si ta 
această zonă a nins abundent, iar tn 
ultimele zile a viscolit. Pentru ca în
treaga activitate economico-socială să 
se desfășoare în condiții normale, fără 
dereglări s-au întreprins acțiuni ope
rative de deszăpezire. încă din prima 
noapte cu viscol s-a înlăturat zăpada 
de pe principalele artere de circula
ție, astfel incit transportul In comun 
să se desfășoare ritmic. Cum in mu
nicipiul Drobeta — Turnu Severin se 
află concentrate mari unități indus

triale și importante șantiere de in
vestiții, s-au creat căi de acces spre 
locurile de muncă, pentru ca întreaga 
activitate de producție să se desfă
șoare normal. La inițiativa organiza
țiilor democrației și unității socialis
te, cetățenii din cartiere acționează 
la înlăturarea zăpezii din fața blocu
rilor și locuințelor, de pe trotuare și 
din preajma unităților comerciale.

La rindul lor, comitetele comunale 
de partid, organizațiile O.D.U.S. din 
localitățile rurale desfășoară o susți
nută activitate, cu sprijinul cetățeni
lor, pentru descongestionarea căilor 
de acces spre sectoarele zootehnice 
și locurile unde se află depozitată 
hrana animalelor. Au fost organizate 
echipe de intervenții, atât ziua, cit și 
noaptea, în unitățile agricole de stat 
și cooperatiste, în marile complexe 
pentru a se înlătura eventualele de
fecțiuni de circuite de alimentare cu 
energie electrică a maternităților. 
Sub supravegherea‘directă a condu
cerii unităților și a specialiștilor, se 
asigură furajarea în condiții optime a 
efectivelor de animale pentru ca pro
ducțiile din acest important sector să 
se mențină la un nivel cit mai ridicat, 
iar preluarea acestora sâ se facă rit
mic. (Virgiliu Tătaru, coresponden
tul „Scinteii").

In județul Galați. Zăpada că
zută in ultimele zile și în județul 
Galați a determinat luarea unor mă
suri imediate pentru buna desfășu
rare a activității economice și a vie
ții localităților. După cum am fost 
informați la conducerea Regionalei de 
căi ferate Galați, pe întregul terito
riu al acesteia (adică în județele Ga
lați, Brăila, Buzău, Vrancea, Bacău, 
Prahova și Ialomița) circulația tre
nurilor de marfă și de persoane se 
desfășoară în condiții bune.

Grație măsurilor luate, in unitățile 
economice gălățene au fost mobili
zate torțele umane necesare pentru 
descongestionarea căilor de acces la 
depozite, precum și pentru curățarea 
platformelor de lucru descoperite (la 
șantierul naval, pe șantierele de con
strucții etc.).

In municipiul de reședință s-a îm
prăștiat nisip pe drumurile in pantă, 
tacilitîndu-se circulația mijloacelor 
de transport in comun. Lucrătorii 
unităților comerciale, ai instituțiilor 
și întreprinderilor au descongestionat 
porțiunile de trotuar și de drum afe
rente, iar locuitorii au răspuns apelu
rilor primăriei procedind la curăța
rea zăpezii din fața caselor, de pe 
aleile dintre blocuri. Totuși, în unele 
cartiere din Galați trebuie să se ac
ționeze in continuare pentru mobili
zarea locuitorilor la curățatul zăpezii 
din preajma locuințelor, de pe aleile 
dintre blocuri, așa cum se cuvine 
procedat și pe anumite porțiuni de 
trotuare acoperite cu gheață. (Dan 
Plăeșu, corespondentul „Scinteii").

în luările de poziție din ultimele 
zile ale anului 1984, în Mesajul de 
Anul nou, ca și in cuvîntarea rosti
tă la primirea șefilor misiunilor di
plomatice, secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a acor
dat o atenție prioritară problemelor 
continentului european. Intr-adevăr, 
faptele demonstrează că pentru Eu
ropa anul încheiat a fost un an în 
care s-a accentuat încordarea, odată 
cu trecerea la amplasarea rachetelor 
nucleare americane și adoptarea 
contramăsurilor sovietice, ceea ce a 
dus la o situație deosebit de gravă 
pentru continentul nostru.

Punînd în evidentă marile primej
dii apărute în Europa, România so
cialistă, președintele Nicolae 
Ceaușescu au desfășurat, după cum 
este știut, și tn cursul anului trecut 
o vastă activitate, au întreprins 
multiple demersuri constructive — 
puternic reafirmate la Congresul al 
XIII-lea al P.C.R. — pentru oprirea 
cursului periculos al evenimentelor, 
pentru reluarea dialogului și elimi
narea amenințării nucleare.

Quo vadis, Europa ? stră* 
vechi leagăn de civilizație. Europa 
a avut și are. așa cum sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu. o istorie 
comună, ea reprezintă, peste deose
birile de orinduire socială, o unitate 
geografică, economică și socială. 
Dincolo de imaginea „mozaicată" a 
continentului, in perimetrul său s-au 
născut, prin puterea de creație și 
geniul fiecărui popor, bunuri mate
riale și spirituale care au îmbogățit 
continuu tezaurul civilizației comu
ne și au propulsat, de la o genera
ție la alta, cunoașterea umană, pro
gresul omenirii. Europa a dat ome
nirii ideile lui Marx și Engels, ope
rele nemuritoare ale lui Fidias și 
Beethoven, da Vinci și Darwin, Sha
kespeare și Tolstoi. Balzac și Rem
brandt. Brâncuși și Enescu.

în același timp, din păcate. Euro
pa este continentul care „a dat ome
nirii" cele două conflagrații mon
diale. soldate cu imense pierderi de 
vieți omenești și distrugeri materia
le. Și dacă geniul creator al popoa
relor europene continuă să îmbogă
țească azi umanitatea, continentul 
nostru a continuat, din păcate, să 
evolueze și în celălalt sens, devenind 
cel mai mare arsenal de arme nu
cleare al lumii, continentul unde se 
află față în față, eu „degetul pe tră
gaciul atomic", cele două mari 
blocuri militare.

Dacă bombele „rudimentare" de la 
Hiroshima și Nagasaki au provocat 
moartea a peste 350 000 persoane, con
tinued să facă victime și în prezent, 
se pune in mod legitim întrebarea ce 
s-ar întimpla dacă ar fi folosită fie 
chiar și numai o parte, oricît de mică, 
din imensa capacitate de distrugere 
nucleară acumulată pe continentul 
european. Puterea totală a celor peste 
15 000 încărcături nucleare amplasa
te în Europa echivalează cu cea a 
sute de mii de bombe de tipul celei 
de la Hiroshima : cu alte cuvinte, 
au există in Europa atitea orașe 
cite ar putea transforma in ruină 
arsenalele nucleare ! Dealtfel, un 
conflict purtat cu arme nucleare ar 
fi și ultimul pe care l-ar cunoaște 
Europa și întreaga omenire ; posi
bilitatea limitării „teatrului de ope
rațiuni" fiind practic exclusă, aria 
unei conflagrații nucleare ar cu
prinde, inevitabil, întreaga planetă.

In centrul actualității. 
Avînd In vedere aceste realități și 
pornind de la adevărul că amplasa
rea noilor arme sporește incomen
surabil primejdia unei confruntări 
in Europa și in lume, România, 
președintele țării au militat de la 
început cu cea mai mare perseve
rență pentru a se bara calea acestui 
curs extrem de periculos, pentru a

se opri amplasarea — șl de o parte, 
și de alta — a rachetelor, subliniind 
necesitatea reluării dialogului sovle- 
to-american in scopul realizării unor 
acorduri corespunzătoare.

In acest spirit, în Mesajul de Anul 
nou, în cuvîntarea rostită cu pri
lejul primirii șefilor misiunilor di
plomatice, cît și in interviul acordat 
ziarului italian „Corriere della 
Sera", tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a salutat apropiata intilnire a mi
niștrilor de externe sovietic și ame
rican. „Ca și alte popoare din 
Europa — arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — dăm o înaltă aprecie
re intilnirii miniștrilor de externe 
ai Uniunii Sovietice și Statelor 
Unite, Gromîko — Shultz. Am pu
tea spune că toate popoarele euro
pene așteaptă ca această intilnire să 
ducă Ia reluarea negocierilor in ve
derea trecerii la oprirea cursei înar
mărilor, in general a înarmărilor 
nucleare, indeosebi tn Europa, șl 
la reducerea acestor armamente". 
Fără îndoială, dacă se apreciază că 
spre sfirșitul anului 1984 au apărut 
semne ale unei anumite slăbiri a 
încordării internaționale. In rindul 
acestor semne se înscrie și apropia
tul dialog sovieto-american — relua
re a unor contacte de multă vreme 
întrerupte, prin care discuțiile iau 
locul Imobilismului.

Evident, așa cum arăta președin
tele României, in condițiile in care 
pe plan internațional, cu precădere 
in Europa, s-au acumulat probleme 
complexe și complicate, ar fl nerea- 
list să se aștepte ca acestea să-și 
găsească soluționarea la o intilnire 
de două zile. Totuși, așa cum subli
nia președintele țării, exprimînd un 
deziderat larg împărtășit de cele 
mai largi cercuri ale opiniei publice 
de pretutindeni, întîlnirea de la Ge
neva poate fi și ar trebui să fie — 
este dorința tuturor popoarelor — 
începutul unei etape noi, de reluare 
a politicii de destindere, de nego
cieri reale pentru dezarmare și pace. 
Chiar dacă, așa cum se spune, „cu 
o floare nu se face primăvară" — 

• este posibil, acționîndu-se însă cu 
înaltă responsabilitate față de soar
ta atît a propriilor popoare, cît și 
a tuturor popoarelor lumii, ca luna 
ianuarie, lună de iarnă, să preves
tească un început de împrimăvă- 
rare.

Prioritatea priorităților. !n 
opinia României, prioritatea priori
tăților este discutarea serioasă, pro
fundă și responsabilă a principalei 
probleme : oprirea amplasării rache
telor americane cu rază medie de 
acțiune și a aplicării contramăsuri
lor sovietice, astfel ca, pe baza ne
gocierilor dintre cele două părți, 
să se ajungă la eliminarea rachete
lor si. într-o anumită perioadă, la 
eliminarea tuturor armamentelor a- 
tomice din Europa.

Desigur, multiple sînt pericolele 
legate de intensificarea cursei înar
mărilor care amenință continentul 
nostru, ca și întreaga lume — de 
pildă, sporirea continuă a armelor 
strategice, respectiv a rachetelor 
Intercontinentale, precum și proiec
tele de militarizare a spațiului cos
mic. Este, desigur, pozitiv faptul că, 
după cum s-a anunțat, ansamblul 
unor asemenea probleme este înscris 
pe ordinea de zi a intilnirii de Ia 
Geneva. In acest cadru, se relevă, 
pe bună dreptate, necesitatea pri
mordială a înlăturării primejdiei 
nucleare, fiind de înțeles îngrijorarea 
popoarelor, a căror viață este grav 
periclitată de acele arme ce repre
zintă primejdia reală și iminentă, 
arme ce există astăzi și acum și 
care continuă să fie instalate astăzi 
și acum.

Subliniind, pe bună dreptate, că 
de la apropiatul dialog de la Geneva 
nu se pot aștepta minuni, conducăto

rul partidului și statului nostru a 
arătat, în același timp, cît de dău
nătoare sînt acele poziții care, por
nind de la o asemenea realitate, 
încearcă să minimalizeze rolul intil
nirii sovieto-americane, afirmînd, de 
pildă, că nu este cazul să se aștepte 
trecerea la măsuri de sistare a pro
ducerii și amplasării noilor rachete 
nucleare. Avertlzînd, în modul cel 
mal categoric, că o astfel de abor
dare nu corespunde intereselor Euro
pei, nici ale popoarelor din acele state 
care dispun de arme nucleare, nici 
ale întregii lumi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a relevat, totodată, adevă
rul fundamental că nu de tratative 
în spatele cărora să se continue 
cursa Înarmărilor au nevoie popoa
rele — pentru că aceasta ar Însemna 
un mijloc de a diminua și abate 
preocupările și lupta opiniei publice 
pentru pace șl dezarmare — ci de 
negocieri reale, constructive, care să 
ducă la reducerea și eliminarea ar
senalelor nucleare. Pentru aceasta 
este desigur nevoie de timp, se 
impun tratative aprofundate, eforturi 
susținute, voință politică din partea 
celor în cauză, a tuturor popoarelor 
continentului.

Pe deasupra tuturor deo
sebirilor, interesul suprem 
și Unic ! ®in aceas^ perspectivă, 
națiunilor europene — din vest 
și est, din nord și din sud — 
amenințate ta egală măsură în ca
zul unui conflict care ar duce la 
dispariția civilizației, a vieții, sint 
vital interesate in eliminarea pri
mejdiei nucleare și ele trebuie să-și 
facă auzit glasul într-o asemenea 
problemă de asemenea însemnătate 
cum este cea a rachetelor nucleare. 
In acest sens, președintele României 
a reafirmat necesitatea participării 
nemijlocite, într-o formă corespun
zătoare, a tuturor statelor europene 
— In primul rînd a celor membre în 
N.A.T.O. și în Tratatul de la Var
șovia — la realizarea acordurilor 
necesare. Este o realitate de necon
testat că armele nucleare amenință 
toate statele continentului și, ca ata
re, toate au dreptul și obligația de 
a-și spune cuvîntul, fiind limpede că 
un dosar atit de complicat cum este 
dosarul eurorachetelor, In care se 
găsesc implicate un evantai atît de 
divers de țări, nu-și poate găsi o 
soluție trainică doar prin participa
rea a două state.

Departe de a fi o chestiune mar
ginală. participarea largă la procesul 
găsirii soluțiilor adecvate la pro
blema armelor nucleare pe continent 
constituie o cerință fundamentală. 
In actualele împrejurări, cînd Europa 
se află în fața dilemei „a fl sau a 
nu fi", este mai mult ca oricînd 
necesar ca, pe deasupra tuturor deo
sebirilor de orinduire. de concepții 
sau de păreri in legătură cu unul 
sau altul din aspectele vieții interna
ționale, să prevaleze interesele co
mune — în primul rînd interesul 
comun al înlăturării pericolului nu
clear care le amenință existența, să 
se facă totul pentru făurirea unui 
continent deasupra căruia să strălu
cească, în toată plenitudinea, soa
rele binefăcător al păcii.

Reafirmînd Ia început de An nou 
aceste poziții de principiu, profund 
constructive și pe deplin realizabile, 
în sprijinul cărora militează cu con
secvență, România socialistă, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu au ines
timabilul merit de a fi promotorii 
neobosiți ai marelui deziderat al 
tuturor popoarelor europene : fău
rirea unei Europe unite, a păcii și 
colaborării, lipsită de arme și războa
ie, a unei regiuni a conlucrării exem
plare, care să-și sporească neconte
nit contribuția la tezaurul civilizației 
mondiale.
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(Urmare din pag. I)
tența evocate de tinărul in
giner capătă adevăratele 
lor dimensiuni. Este firesc 
ca ele să antreneze, ca o 
nevăzută elice, dorința au- 
todepășirii, strădaniile de 
a corespunde exigențelor 
celei de-a doua revoluții 
industriale de care amin
tea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la cel de-al 
XIII-lea Congres al parti
dului.

— Și cînd vom vedea na- 
vigind pe Dunăre tancul 
fluvial a cărui elice o tes
tați acum?

— In cincinalul viitor. 
Noi nu lucrăm decit pentru 
viitoarele lansări ale celui 
de-al optulea cincinal. Este, 
dealtfel, destinul institute
lor de cercetare și ingine
rie tehnologică de a fi ne
contenit în avans.

Și al oamenilor acestui 
timp eroic, am adăuga.

E obsesivă aici preocupa
rea de a mări avansul de 
timp cîștigat. Un interlocu
tor intilnit la bazinul de 
încercare a navelor — ori
ce machetă este socotită 
aici navă, tratată ca atare 
— argumenta că, de fapt, 
această mutare in miezul

fierbinte al cincinalului 
viitor reprezintă transpu
nerea in viață a spiritului 
revoluționar al Congresu
lui al XIII-lea al parti
dului.

Stăm de vorbă cu ingine
rul Roman Pîrvulescu lingă 
cele două culoare de apă.

— Al unei nave de 3 000 
de tone. Tipul de barje, 
motonave, impingătoare 
fluviale.

„Flota fluvială va fi do
tată cu aproape 430 mii 
tone nave nepropulsate și 
150 mii CP remorchere și 
impingătoare" (Directivele

simplă. Important este ce-i 
dincolo de un asemenea 
act.

— Și ce este 7
— Vedeți, nava a cărei 

machetă o încercăm aici, în 
bazin, are înainte, după 
ce primește avizul de con
strucție, o viață de cel pu

CUTEZĂTOARELE CĂLĂTORII 
ALE FĂURITORILOR DE NAVE

Bazinul mare — 280 metri 
lungime, 12 metri lățime, 
adincimea apei — 6 metri. 
Se descarcă utilaje, se 
montează utilaje. In prima 
jumătate a acestui an se 
vor efectua aici primele în
cercări. Încercări asista
te de calculator, cu răs
punsuri aproape simultane 
la zecile și sutele de între
bări Bazinul mic (120 metri 
lungime, 4 metri lățime și 
3 metri adincimea apei) e 
in funcțiune de cițiva ani. 
In prezent, lucrează și el 
din plin pentru viitor.

— Care a fost ultimul 
model încercat ?

Congresului al XIII-lea). 
Nave pentru transportul 
fluvial al viitorilor ani, 
pentru Canalul Dunăre — 
Marea Neagră, pentru noua 
magistrală albastră, Cana
lul Poarta Albă — Midia- 
Năvodari.

Ii spunem inginerului 
Roman Pirvulescu :

— Nu-I un lucru oare
care să eliberezi certificate 
pentru navele ce se con
struiesc in șantierele țării.

Ne contrazice in felul 
lui :

— Eliberarea in sine a 
certificatelor e o treabă

țin un sfert de secol. O 
viață de marș pe apă. 
Cind iți pui semnătura pe 
un asemenea „bilet de tre
cere" spre timpul viitor, 
trebuie neapărat să te gin- 
dești : cum vor privi, vor 
judeca oamenii peste două, 
trei decenii ceea ce noi 
facem acum ? Cum vor 
evolua tehnica, exigențele, 
care vor fi cerințele ? Iată 
de ce socotesc deosebit de 
important inflăcăratul în
demn adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de la 
tribuna Congresului al 
XIII-lea al partidului, că

tre toți cei care lucrează în 
cercetarea științifică de a 
milita cu mai multă cute
zanță pentru promovarea 
noilor tehnologii, de a im-, 
brățișa cu și mai multă 
fervoare cauza noului, a 
transformărilor revoluțio
nare din domeniul lor de 
activitate.

— Nu socotiți că profe
sia dumneavoastră are si
militudini cu aceea a arhi
tectului ?

— Păi chiar așa îi și este 
denumirea în toată lumea: 
licențiat in arhitectură na
vală.

...Discutăm cu tinerii in
gineri Liviu Crudu și Dan 
Drăgan in vecinătatea... 
mării din institut. întinde
rea „mării" ? 40X40 metri. 
Adincimea maximă ? 1 me
tru. Aici se testează virtu
țile de manevrabilitate ale 
viitoarelor barje, remor
chere, motonave, cargouri. 
Pe timp frumos ori pe... 
mare agitată. Aici se între
prinde, de fapt, prima 
cursă înainte, cu mult îna
inte ca nava mare să pri
mească botezul apei.

Și toate aceste călătorii 
au fascinația lor. Cel puțin 
egală cu aceea a navelor 
mari, tocmai pentru că sint 
intîile desprinderi de țărm 
din prezent spre viitor.

Tragice experiențe istorice...

Paginile istoriei consemnează bilanțuri 
tragice în care partea covîrșitoare a fost 
suportată de popoarele Europei :

• In primul război mondial, pe cimpurile 
de luptă au pierit 9 700 000 oameni ;
• Cel de-al doilea război mondial s-a 

soldat cu 30 000 000 morți pe front și alte 
25 000 000 decedați din rîndul populației 
civile, adică peste 55 milioane de morți, pe 
lingă 35 000 000 răniți și mutilați ;
• Pierderile materiale din ambele războaie 

s-au ridicat la peste 1 760 miliarde dolari .

...și o teribilă amenințare

• Prin declanșarea celor peste 15 000 de 
încărcături nucleare aflate numai în Europa, 
fiecare locuitor al continentului nostru ar 
putea fi ucis de 114 000 de ori I
• Fiecare din cele 108 rachete „Pershing- 

11” care au început să fie instalate pe teri
toriul R.F. Germania poartă o încărcătură 
nucleară de 250 de kilotone, adică de 15 ori 
mai mult decit bomba de la Hiroshima care 
a făcut 200 000 de victime ;
• Prin folosirea numai a acestor rachete, 

ar putea fi distruse 1 620 de orașe de mări
mea Hiroshimei (pe continent nici nu există 
un asemenea număr de orașe).

INFORMAȚII SPORTIVE
RUGBI : Azi, la Londra, 

ROMANIA—ANGLIA
Astăzi va avea loc cel dinții med 

dintre echipele reprezentative ale 
României și Angliei. Partida se va 
desfășura la Londra, incepînd de la 
ora 16,15, și va fi arbitrată de o 
brigadă din Țara Galilor, la centru 
— W. Bevan.

Antrenorul Valeriu Irimescu a 
anunțat ieri formația noastră repre
zentativă, din care lipsește insă fun
dașul titular, Gheorghe Florea, acci
dentat, ca și Vasile Ion și Al. Marin, 
de asemenea indisponibili. Iată XV-le 
român care va începe meciul : 
Podărescu — Toader, Lungu, Mar- 
ghescu, Aldea — Alexandru. Paras- 
chlv (căpitanul echipei) — Rădulescu, 
Laurențiu Constantin, Murariu — 
Dumitru, Caragea — Leonte, Gri- 
gore, Bucan Rezerve : Melniciuc, 
Uca, Dumitraș, Moraru, Coman, 
David

■ PATINAJ. La Suceava a tnceput, 
vineri, „Cupa Federației române de 
patinaj", întrecere ce se desfășoară 
pe noua pistă de patinaj viteză, inau
gurată cu acest prilej. In prima zi a 
competiției s-au disputat probele de 
500 m pentru „speranțe". La feminin

a cîștigat Melania Tocos (C.S.S. 
Miercurea-Ciuc) — 67”2/10, iar la 
masculin primul loc a fost ocupat de 
doi patinatori : Marian Male și Vil- 
mos Szekes (C.S.S. Miercurea-Ciuc) 
— ambii cu același timp : 64” 7/10.
• BASCHET. In cadrul turneului 

internațional masculin de baschet ce 
se desfășoară în capitala Poloniei, 
selecționata orașului București a în
vins cu scorul de 81—64 (35—33) 
echipa Varșovia III. Principalii reali
zatori ai formației române au fost 
Florentin Ermurache (22 puncte) și 
Alexandru Vinereanu (16 puncte). 
Alte rezultate : Sofia—Varșovia II 
96—78 (47—32) ; Varșovia I—Buda
pesta 87 —86 (43—42) ; Praga—Mos
cova 99—89 (47 —43). • In prima zi 
a turneului internațional de baschet 
pentru junioare de la Praga, selec
ționata României a învins cu sco
rul de 114—56 (62—32) formația R.D. 
Germane.

• FOTBAL. Ancheta ziarului iu
goslav „Sport" a desemnat selecțio
nata Franței drept cea mai bună 
echipă europeană de fotbal în anul 
1984. Pe locurile următoare au fost 
clasate reprezentativele Danemarcei, 
Spaniei, Portugaliei și R.F. Germa
nia.

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
Agențiile Loto-Pronosport au 

început vînzarea biletelor pentru 
tragerea extraordinară Pronoex- 
pres a noului an, care va avea loc 
miercuri 9 ianuarie 1985. Ca și la 
tragerea similară de anul trecut, 
care s-a bucurat de un succes 
deosebit, vor fi efectuate 10 extra
geri in trei faze, cu un total de 
60 de numere. Participanților 11 se 
oferă multiple posibilități de a 
obține autoturisme „DACIA 1300“, 
mari sume de bani — variabile și 
fixe — și excursii in U.R.S.S. Cele 
mai avantajoase sînt biletele de 
25 lei varianta, care au drept de 
participare la toate extragerile. Se 
poate juca pe variante simple, va
riante combinate și combinații 
„cap de pod", achitate sută la sută 
sau in cotă de 25 la sută.

Oferiți cadouri celor dragi • 
bilete la această tragere deosel 
de avantajoasă.

Biletele pot fi procurate p 
marți, 8 ianuarie 1985.



Șuii cooducra președintelui Nicolae Ceausescu. România acîioneazT 
«hă® pentru oprirea cursei înarmărilor nucleare, pentru 

asigurarea păcii si colaborării internatmnale
ECOUL AMPLU IN LUME AL MESAJULUI ADRESAI CU~ PRILEJUL ARM M

DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU Șl AL CUViNTĂRII ROSTITE LA PRIMIREA ȘEFILOR MISIUNILOR DIPLOMATICE
Activitatea consecventă a României socialiste in favoarea păcii, o 

dezarmării, ți în primul rind a dezarmării nucleare, a unei ample 
colaborări cu toate țările lumii, fără deosebire de orinduire socială, 
contribuțiile strălucite ale tovarășului Nicolae Ceaușescu avind drept 
scop instaurarea unei noi ordini mondiale, bazată pe deplina egalitate 
in relațiile dintre state, soluționarea constructivă a tuturor problemelor 
complexe ce confruntă omenirea iși găsesc un lorg ecou in presa 
internațională.

De asemenea, mijloacele de comunicare in masă din diferite țări 
ale lumii evidențiază, cu prilejul Zilei Republicii, care a încheiat un an 
jubiliar — anul sărbătoririi celei de-a 40-a aniversări a gloriosului 
August 1944 și ai celui de-al XIII-lea Congres al comuniștilor români 
- realizările remarcabile obținute in dezvoltarea socialistă a patriei 
noastre, îndeosebi in perioada de după Congresul al IX-lea al parti
dului, sub conducerea clarvăzătoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Negocierile de la Geneva să ducă la rezultate
corespunzătoare speranțelor popoarelor

Mesajul adresat cu prilejul Anu
lui nou de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu întregului nostru popor 
a fost reluat de o serie de agenții 
de presă și publicații, care au scos 
în lumină atît succesele dobîndite 
de tara noastră în cursul anului ce 
a trecut, prevederile de perspectivă, 
cit și poziția exprimată de șeful 
statului român față de principalele 
probleme internaționale .actuale. 
Agenția CHINA NOUA, referin
du-se'la mesaj, a subliniat că ma
rile realizări ale României din 
anul 1984 demonstrează, încă o 
dată, forța economiei naționale, 
superioritatea orînduirii socialiste, 
capacitatea poporului român de a 
infringe; orice greutăți. Se eviden
țiază apoi fșptul că . președintele 
Nicolae Ceaușescu a salutat nego
cierile ce urmează să aibă loc, la 
începutul acestui an, între Uniunea 
Sovietică și Statele Unite — expri- 
mind speranța ca ele să răspundă 
așteptărilor popoarelor de a des
chide calea unor înțelegeri cores
punzătoare în problema armamen
telor nucleare și a neutilizării Cos
mosului în scopuri militare. Șeful 
statului, român — continuă agenția 
citată — a făcut din nou apel la 
toate țările europene, și in primul 
rînd la cele din N.A.T.O. și Tra
tatul de la Varșovia, să participe 
nemijlocit, într-o formă sau alta, 
Ia realizarea unor înțelegeri cores
punzătoare, care să ducă la înlătu
rarea rachetelor cu rază medie de 
acțiune și, apoi, a oricăror arme 
nucleare din Europa și din întreaga 
lume.

Agenția sovietică T.A.S.S,, Jn 
relatarea despre Mesajul de 
Anul nou al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, arată că au fost rele
vate realizările economiei româ
nești in anul 1984, adăugind : 
Mesajul conține chemarea de a se 
acționa pentru transpunerea în 
viață a hotăririlor Congresului al 
XIII-lea al P.C.R., care a stabilit 
planurile de dezvoltare economico- 
socială in cel de-al VIII-lea cinci
nal și, în perspectivă, pină în anul 
2000. Agenția T.A.S.S. arată, de 
asemenea, , că au fost transmise 
poporului român felicitări cu pri
lejul Anului nou și urarea de noi 
succese în muncă.

Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a re
levat că problema cea mai gravă 
a epocii noastre o constituie spo
rirea cursei înarmărilor nucleare

Pentru înlăturarea
din Europa și din intreaga lume

Referindu-se pe larg la mesaj, 
agenția FRANCE PRESSE a scos 
in relief faptul că, după cum 
apreciază președintele României, 
dezarmarea este obiectivul priori
tar al anului 1985. După ce a 
arătat că țara noastră salută apro
piatele negocieri intre Uniunea So
vietică și Statele Unite, agenția a 
subliniat că, in opinia șefului sta
tului român, „toate țările conti
nentului nostru — și in primul 
rind cele din N.A.T.O. și Tratatul 
de la Varșovia — trebuie să parti
cipe nemijlocit, intr-o formă sau 
alta, la realizarea unor înțelegeri 
corespunzătoare, care să ducă la 
înlăturarea rachetelor cu rază me
die de acțiune și, apoi, a oricăror 
arme nucleare din Europa și din 
întreaga lume".

In mesajul adresat cu prilejul 
Anului nou, președintele Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, a salutat 
viitoarele negocieri de la Geneva 
dintre miniștrii de externe ai 
U.R.S.S. și S.U.A., exprimind do
rința ca ele să deschidă calea unor 
înțelegeri corespunzătoare cu pri
vire la armamentele nucleare — a 
arătat agenția REUTER. Agenția a 
subliniat, de asemenea, că, sub 
conducerea președintelui Nicolae 
Ceaușescu,. România s-a pronun
țat și se pronunță împotriva, am
plasării rachetelor nucleare in Eu
ropa, precum și în favoarea trata
tivelor asupra dezarmării, pentru 
participarea nemijlocită ă tuturor 
țărilor continentului — în primul 
rind a celor din N.A.T.O. și Tra
tatul de la Varșovia — Ia realiza
rea unor acorduri corespunzătoare 
pentru oprirea amplasării armelor 
nucleare in Europa.

Poziția constructivă a României, 
ce va fi continuată și în noul an 
în care am intrat, a fost reliefată 
de presă și în referirile la cuvîn- 
tarea rostită de președintele 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul pri
mirii șefilor misiunilor diplomati
ce. Agenția cubaneză PRENSA 
LATINA a relevat, astfel, că, in 
«cest cadru, șeful statului român 

evidențiat faptul că problemele 
mdamentale ce se pun in anul 
85 sint realizarea dezarmării, a 
Tinderii și instaurarea unei noi 
’ni economice internaționale.
■edintele Ceaușescu a subliniat 
dtatea intensificării colaborării 
ce între state și a respectării 
■mdenței fiecărui popor, fără 
m amestec în treburile sale

— arată Prensa Latina, 
cmenea, președintele Româ

și a subliniat necesitatea preîn- 
timpinării pericolului de război, 
a trecerii li dezarmare și apă
rarea păcii — a relatat ziarul 
„RUDE PRAVO". Totodată, ziarul 
a marcat faptul că România și-a 
exprimat dorința ca apropiata îri- 
tîlnire a miniștrilor de externe ai 
U.R.Ș.S. și S.U.A. să corespundă 
speranțelor popoarelor și să des
chidă calea realizării unor acorduri 
privind dezarmarea nucleară și 
nefolosirea spațiului cosmic în 
scopuri, militare.

Popoarele Europei, care vor săr
bători, anul acesta, 40 de ani de 
la victoria asupra fascismului, tre
buie să tragă învățăminte din isto
rie și să participe activ la edifi
carea unei Europe a. păcii și co
laborării, fără arme și războaie — 
scrie „LIDOVA DEMOKRACIE", 
citind din Mesajul președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

Ziarul cehoslovac „M LADA 
FRONTA“ a arătat, la rîndul 
său, că în Mesajul de Anul nou al 
șefului statului nostru este evi
dențiată decizia României de a ac
ționa și îh continuare, cu hotărîre, 
pentru dezarmare, securitate, co
laborare și pace in lumea întrea
gă. Este subliniată, de asemenea, 
atenția deosebită pe care o va 
acorda și pe viitor țara noastră 
colaborării în Balcani, transformă
rii acestei regiuni într-o zonă a 
păcii și cooperării rodnice, fără 
arme nucleare și fără baze mili
tare străine.

AGENȚIA .VIETNAMEZĂ DE 
ȘT.IRI V.N.A. a transmis în emi
siunile sale pasaje din Mesajul de 
Anul nou al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, relevind că președintele 
Republicii Socialiste România a 
apreciat că dezarmarea este obiecti
vul primordial al anului 1985, că 
negocierile sovieto-americane de 
la Geneva sint binevenite. Pre
ședintele României și-a exprimat 
speranța că cele două părți anga
jate in aceste negocieri vor răs
punde dorinței de pace a popoare
lor și vor deschide calea spre re
zolvarea problemelor armelor nu
cleare și a nefolosirii spațiului 
cosmic în scopuri militare. Agen
ția V.N.A. a reținut, de asemenea, 
referirile din mesajul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind situația 
din Balcani, relevînd că România 
acordă o mare atenție pentru ca 
Balcanii să devină o zonă a păcii, 
fără arme nucleare și baze mili
tare.

armelor nucleare

niei a afirmat că anul 1984 s-a ca
racterizat prin accentuarea încor
dării, prin creșterea cursei înarmă
rilor și prin, menținerea și chiar 
accentuarea unor conflicte militare. 
Dar. a adăugat el, s-a intensificat 
și lupta popoarelor împotriva înar
mărilor, pentru dezarmare și. pace; 
S-a amplificat, de asemenea, lupta 
popoarelor pentru independență, 
pentru soluționarea intr-un mod 
democratic, în interesul fiecărei 
națiuni, a marilor probleme inter
naționale. Menționind că președin
tele Nicolae. Ceaușescu a exprimat 
în cuvintarea sa necesitatea demo
cratizării activității O.N.U., agenția 
a arătat că șeful; statului român a 
evidențiat că trebuie să Se acțio
neze pentru creșterea drepturilor 
și a rolului tuturor statelor, in mod 
deosebit ale țărilor mici și mijlocii, 
țărilor in curs de dezvoltare și ță
rilor nealiniate, care constituie 
marea majoritate a popoarelor 
lumii și sint nemijlocit interesate 
într-o politică de pace, de indepen
dență și largă colaborare interna
țională. i z

Referindu-se la apropiata întil- 
nire de la Geneva a miniștrilor de 
externe sovietic și american, con
chide agenția, președintele Nicolae 
Ceaușescu a afirmat că nu trebuie 
să se aștepte minuni de la această 
întilnire de două' zile, dar Se 
așteaptă ca ea să deschidă calea 
unor' negocieri reale pentru dezar
mare, pentru pace.

Amintind că România a arătat 
în repetate rîndurl necesitatea 
desfășurării unor tratative pentru 
dezarmare și pace, agenția AS
SOCIATED PRESS a menționat că, 
în cuvintarea rostită, la primirea 
șefilor misiunilor diplomatice, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a ex
primat speranța că intilnirea Gro- 
miko-Shultz de la Geneva va 
marca începutul unei etape de re
luare a politicii de destindere. 
România — scrie agenția — aș
teaptă tratative care să ducă la 
oprirea cursei înarmărilor nuclea
re, la reducerea și apoi la elimi
narea armelor nucleare.

Poziția României față de proble
ma cea mai fierbirite a epocii noas
tre — trecerea la oprirea cursei 
înarmărilor, in general, și a înar
mărilor nucleare, cu precădere în 
Europa — evocată de președintele 
Nicolae Ceaușescu in interviul pe 
care l-a acordat, recent, ziarului 
italian „Corriere della Sera" a fost 
reflectată in aceste zile de nu
meroase agenții de presă.

Președintele României — a arătat 
agenția CHINA NOUĂ - a sub
liniat in acest interviu că a se con
tinua amplasarea de noi arme nu
cleare in Europa ar însemna, de 
fapt, să se folosească tratativele ca 
un paravan spre o diminuare a pre
ocupărilor și luptei opiniei' publice 
pentru dezarmare și pace — ceea ce

Este necesară instaurarea între state 
a unor relații noi, întemeiate pe respectarea 

dreptului internațional
Agenția iugoslavă de presă 

TANIUG, subliniind preocuparea 
existentă pentru reluarea negocie
rilor în vederea dezarfnării, a evi
dențiat că președintele Nicolae 
Ceaușescu și-a exprimat opinia că 
„problema unui dezechilibru în 
raportul de forțe nu mai poate să 
fie considerată ca o realitate". In 
fond, a arătat președintele, „există 
un echilibru relativ, dar unii nu 
se mulțumesc cu aceasta și aT dori 
să aibă supremația absolută", ceea 
ce duce la intensificarea cursei 
înaripărilor, la agravarea situației 
internaționale.

Nicolae Ceaușescu s-a pronunțat 
în continuare pentru ' instaurarea 
unor relații noi pe vechiul conti
nent, pe baza coexistenței, pașni
ce, pentru realizarea unei Europe 
unite, bazate pe egalitate., pe res
pectul reciproc și neamestecul în 
treburile interne, relevă Taniug. 
Subliniind necesitatea desființării 
concomitente a ambelor blocuri, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
declarat că desființarea unilaterală 
a unui singur bloc nu ar fi de na
tură să contribuie la politica de 
destindere, de dezarmare și pace. 
Președintele României și-a expri
mat convingerea că este' necesar 
dialogul la toate , nivelurile, pro- 
nunțîndu-se pentru o întîlnire între 
țările din cele două pacte militare, 
în scopul discutării problemelor 
dezarmării și întăririi încrederii. în 
Europa — a arătat agenția Taniug.

Sub egida hotăririlor Congresului 
al Xlll-lea al P. C. R.

Ziarul sovietic .,PRAVDA" rele
vă, intr-un articol consacrat Împli
nirii a 37 de ahi de la proclamarea 
Republicii în România, succesele 
repurtate de țara noastră in dez
voltarea sa economico-socială, în
semnătatea hotăritoare a docu
mentelor Congresului al XIII-lea 
al P.C.R. pentru progresul nostru 
economic continuu și pentru edifi
carea societății, socialiste multila
teral dezvoltate. Este evidențiată 
atenția care se acordă în țara 
noastră dezvoltării continue a in
dustriei, promovării progresului 
tehnico-științific, creșterii produc
tivității muncii, sporirii competiti
vității produselor economiei na
ționale, ridicării neîntrerupte a ni
velului de trai material și spiri
tual al întregului popor.

Adoptind programul de dezvol
tare in continuare a României. 
Congresul a trasat căile concrete 
de realizare a sarcinilor care, stau 
în fața comuniștilor, a oamenilor 
muncii, a întregului popor. în in
dustrie. .menționează ziarul,, va 
continua orientarea spre moderni
zarea pe scară, largă a mijloacelor 
d'e muncă, spre utilizarea tehno
logiilor avansate, pentru ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al pro
ducției. Principala - sarcină 'a agri
culturii rămine ■ în continuare 
creșterea producției globale de 
cereale.

Comuniștii, oamenii muncii din 
România frățească — continuă 
„Pravda" —> au trecut la realizarea 
nemijlocită a hotăririlor Congresu
lui al XIII-lea al Partidului .Comu
nist Român. Ei sint însuflețiți ds 
sarcina trasată de partid de a si
tua în 1990 România într-o nouă 
etapă de dezvoltare economico- 
socială, de ș face .încă un pas pe 
calea edificării - Societății socialiste 
multilateral dezvoltate, și de înain
tare spre comunism. ■

Cu prilejul aniversării proclamă
rii Republicii în patria noastră, 
ziarul „IZVESTIA" a publjcat o 
corespondență din București în 
care este prezentată ampla dezvol
tare a Capitalei României în anii 
care au trecut de la însemnatul 
eveniment din viața poporului nos
tru.

Agenția sovietică T.A.S.S. a con
semnat, la rindul său, succesele în 
muncă cu care a încheiat anti! 1984 
poporul român, care „a trecut la 
realizarea nemijlocită a hotăririlor 
Congresului al XIII-lea al P.C.R.". 
„Prin aceste succese — a arătat 
agenția — a fost marcată cea de-a 
37-a aniversare a Republicii — 30 
Decembrie. Pășind pe calea con
strucției socialiste, poporul român 
— .sub conducerea P.C.R. a trans
format țara într-un stat socialist 
cu o industrie avind multiple 'ra
muri, cu o agricultură cooperativi- 
zată. In 1984 a fost obținută o re
coltă bună la cereale- și la alte 
culturi. Au intrat în funcțiune o- 
biective importante, au fost pre
gătite pentru darea în exploatare 
două hidroagregate la Hidrocentra
la Porțile de Fier II, alte impor
tante obiective.

TELEVIZIUNEA SOVIETICA a 
prezentat un reportaj filmat pri
vind realizări ale industriei ușoare 
românești, subliniind, într-un co
mentariu, că poporul român a săr
bătorit Ziua Republicii cu noi suc
cese în muncă.

Sub titlul „România la a. 37-a a- 
niversare de la proclamarea Repu
blicii", ziarul italian „AVANTI" a 
evidențiat, într-un articol, semnifi
cația, pentru poporul român, a zilei 
de 30 Decembrie, după procesul 
revoluționar inițiat în August 1944. 
Republica Socialistă România — a 
arătat ziarul — este o țară care se 

ar constitui un lucru foarte pericu
los. El a evidențiat că încordarea 
este rezultatul dorinței sau ai ac
țiunilor de menținere și chiar de 
întărire a sferelor de influență, al 
continuării la o scafă tot mai ridi
cată a cursei înarmărilor, in spe
cial a înarmărilor nucleare.

Sub titlul „Președintele 
Ceaușescu se pronunță pentru di
zolvarea blocurilor militare", zia
rul iugoslav „POLITIKA" a publi
cat ample extrase din interviul 
acordat de secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, ziarului itajian.

întrro relatare amplă a interviu
lui acordat de șeful statului ro
mân . ziarului italian. agenția 
REUTER a evidențiat că, in opi
nia, conducătorului Partidului Co
munist Român, apropiatele convor
biri dintre miniștrii de externe 
sovietic și american reprezintă un 
punct de cotitură promițător pen-' 
tru relațiile Est-Vest. Președintele 
Ceaușpscu — a menționat agenția 
— 'a arătat că „se .poate spune .că 
s-a depășit, intr-un anumit sens, 
nivelul cel mai înalt al încordării, 
că există o preocupare de a se 
ajunge la reluarea negocierilor și 
la soluționarea prin tratative a 
unor probleme grave ale situației 
internaționale, și in primul rînd 
ale, dezarmării nucleare". Totodată, 
este evidențiată preocuparea pre
ședintelui României privind fap
tul că trebuie, depuse toate efor
turile pentru a sista amplasarea 
de ; rachete cu rază medie.de ac
țiune în ' Europa. .Agenția. a amin
tit. în' context, că negocierile so- 
yieto-americane se află în impas 
din1 momentul în care S.U.A. au 
început să amplaseze ' noi rachete 
îh 'Europa occidentală.' la sfirșitul 
anului 1983.

poate mîndri, in prezent, cu Im
portante rezultate pe plan intern 
și, totodată, pe planul politicii in
ternaționale. Referindu-se la opțiu
nile de politică externă ale țării 
noastre, așa cum reies din Rapor
tul prezentat la Congreșul al XIII- 
lea al Partidului Comunist Român 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, co
tidianul italian scrie : „România de 
astăzi adresează tuturor ștatelor și 
tuturor forțelor politice un vibrant 
mesaj să acționeze pentru a salva 
omenirea de uh nou război mop
dial, de o catastrofă nucleară, pen
tru făurirea unei lumi fără răz
boaie și fără arme".

într-un cuprinzător articol, coti
dianul japonez „MAINICHI DAILY 
NEWS", referindu-se la aniversarea 
Republicii în România, subliniază 
că aceasta a avut Ioc „în condiții 
deosebite, după marcarea,. în luna 
august, a celei de-a 40-a aniver
sări a Zilei naționale și după cel 
de-al XIII-lea Ccțngres al Partidu
lui Comunist Român, care a sta
bilit direcțiile de dezvoltare eco
nomico-socială a țării în cincinalul 
1986—1990 și orientările' de perspec
tivă pînă in anul 2 000".

Ziarul- nipon a evidențiat, In con
tinuare, că, așa cum atăta președin
tele Nicolae Ceaușescu, România 
urmeată să devină, pin'ă in anul 
2000, o țară industrial-agrară mul
tilateral dezvoltată, care va asigu
ra tuturor cetățenilor săi un nivel 
general de viață și mai ridicat.

Subliniind, ca o, concluzie, împli
nirile pe plan social-economic ale 
României in anii construcției so
cialiste, in special în ultimele două 
decenii, de cînd la cîrma politicii 
partidului și a țării se află tovară
șul Nicolae Ceaușescu, ziarul ja
ponez a arătat că aniversarea Zilei 
Republicii „este memorabilă și 
pentru că . are loc la scurt timp 
după încheierea lucrărilor și inau
gurarea grandioasei construcții Ca
nalul Dunăre — Marea Neagră".

Ziarul’ „EL NACIONAL", din Ve
nezuela, a marcat aniversarea Repu
blicii in țara noastră intr-un arti
col care, după ce subliniază eve
nimentele de o deosebită însemnă
tate din viața poporului român — 
din cursul anului 1984 — și sem
nificația lor, evidențiază că, în pre
zent, România este o țară indus
trial-agrară, cu o industrie ptiter- 
nică și competitivă și o agricultură 
modernă, în plină dezvoltare.

Ziarul sri-lankez de limbă engleză 
„THE ISLAND", din Cblombo, 
a dedicat un amplu artibol' cele
brării în România a Zilei Republi
cii, evidențiind că aceasta a avut 
loc in anul celei de-a 40-a ani
versări a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă din patria noastră, 
in anul Congresului al XIII-lea al 
P.C.R.

Ample’ comentarii consacrate 
României cu prilejul aniversării 
Republicii — însoțite de imagini 
prekentind activități ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu șl secvențe 
din: timpul Congresului a! XIII-lea 
a) partidului — au fost transmise 
de • TELEVIZIUNEA DIN ZIM
BABWE, de POSTURILE DE RA
DIO și TELEVIZIUNE DIN GUI
NEEA, de TELEVIZIUNEA IRA
KIANĂ și de RADIODIFUZIU
NEA MOZAMBICANĂ, care, după 
ce au subliniat realizările Româ
niei socialiste în diverse sfere de 
activitate, s-au referit la impor
tanța . istorică a Congresului al 
XIII-lea al P.C.R.. la semnificația 
realegerii. în unanimitate, in func
ția de secretar general al parti
dului a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. (Agerpres)

hi perspectiva apropiatei inlilniri 
sovieto-americane de la Geneva

Biroul Politic al C.C. al P.C.U.S. a stabilit poziția 
Uniunii Sovietice la convorbiri

MOSCOVA 4 (Agerpres). — Agen
ția T.A.S.S. anunță că Biroul Politic 
al C.C. al P.C.U.S. a examinat, ih 
cadrul unei ședințe, probleme refe
ritoare la intilnirea ce va avea loc, 
în '.zilele de 7 și 8 ianuarie, la Ge
neva, între ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., A. A. Gromiko, și 
secretarul de stat al S.U.A., G. 
Shpltz, în legătură cu înțelegerea de 
principiu intervenită intre U.R.S.S. 
și S.U.A. cu privire la desfășurarea 
de.convorbiri privind armele nuclea
re și cosmice. A fost adoptată o ho
tărîre corespunzătoare privind, pozi
ția Uniunii Sovietica — informează 
T.A.S.S.

*
în legătură cu apropiata întilnire 

sovieto-americană de la Geneva, în
tr-un comentariu difuzat de agenția 
T.A.S.S. se arată că „Uniunea So-

Rezoluție adoptată de Senatul S.U.A,
WASHINGTON 4 (Agerpres). — 

Senatul S.U.A. a adoptat in unanimi
tate o rezoluție privind viitoarele 
negocieri, sovieto-americane referi*-  
tqăre la armele nucleare, In care 
recomandă președintelui Ronald 
Reagan „să se. angajeze că va face 
din tratativele privind controlul și 
reducerea înarmărilor nucleare cu 
Guvernul Uniunii Sovietice o Jnaltă 
prioritate, a celui de-al doilea .man
dat’ al șău"l Agenția Reuter observă, 
de asemenea, că adoptarea acestei 
rezoluții a prilejuit o neobișnuită 
manifestare de consens- între sena
torii reprezentind cele două mari 
partide americane.

•*
20 organizații de diverse orientări 

și afilieri din âtatele Unite au dat 
publicității o declarație în care cer 
S.U,A. și U.R.S.S. ca apropiatele ne
gocieri de la Geneva dintre miniștrii 
de externe ai celor două țări să con
stituie iriceputUr unui proces care să 
pună capăt cursei înarmărilor nu-

Declarația președintelui Franței
PARIS 4 (Agerpres). — Intr-o der 

clarație făcută la Parts, preșe.diptele 
Franței, Francois Mitterrand, a apre
ciat că intilnirea miniștrilor de ex
terne ai U.R.S.S. și S.U.A., carp șe va 
desfășura la Geneva, va permite,' în 
sfirșit, să se declanșeze un solid pro
ces de dezarmare, care să aducă inar-

Declarația ministrului de externe al R.F.G.
BONN '4 (Agerpres). — Intilnirea 

de‘fa Geneva a miniștrilor afacerilor 
externe ai U.R.S.S. și S.U.A. „des
chide o nouă fază în relațiile Ejst- 
Vest" — a declarat ministrul de ex
terne al R. ■ F. Germania; Hans-Die- 
trich Genscher, citat de agenția 
France Presse. ’ ‘ •

Vorbind despre perspectivele rela
țiilor Est-Vest în 1985, ministrul vest- 
german își exprimă speranța că „dia
logul dintre cele două mari puteri va 
contribui, da asemenea, la amelio-

Pentru soluționarea pe cale pașnică 
a diferendelor dinfre state

CIUDAD DE MEXICO 4 (Ager
pres). — Mexicul intenționează să 
contribuie și in viitor la reglemen
tarea politică a '.situației în America 
Centrală și in alte regiuni —. a de
clarat președintele Miguel de la 
Madrid Hurtado. El a reafirmat, cu 
acest prilej, hotărîrea Mexicului de 
a promova și de acum înainte o po
litică activă, de a apăra indepen
dența și suveranitatea tării, dreptul 
poporului mexican la autodetermi
nare politică.

Miguel de la Madrid Hurtado a 
reliefat necesitatea restructurării ac
tualului .sistem al relațiilor.economi
ce internaționale, subliniind că ra
porturile care nu se bazează pe

Peru se pronunță pentru o reuniune la nivel înalt 
In problema datoriilor externe ale țărilor latino-americane

LIMA 4 (Agerpres). — Peru se 
pronunță pentru convocarea unei 
reuniuni la nivel inalt a țărilor din 
America Latină cu mari datorii ex
terna in' vederea elaborării unei po
ziții'- comune în soluționarea proble-' 
mei ’ datoriilor externe — relatează’ 
agenția de presă E.F.E., citind un 
comunicat oficial dat publicități» Ia 
Lima. S-a precizat că. Peru se o(e*-;  
r.ă- să găzduiască această reuniune,, 
la începutul lunii martie.

AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

NU ESTE POSIBIL UN PROGRES SOCIAL-ECONOMIC AL POPOARELOR
FĂRĂ MENȚINEREA PĂCII pe planeta noastră, a securității internaționale - 
c declarat secretarul executiv al Comisiei Economice a O.N.U. pentru 
Africa, Adebayo Ad'edeji, în cadrul Seminarului asupra problemelor păcii, 
dezvoltării și securității regionale in Africa, ce se desfășoară la Addis 
Abe_bg, din inițiativa O.N.U.. Atfedeji a. subliniat că „nu. poate „fi, reqlif.a.tă. 
o pace trainică pe continentul african atît timp cit va exista un regim de 
apartheid, ’ ca cel din*  R.S.A. ' ' ■ , . • •

REPREZENTANȚII CELOR 
DOUA COMUNITĂȚI DIN CIPRU 
au avut, vineri, la Geneva convor
biri separate cu oficialități ale 
O.N.U. pentru a pregăti viitoarea 
întilnire directă la nivel” înalt a 
celor două comunități din insulă. 
Convorbirile separate de la Geneva 
au prilejuit abordarea unor detalii 
tehnice și procedurale ale viitoarei 
întilniri intercomunitare la nivel 
inalt.

I O REUNIUNE MINISTERIALA 
A O.U.A. (Organizația Unității 
Africane) urmează să se desfă-

Ișbare intre 25 februarie și 5 mar
tie la Addis Abeba, pentru pre
gătirea agendei conferinței la ni-

. vel inalt a organizației consacrată 
I in exclusivitate situației economice 

grele a statelor continentului. 

vietică participă >la această 'întîjnire 
cu hotărîrea de a obține un progres 
serios, in diminuarea pericolului de 
război. U.R.S.S. pornește de la fap
tul că, in actualele condiții, toate 
țările- și popoarele au nevoie mai 
mult ca oricînd de un dialog con
structiv, de căutarea unor soluții la 
problemele internaționale fundamen
tale, de găsirea domeniilor de înțe
legere care pot duce la îmbunătăți
rea încrederii între state, la crearea 
în relațiile internaționale a unei 
atmosfere care să fie liberă de pe
ricolul nuclear, de ostilitate și suspi
ciuni, frică și dușmănie". .’.Uniunea 
Sovietică — se spune in comentariu 
— devotată politicii sale principiale 
de pace, este o adversară hqtărîtă a 
competiției ’ în orice domeniu al ar
mamentelor, -inclusiv in cel cosmic".

cle.are, și să elimine „amenințarea la 
adresa supraviețuirii speței umane". 
Printre semnatarii declarației se află 
organizații religioase, medicale, eco
logice. Organizațiile respective cer 
ca cele două mari puteri să adopte 
rapid m serie de măsuri, ca suspen
darea. pe. șase luni a , experiențelor 
nucleare, reafirmarea intenției de a 
respectă tratatele existente și 'mo
ratoriul privind testările de- arme 
anțișatelit, prin care să dovedească 
că au intenții serioase privind nego
cierile de perspectivă pe care urmea
ză să 16 inaugureze intilnirea de - la 
Geneva.

Printre obiectivele de dezarmare 
de mare anvergură, semnatarii se 
pronunță pentru o reducere substan
țială a arsenalelor nucleare, înghe
țarea producției, desfășurării și ex
periențelor cu orice noi arme nu
cleare, interzicerea extinderii cursei 
înarmărilor în spațiu, o decizie a 
S.U.A. de a nu începe desfășurarea 
rachetelor intercontinentale „MX".

■ i i •
mările la nivelul cel mai scăzut po
sibil, .................

Pe de altă parte, Mitterrand a lan
sat un nou apel cătje sțatele. occi
dentale industrializate, cerindu-le să 
pună capăt injustiției lor față de ță
rile din lumea a treia, transmite 
agenția France Presse.

rșrea condițiilor procesului de des
tindere in Europa". După opinia lui 
Genscher,; „un control, al armamen
telor' in spațial extraterestru și ‘o re
ducere drastică a arsenalelor nucleare 
ar putea des'ctiide noi’ posibilități in 
direcția consolidării stabilității rapor
turilor-de forțe strategice".'
• Pe de altă ■ pa*rtfe, . Hans-Dietrich 
Genscher a afirmat că frontierele 
R.F.G. cu vecinii fiu*  vot fi puse in 
flîsthițih dt! cătrfe vest-germani „îilci 
astăzi, nici miirie. Ele sint. intangi
bile".

egalitate constituie o sursă poten
țială de violență și război.

De asemenea, ministrul mexican al 
relațiilor externe, Bernardo Sepul
veda Amor, s-a pronunțat împo
triva recurgerii la forță sau la 
amenințarea cu folosirea forței in 
raporturile internaționale. El a ară
tat că recurgerea la o intervenție 
armată in America Centrală nu ar 
face altceva decît să agraveze sta
rea conflictuălă din regiune, torpi- 
lînd eforturile de pace întreprinse 
de Grupul de la Contadora. Politica 
externă’ mexicană s-a bazat întot
deauna pe promovarea dialogului ca 
metodă de rezolvare a controverse
lor’ — ă arătat,’Bernardo Sepulveda 
Amor.

. O reuniune a miniștrilor de ex
terne și ai economiei din America 
Latină va avea 10c, luna viitoare, 
la Santo Domingo. Ea va fi consa
crată, de asemenea, problemelor re
feritoare la stingerea uriașei datorii 
extdrne a țărilor din regiune — 
peste 360 miliarde de dolari — șl 
relansarea economiilor naționale la- 
țino-americane.

TtlRNEU AL SECRETARULUI 
GENERAL AL- O.N.U. Secretarul 
general al Organizației Națiunilor 
Unite, Javier Perez de Cuellar, va 
întreprinde; la sfirșitul lunii ianua
rie, Vizite in Thailahda, Laos și 
Vietnam. In cursul turneului vor fi 
abordate uriele aspecte ale situației 
din Asia de sud-est.

LA ' CHEMAREA FRONTULUI 
UNITAR AL OAMENILOR MUN
CII DIN ECUADOR - cea mai 
mare centrală sindicală din țară — 
la Quito și- in alte localități ecua- 
doriene au fost declanșate greve 
de protest împotriva scumpirii vie
ții în Ecuador. La 28 decembrie, 
guvernul ecuadorian a hotărit spo
rirea cu aproximativ 62 la sută a 
preturilor la unele produse de 
primă necesitate, ca și la trans
porturile urbane și interurbane.

I Succese ale industriei 
petroliere chineze 

relevate de secretarul general 
al C.C. al P.C.C.

BEIJING 4 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul la o întilnire cu cadrele de 
partid, de la exploatările petroliere 
din China de Nord, secretarul gene
ral al C.C. al P. C. Chinez, Hu Yao- 
bang, -a exprimat satisfacția Comite
tului Central al partidului și a intre- 

' gului popor chinez ’față de succesele 
obținute de lucrătorii din domeniul 
extracției de petrol..Arătind că pro
ducția de țiței a Chinei a atins, in 
1984, nivelul-recPrd de 110 milibane 
tone, cu 8, milio.ane tone mai'mult 
decit în anul precedent, Hu Yaobang 
a exprimat încrederea că oamenii 
muncii :din industria petrolieră vor 

, continua să aibă un rol important in 
.eforturile de modernizare a Chinei, și 
de realizare, in 1985. a unei producții 
de țiței de 124 milioane tone.

Acțiuni in sprijinul 
soluționării problemei 

palestiniene
AMMAN 4 (Agerpres). La

Amman a avut loc o reuniune a Co
mitetului’ Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, sub 
conducerea lui Yașșer Arafaț, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
O.E.P., transmite agenția M.A.P. Au 
fost discutate acțiunile .viitoare ale 
organizației pe plan arab și -interna
țional și s-au analizat rezultatele vi
zitelor făcute*recent  de liderul pales
tinian intr-o serie de țări- arabe.

AMMAN. -- Președintele Comite
tului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei. Yasser 
Arafat, a adresat tuturor șefilor de 
stat arabi mesaje referitoare la ulti
mele evoluții aid sttrta-ției pe; plan 
palestinian, informează agenția sau- 
dită de presă S.P.A. Se menționează 
că mesaje cu conținut similar au 

. fost adresate de Yasser Arafat șe- 
filbr’de stat sau primilor miniștri al 
țărilor membre ale mișcării de nea
liniere și africani.

KUWEIT — Intr-un interviu acordat 
publicației kuweitlene .„EI . Majalis", 
președintele Comitetului Exâcutiv al 
Organizației' pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, a subliniat 
că’ tetapa pe care o parcurge în pre
zent poporul palestinian este difici
lă și reclamă eforturi considerabile 
și susținute pentru preluarea iniția
tivei. EI a arătat că acțiunea viitoa
re palestiniană trebuie să fie între
prinsă pe mai multe fronturi, in 
primul rind pe cel palestinian, unde 
va trebui .intensificată lupte și în
tărită capacitatea de rezistentă în 
interiorul teritoriilor, arabe ocupate 
dp Israel. In Jegătură cu. ultima ini
țiativă privind reglementarea situa
ției din Orientul ,MUloeiu, prezen*  
tată de regele Hussein al IordănM 
la sesiunea Consiliului Național Pa
lestinian, de la ' Amman. Yasser 
Arafat, a spus că. îh conformitate cu 
hotărîrea acestui înalt for palesti- 
hiari, studierea propunerii făcute a 
fost încredințată Comitetului’Execu
tiv a! O.E.P.

Chiar cînd nu sint folosite, 
armele ucid...

PARIS 4 (Agerpres). — Flagelul 
foametei continuă sd facă victime In 
rindul populației africane, in special 
in rindul copiilor. Potrivit datelor 
Statistice publicate de O.N.U., in 
Africa au murit, in 1984, cinci mili
oane de copii, iar alte cinci mili
oane, victime ale malnutriției și bo
lilor, var rămine handicapați pentru 
fot restul vieții lor. Luna trecu
tă, directorul executiv gl Fon
dului Națiunilor Unite pentru Copii 
(U.ti.I.C.E.F.j, James Grant, a făcut 
cunoscut că organizația nu dispune 
de suma, necesară finanțării 'progra
melor consacrate salvării, copiilor 
tțfricani. Ar'mai fi necesar, in, acest 
scop, un fond suplimentar de 50 mi
lioane de dolari — a spus el.

In timp ce U.N..1.C.E.F. nu dis
pune de această sumă minimă pen
tru a veni in ajutorul copiilor afri
cani și 'de pe alte continente, aflati 
i.n pericol de moarte, in lume se iro
sesc, ih scopuri milita'rd, sute de 
miliarde de dolari. Repent, pubtiCQfi'a 
algeriană „Revolution Africaine" 
sublinia, Intr-un articol ttititulat su
gestiv „Industria moțțif“, că „suma 
cheltuită in scopuri militare numai 
in 5 ore pe plan' mondial echiva
lează cu bugetul anual al U.N.I.C.E.F. 
destinat ftnanțăr.ii programelor de 
ajutor pentru copii".

nAPEL. In mesajul de Anul nou, 
președintele Guineei, Lansana Kon- 
te, a adresat un apel la edificarea 
unor structuri democratice in 
tară, „inspirate din viața poporului 
și adaptate realităților africane", de 
natură să conducă la întărirea 
unității naționale, transmite agen
ția Taniug. Totodată, președintele 
Konte a anunțat’întărirea contro
lului statului asupra 
resurselor miniere.

i

iexploatării

NOUL .SECRETAR 
AL' O.C.I. Sharifuddin 
preluat,' vineri, 
secretar general al ' 
Conferinței Islamice — O.C.I., func
ție in care a fost ales in luna de
cembrie in cadrul reuniunii de la 
Sanaa a miniștrilor de externe ai 
O.C.l. Sharifuddin Pirzada a con
ferit, cu această ocazie, cu fosttU 
secretar general al O.C.L, Habib 
Chatty.

GENERAL
Pirzada, <» . 

oficial,' funcția de .
Organizățiăi
O.C.L, func- I

I
ÎNALTUL COMANDAMENT AL 

FORȚELOR ARMATE BOLIVIENE 
și-a reafirmat sprijinul fată de 
procesul național de transformări 
democratice structurale inițiat de 
președintele Boliviei. Hernan Sile*  
Zuazo. Comandantul-șef al forțe
lor armate boliviene. generalul Si
mon Sejas, a declarat adeziuneh 
tuturor militarilor bolivieni față de 
inițiativele democratice ale. pre
ședintelui țării șl hotărîrea for de 
a contribui la depășirea dificultă
ților care încă mai persistă în eco
nomia națională și în alte sfert 
ale activității.
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