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în condițiile iernii aspre, in ionele afectate de zăpada

O noua șarja la Combinatul siderurgic Hunedoara

RĂSPUNDEREA

MUREȘ

în obiectiv : realizarea
ritmică a planului
de export

A ACTIUITATII IN TOATE SECTOARELE
Din toate zonele țării afectate de căderile masive de zăpadă, de viscol
sau ger continuă să sosească vești despre numeroasele măsuri întreprinse
de comandamentele de deszăpezire, despre antrenarea largă a populației
la acțiunile de contracarare a efectelor acestei ierni deosebite.
Pe baza indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general
al partidului, președintele republicii, sub conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, s-au organizat, cu promptitudine și eficiență, acțiunile
necesare pentru funcționarea unităților economice, pentru economisirea
energiei, pentru restabilirea circulației pe căile de comunicație și acces,
pentru aprovizionarea ritmică a populației.
Dind dovadă de o înaltă conștiință a datoriei, de spirit civic înaintat,

zeci și zeci de mii de oameni al muncii, cetățeni de toate categoriile au
răspuns cu însuflețire chemărilor organelor locale.
In punctele cele mai dificile au intrat In acțiune Importante forțe
șl mijloace materiale, utilaje special adaptate pentru deszăpezire. Nu in
puține locuri s-au putut constata exemple emoționante de abnegație, de
pricepere, de conștiinciozitate.
Acțiunile pentru înlăturarea grabnică a efectelor căderilor mari de
zăpadă și viscolului, pentru asigurarea celor mai bune condiții de lucru
în toate domeniile de activitate, strins împletite cu munca neprecupețită
în vederea îndeplinirii exemplare a sarcinilor de producție, continuă, cu o
participare cetățenească tot mai largă.

1N INDUSTRIE

1N AGRICULTURĂ

• In toate unitățile trebuie continua
tă degajarea căilor de acces, a rampe
lor de aprovizionare cu materii prime și
materiale.
• Cu toate forțele trebuie acționat
pentru deblocarea completă a triajelor,
gărilor și căilor ferate, a drumurilor na
ționale și județene, pentru desfășurarea
cit mai fluentă a circulației.
• Deosebit de importante sînt asigu
rarea funcționării normale a minelor,
sondelor, centralelor energetice, conco
mitent cu economisirea riguroasă a fie
cărui strop de energie sau combustibil.
• O grijă aparte trebuie acordată li
vrării producției fabricate, în așa fel
incit beneficiarii să primească ritmic
produsele, piesele și subansamblele
contractate.

9 Cea mai mare atenție trebuie acordată adăpostirii corespunzătoare a
animalelor, deszăpezirii căilor de acces
spre sectoarele zootehnice și depozitele
de furaje.
• In ferme să fie organizate echipe
permanente care să asigure stocurile
de furaje, îngrijirea și supravegherea
permanentă, zi și noapte, a animalelor.
• Să fie prevenită scăderea tempe
raturii în grajduri și saivane prin etanșeizarea ușilor și ferestrelor.
• Serele ți răsadnițele trebuie protejate prin inlăturarea neîntârziată a
stratului de zăpadă depus.
• Să se lucreze la descongestionarea de zăpadă a parcurilor de tractoa
re și mașini agricole.

• Trebuie acționat cu toată fermita
tea pentru gospodărirea chibzuită a tu
turor formelor de energie și a resurselor
de apă, precum și pentru desfășurarea
normală a transportului în comun.
© Toți cetățenii apți de muncă sînt
datori, in virtutea legii, să participe, fără
excepție, la acțiunile de deszăpezire,
atit în fața locuințelor, cit și in incinta
și în dreptul unităților în care lucrează.
• Este interzisă parcarea autovehicu
lelor pe partea carosabilă a străzilor,
pentru a se permite acțiunea nestinjenită a utilajelor de deszăpezire.
• Prioritate trebuie acordată dega
jării stațiilor mijloacelor de transport in
comun, căilor de acces spre unitățile
merciale, intersecțiilor.

Cu două seri în urmă, puținii pa
sageri aflați în autobuzul care se
încumetase pe drumul Brezoi — Călimănești (majoritatea dintre ei
constructori ai tunelelor de cale fe
rată din defileul Oltului) au fost
martorii unei întimplări neobișnui
te. De pe masivul Cozia, ca și de
pe versantul nordic al muntelui
Naruțiu, s-au pornit deodată puter
nice și zgomotoase avalanșe de
zăpadă, ce antrenau In drumul lor
stinci și arbori. în aceeași clipă,
toată valea Oltului a intrat in
întuneric. Avalanșele rupseseră, in
patru locuri, și linia electrică de
220 kilovolți. Această linie alimen
tează cu energie electrică, printre
altele, șantierul hidrocentralei Gura
Lotrului și șantierul 82 tunele, lo
cul de muncă al majorității mar
torilor la dezlănțuirea naturii.
în același timp, o parte din per
sonalul secției de distribuție Călimănești a I.R.E. VlLCEA se pregă
tea, după numeroasele intervenții
făcute de-a lungul mai multor zile
pentru repunerea în funcțiune a unor posturi de transformare și linii
electrice afectate de căderile mari
de zăpadă, să plece spre case ; alții
intrau să supravegheze în continua
re nodurile energetice aferente sec
ției orășenești. Tocmai atunci, șeful
secției, maistrul Ion Antonie, a fost
Înștiințat prin telefon de produce
rea avariei. A îndreptat plivirea
spre cei de față și a întrebat :
— Cine vrea să meargă cu mine ?
Nici unul dintre cei prezenți n-a
stat o clipă în cumpănă. S-a consti
tuit echipa de intervenție și, înar
mați cu cabluri, cu unelte și scări
s-au avîntat spre primul punct al
avariei : pe o înălțime a muntelui
^Cozia, la Bivolari. Apoi, într-o te-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Sporește dotarea flotei
maritime comerciale
în dotarea flotei maritime co
merciale românești au intrat
recent noi nave de diferite ca
pacități, care urmează să plece
zilele următoare în prima cursă
de exploatare. Este vorba de
cargoul multifuncțional „Cala
fat" de 15 000 tdw, construit la
Galați, de navele „Zimnicea“, de 4 500 tdw, și „Lugoj",
de 8 500 tdw, ambele construite
la Șantierul naval din Brăila,
care incarcă mărfuri în portul
Galați, și de mineralierul „Băcești", de 65 000 tdw, construit la
Șantierul naval din Mangalia.
(George Mihăescu, coresponden
tul „Scînteii").

O nouă capacitate
de producție
în cadrul Fabricii de prefa
bricate din beton din municipiul
Alexandria a intrat în funcțiu
ne o nouă capacitate de pro
ducție. Este vorba de secția de
tuburi premo, destinate siste
melor de îmbunătățiri funciare,
întreaga investiție, cu o capa
citate anuală de producție de
55 kilometri conducte cu diametre de 400 și 500 milimetri, a
fost realizată prin forțe proprii,
valorificindu-se condițiile create
de specificul fabricii. Această
reușită aduce o contribuție
sporită la reducerea efortului
valutar al țării, conductele fa
bricate aici inlocuindu-le pe cele
din azbociment. (Stan Ștefan,
corespondentul „Scînteii").

Pretutindeni s-a acționat și se acționează, cu mic, cu mare, cu bra
țele sau cu mijloacele mecanice, pentru despicarea troienelor, pentru
crearea de pirtii, pentru înlăturarea nămeților. Comandamentele locale
de deszăpezire desfășoară o activitate intensă de mobilizare și coor
donare a tuturor forțelor, iar cetățenii răspund, în cele mai numeroase
cazuri, cum se cuvine chemărilor de a descongestiona drumurile și a
asigura desfășurarea nestinjenită a tuturor activităților economice și
sociale.
La redacție continuă să sosească vești despre această activitate hotărită de luptă cu intemperiile.

merară incursiune, ca de alpiniști,
au pornit mai departe de-a lungul
liniei electrice, prin viscol, prin ză
pada care, în unele locuri, depășea
un stat de om. tn frunte — comu
nistul Ion Antonie. După el, într-un
efort bărbătesc de luptă cu capri
ciile iernii, parcă nemaiîntîlnite, au
mers șoferul electrician Gheorghe
Duicu, electricienii Ion Ciobancan,
Valerian Huidu, Nicolae Fuiorea și
alții.
Dimineața, la Intrarea în schim
bul I, constructorii hidrocentralei
Gura Lotrului, ceilalți muncitori
din unitățile economice din defileu
au început o nouă și rodnică zi de
muncă. Exista curent electric. O ră
sucire de comutator și... Ce simplu
pare I
Dar Intîmplările sînt mai aparte
sau mâi comune, de intensitate di
ferite: după cum impun condițiile
concrete, abnegația celor care se
luptă cu condițiile aspre ale na
turii se manifestă peste tot.
Forțele și mijloacele sînt concen
trate, în primul rind, pentru des
economice
fășurarea activității
normale, oamenii îrițelegind că
producția asip
asigură viața socială,
existența tuturor.
In județul ARGEȘ, unde zăpa
da are o grosime medie de aproa
pe un metru, iar în sud și peste
un metru, acționează zi și noap
te importante forțe ' mecanice și
umane pentru ca activitatea eco
nomică și socială să nu cunoască
întrerupere. După îndrumarea co
mandamentelor pentru deszăpezi
re. pe traseele principale de cir
culație se află in plină activitate,
în trei schimburi, sute de utilaje.
Ca urmare, autobuzele circulă pe
toate traseele principale de navetă
pentru aducerea oamenilor la lu
cru.
Cu prioritate se muncește la des
zăpezire in sectoarele miniere din
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Oamenii intervin
prompt, decis, eficient

Pretutindeni,
în centrul atenției
viața economică
normală !

Muncitorii, inginerii și ope
ratorii chimiști de pe marea
platformă
a
combinatului
„Azomureș" din Tîrgu Mureș
au acordat, încă din primele
zile ale. acestui an, o atenție
deosebită realizării ritmice, in
tegrale. și la un nivel calitativ
. superior a planului de export.
Ca urmare, în această perioadă,
ei au livrat pe adresa unor be
neficiari din Italia, S.U.A.,
R.P. Chineză, Venezuela și din
alte țări primele 22 000 tone
îngrășăminte chimice, conform
cu prevederile graficelor la zi.
în cadrul acțiunii de diversi
ficare a producției de îngrășă
minte, in acest an combinatul
produce o serie de îngrășămin
te lichide, îngrășăminte com
plexe cu microelemente și bo
gate în fosfor, îmbunătățind,
totodată, granulometria și as
pectul comercial. (Gheorghe
Giurgiu, corespondentul „Scinteii")

RITMUL ÎNNOIRILOR
De cîte ori revăd, fie de
undeva de pe o înăl
țime — dealul Cetățuiei
sau cel al Galatei —
fie de foarte aproape ori
din interior, marile con
strucții înălțate la Iași in
ultimele două decenii —
iar, ca ieșean, am, firește,
adeseori acest prilej — mă
gindesc și la G. Călinescu.
Nu numai pentru că genia
lul cărturar a durat aici,
pe cind era cetățean ai
„Florenței României", lo
cuind pe o străduță modes
tă, unul dintre cele mai im
punătoare monumente ale
culturii naționale — Isto
ria literaturii române de la
origini pină în prezent,
dar, îndeosebi, fiindcă ima
ginea Iașiului de azi con
voacă parcă spiritul său enorm. fascinat de rafinate
geometrii arhitectonice, visînd edificii pe măsura epo
cii, menite să rămină drept
mărturii pentru viitor, pa
late moderne, cupole, proiectînd vaste structuri și
deschideri pe orizontală și
pe verticală.
Un asemenea gînd însoțit
de un sentiment de regret
că marele om nu mai poa\^e admira noile zidiri ale

unei epoci de efervescență
fără precedent mă încear
că, in ultimii ani, mai ales
cind revăd sau revizitez
Combinatul de utilaj greu,
una dintre cele mai impre
sionante cetăți ale indus
triei românești, ctitorite, ca
atîtea altele pe întreg cu
prinsul patriei, de cel ce
conduce partidul și țara, to-

drept cuvînt, ca o emblemă
a spiritului înnoitor, con
structiv și a romantismului
revoluționar. De pe colina
pe coama căreia străjuiesc
zidurile încărcate de istorie
ale Cetățuiei ți se înfăți
șează un spectacol cu totul
inedit, prin jocul volumelor
și al nuanțelor coloristice,
în funcție de strălucirea

• reportaje • însemnări •

de Constantin COROIU

varășul Nicolae Ceaușescu.
O imensă pasăre albastră
planează cu grație între co
linele Iașiului. Metafora pe
care o redau in aldine, o
metaforă inspirată, aparți
ne unuia dintre talentații
poeți care muncesc la
C.U.G. și care incă de pe
cind combinatul se afla, în
cea mai mare parte a lui,
doar în mape și sub formă
de machete, s-au constituit
intr-un cenaclu numit cum
nu se poate mai sugestiv —
Lupta cu inerția ; faimoasa
sintagmă labișiană fiind
simțită, trăită de ei, și pe

Moderna zonă Industrială a Iașiului

dihnel. El este rodul unei
concepții cu totul origi
nale în domeniul căreia
se circumscrie, ilustrînd
o gîndire
tehnică mo
dernă și, cum afirmă spe
cialiștii, vizionară. Agrega
tele complexe de cea mai
fină și perfecționată tehni
citate din uriașele hale ră
mân, desigur, pentru un
profan niște enigme, niște
minuni. La fel — compli
catele procese tehnologice
In fluxul cărora investiția
fundamentală este și tre
buie să fie în fiecare clipă
cea de inteligență, compe
tență profesională, măies
trie. Numai așa ele pot fi
stăpînite, dirijate, adaptate
din mers la mereu alte și
alte cerințe. Fierul vechi,
căci acesta formează mate
ria primă a combinatului,
devine elice de transatlan
tic, cilindru de laminor, ci
lindru calibror, cilindru
pentru fabricile de hîrtie,
cajă de laminor. Foarte re
cent a fost turnată uriașa
cajă quarto, cîntărind 320
de tone, o performanță teh
nică de proporții.
Drumul pînă la asemenea

soarelui, de succesiunea
momentelor zilei. Estetica
monumentală se armoni
zează cu funcționalitatea. E
o adevărată șansă, imi spu
nea recent un confrate de
peste hotare care ne vizita
țara și pe care il însoțeam
prin Iași, să ai posibilita
tea să cuprinzi dintr-o sin
gură privire o astfel de
desfășurare, unică, de for
me și culori, întreg tabloul
unui oraș sui-generis a că
rui arteră principală mă
soară peste 7 kilometri, cu
o intensă circulație, un
oraș al muncii, al neo- (Continuare in pag, a Ill-a)^,
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ca atitudine cotidiană
...Un factor de conducere dinDacă ar fi să denumim una din
tr-o unitate economică îmi relata
trăsăturile definitorii ale răspunde
deunăzi, nu fără oarecare ostenta
rii am alege fără ezitare acea ca
ție, că s-a făcut o „amplă analiză",
racteristică ce este încorporată in
s-a inițiat și o cercetare cu parti
munca noastră obișnuită, in activi
ciparea unor sociologi, ca să se
tatea de zi cu zi ; în ea se regă
vadă starea de disciplină din uni
sește ceva din măsura ce trebuie să
tate. Desigur, o cercetare mai am
fie în tot și in toate, din bunul
plă îți oferă o imagine reprezenta
simț, din ambiție și spirit de echi
tivă asupra unui fenomen și ade
tate, din respect față de sine și de
sea greșim crezînd că putem sub
ceilalți etc. Să convenim deci a o
denumi răspunderea ca atitudine
stitui observația curentă, evaluarea
„după ochi" a faptelor, unei inves
cotidiană.
tigații riguroase, periodice. Dar
Nu intimplător am ales această
tocmai în timpul discuției, prin
ipostază. Cind folosim termenul de
hala de producție era un du-te-vino
răspundere gindul ne duce, mai
ales, nu știu la ce fapte ieșite din
puțin obișnuit. Am discutat cu oa
comun, la rezultate cu totul deose
menii. Mulți mergeau după piese
sau să rezolve alte lucruri legate
bite. Firește, noțiunea cuprinde și
de buna desfășurare a procesului
aceste ipostaze, dar nu la ele dorim
să ne referim acum. Ci la acele
de producție. Era clar că aceste
pierderi de vreme se datorau nerelucruri pe care — bănuind probabil
că sînt prea mici, prea puțin im
zolvării unor cerințe elementare de
organizare a muncii. întrebarea
portante pentru a intra in sfera
este : era nevoie de o cercetare de
acestei noțiuni — le scăpăm, citespecialitate pentru a observa acest
odată, din vedere sau nu le dăm
atenția cuvenită.
lucru elementar ?
Este foarte semnificativ și mo
La înțelegerea unei astfel de
mentul cind s-a decis efectuarea
ipostaze a răspunderii îndeamnă
cercetării.
Cind colectivului respec
prevederile documentelor adoptate
tiv i-au revenit cu totul alte sar
de Congresul al XÎII-lea. Dintotcini, mai complete și care nu pu
deauna, marile programe de dez
teau fi realizate în acele condiții.
voltare a patriei — și cel conturat
Cercetarea a arătat — și nu putea
de recentul Congres al partidu
să arate altceva — că nu se poate
lui prin excelență — au solici
merge mai departe dacă nu sint
tat o mare concentrare de ener
rezolvate, mai întîi, aceste proble
gii. Progresul de ansamblu al so
me curente, adevărul, adesea sub
cietății își cere un corelativ fi
estimat, că lucrurile „mari" și cele
resc la nivelul fiecărui colectiv, al
aparent „mărunte" se, află într-o
fiecărui comunist și om al muncii,
corelație mai complexă decit ne
o scrutare atentă a posibilităților, o
dăm seama la prima vedere, că ele
angajare mai fermă a tuturor dis
alcătuiesc o structură cu infinite
ponibilităților în sensul cerințelor
legături. Există, desigur, o ordine
progresului.
de prioritate, dar pe fondul aten
Prevederile calitative ale docu
ției cuvenite date fiecărui element,
mentelor Congresului își pot găsi
fiecărei componente a întregului
temeiuri mai solide prin acest dia
respectiv. Lucrul aparent mai puțin
log al nostru cu noi înșine, prin
important este încorporat, presu
hotărîrea de a face ceea ce depin
pus, de către un obiectiv mai mare
de de noi pentru a accelera mer
și nerezolvarea lui așa cum se cu
sul inainte, prin răspunderea de a
vine poate pune sub semnul între
pune în valoare rezervele de pro
bării realizarea prevederilor globa
gres cu care, adesea, conviețuim.
Da, șnvoi’uFprogresulurde ahsambtu ' le. Din .-aeeastăperspectivă nu exis
tă lucruri „mari" și „mici", pentru
iși adună apele din foarte multe
că toate sînt presupuse de buna
direcții, intre care eforturile noas
funcționare a ansamblului. Mai
tre pentru a asigura fonduri opti
mult, se poate spune că amănuntul,
me de dezvoltare a țării se cer re
care depinde de noi și numai de
levate cu deosebire. în competiție
noi, formează adevărata materie
cu noi și cu timpul, factorul amă
primă a funcționării întregului an
nunt are și el marea lui importan
grenaj.
ță. Și nu numai pentru că însuma
Tolerată, îngăduită, „mica nere
rea la nivel global a rezultatelor
gulă", „fapta măruntă", căreia nu-i
cu care s-ar solda valorificarea adăm
importanță, acționează in timp,
cestor rezerve, eliminarea unor
erodează treptat mediul in care se
neajunsuri este considerabilă, ci
instalează. Ființa noastră incepe să
mai ales pentru că efortul, de an
nu mai ia atitudine, pină cînd o
samblu cu cel al unui colectiv și
chiar al fiecărui cetățean trebuie consideră drept ceva obișnuit. Ajuns
în acest punct, amănuntul, neim
să se afle — nu se poate altfel —
portant, creează opinie, dar o opi
într-o perfectă sincronizare. Con
tează nu numai și nu atît rezulta
nie nefolositoare. Văzîhd astăzi,
văzind mîine, apare opinia că se
tul economic al eradicării unei mici
poate și așa, iar după un timp
deficiențe care depinde de noi, cît
mai ales înlăturarea la vreme a
efectelor mijlocite, dar cu atit mai
Paul DOBRESCU
dăunătoare pe care le poate exer. cita persistența sa in timp.
(Continuare în pag. a IlI-a)

Izvoarele limpezi
ale muncii și creației
Trăim în ritmul
unei civilizații ale că
rei energii pozitive
sînt îndreptate, evi
dent, spre concretizafea și asigurarea dem
nității umane. Imensa
desfășurare de forțe
ce susține pe plan
spiritual și material
ăcest deziderat este
o realitate majoră a
țării. Este, dealtfel, o
caracteristică defini
torie a epocii noastre
crearea tuturor condi
țiilor (necesare pentru
ca țara să-și dea la
iveală uriașele ei re
surse, sevele proaspe
te ale energiilor crea
toare ce pulsează in
fiecare
colectivitate
umană, în fiecare fiu
al națiunii noastte
socialiste.
Cei
ce
trăim și ne desfășu
răm activitatea in di
ferite zone ale țării
sintem în măsură să
aducem mărturie des
pre ceea ce au făcut
și fac partidul și sta
tul nostru pentru ri
dicarea tuturor jude
țelor. pentru ca toți
oamenii, fără deosebi
re de naționalitate,
sâ-și aducă contribuția
lor specifică la marele
tezaur de valori ma
teriale și spirituale pe
care le făurim pe pămintul patriei noas
tre, intr-o deplină egalitate a muncii, a
meritelor și talentelor,
a învățăturii. La rîndul ei, tradiția vieții
spirituale specifice, a
artei și culturii pro
prii fiecăruia consti
tuie un domeniu aflat in plină valorifi
care și înflorire, alăturîndu-se in deplină
libertate izvoarelor esențiale.ale civilizației
și culturii noi. socia
liste din patria noas

tră, Avem o artă ex
trem de bogată, de
valoroasă, de împlini
tă din punct de ve
dere artistic și al
conștiinței care o ani
mă. O artă in tezau
rul căreia se înscriu
eforturile tuturor, fără
nici o discriminare.
Garanția nivelului și
a durabilității acestei
arte provine din cali
tatea izvoarelor ce o
alimentează : viața și

ÎNSEMNĂRI
de Paul ERDOS,
vicepreședinte
al Uniunii artiștilor
plastici

munca poporului nos
tru, eroismul
con
structorilor
socialis
mului. Toți cei ce
trăim, muncim
și
creăm în această țară
ne exprimăm în gra
iul unic al unei arte
umaniste și patriotice,
străbătută de patosul
idealului comunist.
„A sorbi apa nu din
ulcioare, ci din iz
voarele limpezi, dătă
toare de viață, con
stituie — și va consti
tui întotdeauna —
singura sursă adevă
rată de inspirație pen
tru toți creatorii pa
triei noastre, care do
resc să scrie pentru
popor, să trăiască îm
preună cu poporul" —
sublinia, în Raportul
prezentat la cel de^al
XIII-lea Congres al
partidului, tovarășul
Nicolae
Ceaușescu.
Este de la sine înțe
les că o artă inspira

tă din viața poporu
lui, din marile izbînzi
cotidiene nu poate fi
decit o artă care sâ
se adreseze poporu
lui, să răspundă aspi
rațiilor sale, care sint,
totodată,
aspirațiile
noastre, ale tuturor.
„Sursa de inspirație —
preciza, de asemenea,
secretarul general al
partidului — să fie
izvorul viu al muncii,
al vieții poporului
nostru, nu ulcioarele,
chiar aurite care pot
deforma
realitățile".
La ce ne-ar putea fo
losi „ulcioarele auri
te", imitațiile, poate
sclipitoare, dar neîn
suflețite și sterile,
cînd noi avem la îndemînă atîtea fapte
de cintat, atitea chi
puri aureolate de eroism ce-și așteaptă
echivalentul artistic,
penelul maestru spre
a fi zugrăvite ? Tre
buie spus cu clarita
te că noi nu avem
„teme" de ilustrat, ci
că viața insăși, pro
fundele transformări
la care sintem mar
tori și participants
clocotul înnoitor al
muncii, patosul luptei
pentru nou constituie
însuși singele creației
noastre, izvoarele vi
talității ei. Poporul
nostru a făurit și fău
rește construcții mo
numentale, destinate
eternității,
edificii
mărețe cum nu am
cunoscut pînă azi. îm
preună cu ele se fău
rește un om nou. cu
o nouă conștiință lu
minată de înalte aspi
rații, ’de setea depă
șirii și autodepășirli
atît de proprie natu-

(Continuare
în pag. a IlI-a)
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Activitate exemplar organizată
pentru realizarea integrală a planului
ÎN INDUSTRIE I f
O sarcină stringentă, o preocupare prioritară:

ÎN AGRICULTURĂ

MUNCA SUSȚINUTA prin participarea
ASIGURAREA RAZEI ENERGETICE $1 DE MATERII PRIME
TUTUREHl LOCUITORILOR SATELOR
Asigurarea ritmică, integrală, la nivelul prevederilor, a resurselor
energetice și de materii prime reprezintă una din condițiile esențiale
pentru desfășurarea normală a activității în toate ramurile și sectoarele
economiei naționale, pentru realizarea exemplară a planului la produc
ția fizică și export, la toți indicatorii. Cu atit mai mult în această pe
rioadă, cînd în majoritatea zonelor țării au căzut ninsori abundente și
s-au înregistrat temperaturi scăzute, se impune un efort stăruitor, mai
susținut din partea minerilor, petroliștilor, energeticienilor, a tuturor oa
menilor muncii care, prin specificul activității lor, pot și trebuie să con
tribuie la buna aprovizionare cu materii prime și energie a unităților
economice.
După cum se știe, potrivit planului național unic de dezvoltare a

țării, în acest an urmează să se realizeze 64,3 milioane tone cărbune,
12,6 milioane tone țiței, 76,6 miliarde kWh energie electrică, 32,8 mi
liarde mc gaz metan utilizabil. Acționîndu-se în spiritul indicațiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, in toate
unitățile din industria extractivă și energetică este necesar ca, in aceste
zile, să se ia măsuri ferme, operative, eficiente pentru realizarea pro
ducției prevăzute de cărbuni, țiței, minereuri, energie electrică, astfel
încît activitatea productivă să nu fie perturbată cu nimic.
Despre eforturile făcute acum de mineri, petroliști, energeticieni pen
tru a asigura baza de materii prime și resurse energetice a țării, Re
porterii și corespondenții „Scînteii" relatează :

SĂRMĂȘAG

De la mină
Ia termocentrală cărbunele livrat ritmic
în luna Ianuarie, întreprinderea
minieră Sârmășag trebuie să livreze
beneficiarilor 78 000 tone cărbune. Ca
urmare a bunei organizări a produc
ției și a muncii, în prima decadă a
lunii au fost extrase suplimentar 250
tone de cărbune net. Actualele con
diții meteorologice, caracterizate prin
temperaturi scăzute și înzăpeziri, în
greuiază serios activitatea în microcarierele Zăghid și Cosniciu și în
transportul cărbunelui <Se la zonele
de exploatare către stațiile de expe
diție. Cum se acționează ca întreaga
cantitate de cărbune să ajungă la ter
mocentrale ? Iată întrebarea cu care
am abordat discuția cu tovarășul Au
rel Sarea, directorul întreprinderii.
— Pentru a compensa nelivrările
din carierele Cosniciu și Zăghid am
intensificat activitatea din cariera
Bobota și mina Sărmășag-Chieșd,
precum și de -la
* noua> mină Bobota,
aflată în apropierea stației de expe
diție, lucrînd neîntrerupt, în schim
buri de cite 12 ore. De aici extragem
zilnic 800 tone de cărbune, fapt este
că la Zăghid și Cosniciu activitatea
extractivă decurge normal, proble
mele care s-au ridicat pină acum
fiind doar de ordinul transportului.
Aș dori să menționez însă că în ul
timele zile, prin intervenția operativă
a comitetului județean de partid, ac

tivitatea de transport se desfășoară
în bune condiții, iar carburanții de
care avem nevoie ne sint asigurați.
Dacă în primele zile ale lunii ianua
rie nu am avut toate vagoanele ne
cesare, în prezent situația este radical
schimbată în bine, astfel că, într-un
termen relativ scurt, vom lichida în
întregime restanțele în ceea ce pri
vește livrarea de cărbune pentru ter
mocentrala din Oradea. In mina Săr
mășag-Chieșd, care asigură 60 la sută
din întreaga producție a întreprinde
rii și unde se poate lucra în condiții
Optime, toți minerii sint la posturi.
Pe scurt, colectivul nostru a făcut și
în această situație dovada că este ca
pabil să se mobilizeze la maximum,
astfel ca beneficiarii să nu suporte
consecințele unor dereglări pe fluxul
de exploatare și expediere a cărbu
nelui. Sintem hotărîți să depășim, și
în aceste împrejurări nefavorabile,
planul pe luna ianuarie. Ne bazăm
pe faptul că toate condițiile de lucru
în fronturi sînt asigurate, utilajele se
află în bună stare de funcționare, iar
transportul, atît rutier, cit și cel fe
roviar, decurge normal.
Că așa stau lucrurile ne-o de
monstrează investigațiile făcute la unul din principalii beneficiari ai mi
nerilor. și anume întreprinderea slectrocentrale Zalău; Activitatea de
aici se desfășoară fără întrerupere,
în condiții normale. In prima decadă
a lunii ianuarie, prevederile la zi ațe
planului au fost depășite cu peste 43
mii kWh. Asigurîndu-ne că între
prinderea dispune de cărbune în stoc,
dispecerul unității, Aurel Belesică,
ne precizează : „Dacă în zilele din
urmă s-au înregistrat unele abateri
de la parametrii de funcționare, aces
tea s-au datorat unor șarje de căr

bune inferior calitativ. La această
oră nu se mai ridică nici o proble
mă din acest punct de vedere. In ac
tualele condiții, printr-o mobilizare
susținută a energeticienilor, prin
buna întreținere și exploatare a agre
gatelor și instalațiilor, dar în primul
rînd datorită abnegației cu care răs
pund minerii, cei care dau cărbunele,
activitatea termocentralei se desfă
șoară. în bune condiții". (Eugen
Teglaș, corespondentul „Scînteii").
LA ÎNTREPRINDEREA

MINIERĂ HOREZU

Muncitorește,
cu spirit gospodăresc
După cum spun oamenii de prin
partea locului, în zona Horezu n-au
mai căzut asemenea cantități de ză
padă de peste 30 de ani. Cu scurte
întreruperi, a nins aproape 10 zile,
stratul de zăpadă atingînd ieri, 10
ianuarie, în perimetrul bazinului car
bonifer Berbești—Alunu peste 70 cm.
Cu toate acestea, activitatea în ca
riere și mine se desfășoară normal.
— Am reușit să înlăturăm-aproape
toate greutățile — ne spune ing. Va
sile Ogherlaci, directorul întreprin
derii miniere Horezu — deoarece:
n-am așteptat Să ne mobilizeze alții
la deszăpezire, ci am organizat ac
țiuni pentru înlăturarea omătului
încă de la prima ninsoare. In pre
zent, toate intrările în cariere și mine
sînt deblocate, iar extracția cărbune
lui se realizează conform graficelor.
A fost, de asemenea, curățată zăpada

din depozite și halde, în așa fel ca
utilajele specifice mineritului să poa
tă fi manevrate operativ.
între măsurile organizatorice luate
de conducerea întreprinderii se nu
mără și descongestionarea drumuri
lor folosite pentru transportul cărbu
nelui spre stațiile de cale ferată Po
pești, Ionești și Copăcioasa. Pe o ase
menea arteră, respectiv pe drumul
Berbești — Slătioara, l-am întîlnit și
pe șeful brigăzii antrepriză de construcții-miniere, tehnicianul Eugen
Grecea, dirijind mai multe autogredere și tractoare cu lamă. Directorul
întreprinderii miniere ne spusese că
șeful antreprizei n-a mai pus geană
pe geană de cîteva nopți și acum ob
servăm oboseala de pe chipul său.
— O să fie timp și pentru odihnă
— încearcă parcă să se scuze el. Deo
camdată, musai să deschidem toate
căile pe care cărbunele nostru tre
buie să ajungă în vagoanele C.F.R.
și de acolo spre termocentrale. De
altfel, circulația spre gările Popești
și Ionești se desfășoară aproape nor
mal, iar pînă spre seară vom realiza
același lucru și pe drumurile către
gara Copăcioasa.
Promisiunea șefului brigăzii, după
cum am aflat, a fost respectată. Sea
ra, șiruri' lungi de autocamioane în
cărcate cu lignit se îndreptau și spre
cea de-a treia stație de cale ferată.
(Ion Stanciu, corespondentul „Scîn
teii").

PETROLIȘTII - MEREU LA DATORIE!
LA SCHELA DE PRODUCȚIE

PETROLIERĂ BERCA - BUZĂU

Prin eforturi susținute
și bună organizare
sporește producția
de țiței
Anul trecut am urcat de cîteva
ori la Berea și Bărbuncești, consemnînd de fiecare dată fapte deo
sebite din munca și viața unui am
bițios și harnic colectiv, care zi și
noapte, indiferent de starea vremii,
extrage din zăcămintele situate sub
platoșa dealurilor subcarpatice „au
rul negru", hotărît să-și aducă o
contribuție tot mai mare la dezvol
tarea bazei de materii prime și re
surse energetice, la asigurarea inde
pendenței energetice a țării. Acționînd în permanență sub deviza „Ță
rii, mai mult țiței", oamenii muncii
din cele 6 brigăzi ale Schelei de
producție petrolieră Berea, județul
Buzău, au desfășurat, zi de zi, lună
de lună, o activitate rodnică, fapt ce
i-a menținut pe primul loc în în
trecerea socialistă pe țară. Rezulta
tele obținute — între care se re
marcă livrarea peste plan a 4 000
tone de țiței, 37 milioane Nmc gaze
utilizabile, 200 tone gazolină — au
avut drept suport faptele cotidiene
de muncă înscrise sub semnul abne
gației și dăruirii profesionale.
Deși în aceste zile condițiile at-»
mosferlce nu sînt tocmai favorabile,
petroliștii schelei au pășit în noul
an cu hotărîrea de a continua aces
te bune rezultate, de a spori și mai

mult producția de • țiței. „Chiar în
prima zi de muncă din 1985, ne spu
ne ing. Nicolae Dumitrache, șeful
brigăzii nr. 1 Bărbuncești, au intrat
în funcțiune încă două noi sonde,
cu o producție zilnică de 10 tone
fiecare. Astfel de la începutul anu
lui am răspuns mobilizatoarelor în
demnuri și chemări adresate între
gului popor de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretarul general al
partidului, de a desfășura în 1985,
an hotărîtor al actualului cincinal, o
activitate susținută pentru îndepli
nirea exemplară a prevederilor de
plan".
Pregătirea temeinică a activității
productive a permis petroliștilor
schelei Berea să obțină ne ansam
blul unității, încă din primele zile
ale anului, rezultate bune. Astfel,
în perioada care a trecut din acest
an producția zilnică de țiței a sche
lei a crescut cu 15 tone, iar cea de
gaze utilizabile cu 120 000 Nmc. Și
trebuie remarcat că aceste sporuri
de producție s-au obținut în condi
țiile acestei ierni cu temperaturi
coborîte și masive căderi de zăpadă,
înrăutățirea vremii nu i-a luat prin
surprindere pe petroliști. Pregătirile
temeinice, buna organizare a muncii
permit acum să exploateze sondele
conform programelor de producție,
în zonele cu masive căderi de ză
padă se acționează la deblocarea căi
lor de acces la sonde, iar echipe spe
ciale, dotate cu utilaje corespunză
toare, sînt concentrate la refacerea
conexiunilor electrice, întrerupte în
unele locuri de vinturile puternice.
în cadrul brigăzii nr. 1 Bărbun
cești, care realizează 60 Ia sută din
producția de țiței a schelei, iarna
aspră nu împiedică desfășurarea ac
tivității. Aici s-a trecut la aplicarea

unui program prioritar de măsuri,
care prevede săparea in primul tri
mestru al acestui an a 30 de sonde
pentru țiței și 30 pentru gaze. Fap
tul că, încă din ultima lună a anu
lui trecut, cei peste 400 de membri
ai brigăzii au încheiat lucrările de
amenajare a vetrelor de sonde și
transportul utilajelor, permite pune
rea in funcțiune — pină la 20 ia
nuarie — a primelor 15 sonde de
țiței, iar la 1 februarie a 15 sonde
de gaze. „Volumul de foraj fiind
foarte mare — ne spune ing. Florea
Matei, directorul schelei — am ape
lat și la ajutorul unei brigăzi de la
Schela Scăieni. Chiar dacă tempera
turile coborîte vor continua, expe
riența acumulată, buna pregătire
profesională și organizarea judicioa
să a muncii, abnegația sondorilor ne
vor permite să punem în funcțiune
cele 60 de sonde noi cu circa 30 de
zile mai devreme. O atenție deosebi
tă acordăm și desfășurării lucrări
lor petrominiere, pentru extragerea
țițeiului Ia mina Monteoru, realizînd
și în acest sector o creștere sub
stanțială a producției. De asemenea,
vom intensifica injecția de gaze și
apă tehnologică, acordînd o atenție
deosebită exploatării fiecărei sonde
la parametrii maximi. în acest scop
s-au stabilit programe tehnologice
menite să determine utilizarea opti
mă a capacității zăcămintelor, a echipamentelor și instalațiilor din
dotare".
Pregătirea temeinică a activității
productive este atestată și de mo
dul responsabil în care se acționea
ză în actualele condiții, cind stra
tul de zăpadă a ajuns la 80 cm în
perimetrul Berea — Bărbuncești, iar
în zona Brăgăreasa — Colilia — Pa?
dina depășește 120 cm. Viscolul din

MINTIA - DEVA

în prima decadă suplimentar
24 milioane kWh
energie electrică
Colectivul de muncă al termocen
tralei Mintia — Deva, care de mulți
ani se află printre fruntașii ener
geticii românești, pulsînd în siste
mul energetic național cantități spo
rite de energie electrică, a început
și acest an cu bune rezultate in pro
ducție. Cu tot timpul neprielnic, cu
zăpadă mare și frig, de aici s-au
livrat, suplimentar, în prima decadă
a acestui an, peste 24 milioane kWh
energie electrică.

în aceste zile s-au luat măsuri
deosebite pentru a se asigura func
ționarea neîntreruptă a celor 6 gru
puri energetice și a ipstalațiilor afe
rente și producerea unei cantități
cit mai însemnate de energie elec
trică. Ing. Florea Bereș, director
tehnic, sublinia importanta ce a
avut-o înfăptuirea punct cu punct a
programului de măsuri aplicat încă
din vară pentru buna funcționare a
termocentralei în perioada de iarnă.
Este vorba, în primul rînd, despre
efectuarea reparațiilor capitale la
grupurile nr. 5 și 6, care, în condi
țiile respectării calității, au fost
executate cu 15—20 de zile înainte
de termenele prevăzute. De mare
importantă au fost reviziile tehnice
la celelalte grupuri și instalații ale
centralei.
Pentru evitarea opririlor acciden
tale și asigurarea intervențiilor ope
rative în caz de deranjamente, co

mitetul de partid și conducerea ter
mocentralei au organizat formații
de lucru suplimentare de intervenție
în toate secțiile de producție și au
dispus suplimentarea numărului de
oameni la descărcarea vagoanelor
cu cărbune ce sosesc din Valea Jiu
lui. în același timp, asistența teh
nică .pe toate trei schimburile a fost
întărită cu cadre inginerești din con
ducerea termocentralei. Astfel, la
cele două tunele de dezgheț al va
goanelor, la culbutori, la benzile
transportoare de cărbune și în ter
mocentrală se desfășoară o muncă
bine organizată, tenace, neîntreruptă
pentru a pulsa în sistemul energetic
național cît mai multă energie elec
trică.
Din cauza înghețului, a zăpezii,
sînt cazuri cînd, în unele locuri,
apar anumite deranjamente. Dar oa
menii acționează cu multă rapidita
te și competență. Maiștrii Mircea

în aceste zile, cînd iarna se face
din plin simțită, în unitățile agrico
le de stat și cooperatiste din ju
dețul IALOMIȚA, cei care veghează
la buna îngrijire a animalelor din
sectoarele zootehnice sint prezenți zi
și noapte la datorie. Zăpada, căzută
din belșug, care, în partea de nordvest a județului, datorită viscolului, a
ajuns în zonele Urziceni, Sinești,
Fierbinți, Dridu, Jilavele, Gîrbovi și
Grindu la peste un mețru și jumăta
te, s-au luat măsuri eficiente pentru
ca animalele să fie bine furajate, să
nu simtă frigul, iar instalațiile de
adăpare și de muls să funcționeze
normal. în majoritatea unităților, pe
reții grajdurilor și saivanelor au
fost „imbrăcați", cum se spune, cu
baloți de paie, iar ușile și ferestrele
au fost perfect etanșeizate. O grijă
permanentă s-a acordat desconges
tionării drumurilor de acces către
parqurile de furaje și grajduri. La
transportul furajelor se folosesc să
niile, în apropierea fiecărui grajd
fiind transportate rațiile de hrană ce
pot acoperi necesarul pentru treipatru zile. Mecanicii de atelier acor
dă o grijă permanentă menținerii în
perfectă stare de funcționare a in
stalațiilor de adăpare cu nivel con
stant, a celor de muls mecanic și a
morilor de măcinat și tocat furaje.
Pe timpul nopții, atît în grajdurile
vacilor cu lapte, dar mai ales m
saivanele de oi, unde fătările trebuie
urmărite neîntrerupt, alături de în
grijitorii de serviciu, asistenta de
specialitate este asigurată de medicii
Si tehnicienii unităților agricole, cît
și de cei din cadrul dispensarelor
veterinare comunale. întreaga activi
tate ce se desfășoară în sectoarele
zootehnice din unitățile agricole ia-

lofhițene este riguros organizată,
alături de cooperatorii și lucrătorii
acestor sectoare fiind mobilizați și
ceilalți locuitori ai satelor. Prin toate
aceste eforturi se asigură ca produc
ția de lapte, sporurile de creștere în
greutate și fătările să se situeze la
nivelul sarcinilor de plan ce trebuie
nu numai îndeplinite, dar și depăși
te. (Mihai Vișoiu, corespondentul
„Scînteii").
Și în toate unitățile agricole de
stat și cooperatiste din județul
HUNEDOARA se acționează cu toa
te forțele pentru înlăturarea efecte
lor frigului excesiv și a zăpezii abundente căzute în ultimele zile,
pentru a Se asigura desfășurarea
normală a activității din zootehnie.
La asociația economică intercooperatistă de creștere a animalelor
d.e la Chimindia, care are 1 850 de
vaci cu lapte, găsim la lucru pe aleile de' acces spre cele două fer
me și depozitele de furaje echipe
de oameni care degajează zăpada,
în fruntea lor se aflau șefii ferme
lor — Aron Hențiu și Florica Hențiu, precum și inginerul Gelu Po
pescu. directorul asociației. în echi
pe se află îngrijitorii de animale
Gheorghe Condrea. Maria Covaci,
Lucreția Tulea, Maria Bojeșan, Susana Rus, precum și multi alții.
Cineva vine și anunță că din cau
za gerului s-a spart conducta de alimentare cu apă a fermei a doua.
Imediat, echipă de intervenție con
dusă de Marinuț Fabiu intră în ac
țiune. Cornel Pescar și Dumitru
Covaci se urcă la 10 metri înălțime,
la baza rezervorului, și încep dez
ghețul conductei. Apoi este sudată
spărtura. între timp, zăpada căzută

în cursul nopții este înlăturată. Toa
te căile de acces spre baza furaje
ră și adăposturile de animale sînt
accesibile.
— Acționînd in spiritul indicații
lor date de tovarășul Nicolae
Ceaușescu privind buna desfășura
re a activității in zootehnie pe
timpul iernii, am luat din timp toa
te măsurile pentru asigurarea și adăpostirea în cele mai bune condi
ții a bazei furajere, a alimentării
cu apă a adăposturilor pentru animale, precum și pentru asigura
rea unui flux neîntrerupt de ali
mentare cu furaje și apă a anima
lelor. indiferent de condițiile vre
mii — ne spunea directorul asocia
ției. Toate cele nouă mii tone de
fin sînt depozitate în finare, nici un
kilogram de furaj nu se află sub
cerul liber. De fapt, baza furajeră
este asigurată în întregime și in
structura planificată. In același timp,
am asigurat toate condițiile bunei
desfășurări a activității în ferme.
Toți îngrijitorii, printre care Ana
Urs, Elena Cîzu, Elena Pescar, Adalfina Covaci, se află la datorie,
programul de desfășurare a activi
tății în zootehnie respectîndu-se acum mai riguros decit oricind. (Sa
bin Cerbu, corespondentul „Scîn
teii").

Nici un răgaz la fertilizarea
terenului cu îngrășăminte nrganice
noaptea de 8 spre 9 ianuarie a atins intensitatea de 65 km pe oră,
făcînd impracticabile drumurile de
acces la sondele din parcul Brăgă
reasa — Colilia -<• Padina. Conti
nuarea activității în această margi
ne de Bărăgan nu a stat insă nici
un minut sub semnul întrebării, deși
cu astfel de vreme sondorii nu s-au
mai confruntat de foarte multi ani.
La fiecare punct de lucru s-a tre
cut imediat la acțiune. Cei șapte
buldozeriști au început lupta cu tro
ienele, deschizînd drum autocister
nelor conduse de șoferii Matei Țuclea, Constantin Gavrilă și Con
stantin Pavel, astfel că transportul
țițeiului de la Padina la Grindu s-a
desfășurat în condiții aproape nor
male. în același timp membrii ce
lor 21 de echipe special constitui
te au acționat prompt la deconge
larea conductelor de țiței și dez
ghețarea sondelor de gaze,.
Așadar, petroliștii de la Schela
Berea sînt ferm hotărîți să amplifi
ce frumoasele rezultate obținute în
1984. să-și aducă o contribuție tot
mai mare la creșterea bazei de ma
terii prime și energetice a țării. (Stelian Chiper, corespondentul „Scîn
teii").

IN CENTRALELE ELECTRICE: FUNCȚIONAREA
DIN PLIN A FIECĂRUI AGREGAT!
LA TERMOCENTRALA

Totodată, numeroase știri sosite la redacție infor
mează despre măsurile ce s-au întreprins și acțiunile
ce au loc în unitățile agricole pentru folosirea din plin
a timpului din lunile de iarnă, în vederea pregătirii
temeinice a producțiilor mari ce trebuie obținute în
acest an. Prezenți în unități agricole, corespondenții
noștri din județele Ialomița, Hunedoara, Tulcea și
Argeș relatează despre modul concret în care se ac
ționează pentru desfășurarea normală a activității din
agricultură in aceste zile de iarnă aspră.

In centrul atenției - realizarea
producției zootehnice

MAI MULT CĂRBUNE, DE BUNĂ CALITATE
PENTRU TERMOCENTRALELE ȚĂRII!
LA ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ

In spiritul indicațiilor secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii
din agricultură acționează pe un front larg, cu toate
forțele, pentru înlăturarea grabnică a efectelor provo
cate de căderile masive de zăpadă și de viscol, asigurînd adăpostirea corespunzătoare a animalelor, buna
aprovizionare a complexelor de creștere a animalelor
și păsărilor cu furaje și apă, astfel încît întreaga acti
vitate din zootehnie să se desfășoare în condiții
optime.

Marc, Pavel Oană, Voicu Luca, Tiberiu Haec, Gheorghe Anghel, lăcă
tușii Vasile Mareș, Sabin Popescu,
Vasile Dobrescu, sudorii Dumitru
Dobrescu, Aurel Păulescu și mulți
alții, precum și formațiile de lucru
de la brigada complexă de antre
priză, construcții-montaj, reparații
uzine electrice Deva, conduse de ing.
Adrian Rovinaru, au intervenit în
totdeauna, indiferent că a fost zi
sau noapte, cu multă operativitate
și competentă profesională, repunînd
în funcțiune instalațiile și agrega
tele afectate. (Sabin Cerbu, cores
pondentul „Scînteii").

In aceste zile geroase de iarnă,
cînd zăpada s-a așternut pe tot
cimpul, in unitățile agricole din ju
dețul TULCEA se lucrează fără în
trerupere pentru înlăturarea efec
telor provocate de ninsoare, dar și
pentru efectuarea în continuare a
pregătirilor în vederea obținerii de
recolte mari în acest an. în sec
toarele zootehnice au fost asigura
te la capătul grajdurilor stocuri su
ficiente de furaje pentru furajarea
corespunzătoare a animalelor în
condițiile cînd ninsorile se vor în
teți. La atelierele stațiunilor de me
canizare a agriculturii și în secții
le de mecanizare se lucrează întrea
ga zi-lumină la repararea tractoa
relor și a mașinilor agricole. Vre
mea geroasă nu-i împiedică îrisă pe
bunii gospodari să continue și lu
crările în cimp. „Sînt zile foarte
bune pentru efectuarea fertilizărilor
cu gunoi de grajd — ne spunea in
ginerul Aurel Ionescu, directorul

I.A.S. Măcin. Pînă acum am trans
portat în cîmp peste 7 500 tone de
gunoi. Formațiile de lucru din ma
joritatea fermelor întreprinderii se
află la transportul în cîmp al în
grășămintelor naturale. Ne-am pro
pus ca pină la sfirșitul acestei luni
să transportăm întreaga cantitate de
îngrășăminte organice aflată în sec
toarele zootehnice ale unității. Fer
tilizăm cu prioritate suprafețele des
tinate culturilor intensive. Experien
ța anului trecut ne-a arătat că pe
suprafețele unde am administrat
40—50 tone de gunoi, am obținut
peste 40 tone de sfeclă de zahăr la
hectar și aproximativ 15 tone de po
rumb știuleți la hectar".
Dealtfel, la fel ca la I.A.S. Măcin,
și în alte unități agricole se acțio
nează cu forțe sporite la fertilizarea
terenurilor cu îngrășăminte organi
ce. Este edificator în acest sens
faptul că unitățile agricole din con
siliul agroindustrial Isaccea au

transportat deja pe cîmp întreaga
cantitate de gunoi planificată în acest an, de peste 15 800 tone. într-un
stadiu avansat se află această lu
crare hotărîtoare pentru obținerea
de producții mari în acest an și in
unitățile agricole din consiliile agro
industriale Somova, Baia și Dăeni.
Sînt doar cîteva exemple, dar care
explică cum unitățile agricole din
județul Tulcea au reușit ca în ciuda
timpului nefavorabil să transporte
pe cimp peste 100 000 tone de gunoi
din cele 348 000 tone planificate.
(Neculai Amihulesei, coresponden
tul „Scînteii").

Repararea utilajelor agricole
in avans fală de graficele stabilite
în aceste zile de iarnă aspră,
mecanizatorii din județul ARGEȘ
și-au intensificat eforturile pentru
a repara și pregăti în condiții cît
mai bune tractoarele și utilajele
agricole ce vor fi folosite in cam
pania agricolă de primăvară. Dealt
fel, la Trustul de mecanizare a agri
culturii Argeș am aflat că stadiul
reparării celor mai bine de 30 tipuri
de utilaje agricole din dotare este
mult avansat față de graficele sta
bilite. Este cazul grapelor de tot
felul, tăvălugilor, mașinilor de plan
tat răsaduri, mașinilor fitosanitare
și altele. între stațiunile de meca
nizare cu rezultatele cele mai bune
se situează cele de la Miroși și Mărăcineni. La S.M.A. Miroși am dis
cutat cu tehnicianul Ștefan Gușă,
care ne-a spus : „Grapele, tăvălu
gii, mașinile de plantat răsaduri și
cele fitosanitare, la care se mai
adaugă și alte utilaje agricole, au
fost reparate încă de la 31 decem
brie anul trecut, iar comisiile de
recepție a lucrărilor au acordat mul
te certificate de foarte bună calitate
a reparațiilor. Acum acționăm cu
toate forțele la repararea tractoare
lor. Și la aceste utilaje lucrările
sînt mult avansate, peste 80 la sută
din cele 170 de tractoare planificate

fiind gata să-și înceapă activitatea
în orice moment". Avansul ciștigat
la repararea acestor categorii de
utilaje a permis ca la S.M.A. Miroși,
peste cîteva zile, să fie aduse la
bancurile de reparații și cele 87 com
bine pentru păioase, 37 mașini de
recoltat furaje și 15 combine de re
coltat porumb.
Mai notăm și faptul’ că. la secții
le de mecanizare ale S.M.A. Un
gheni și S.M.A. Căldăraru se apro
pie de sfîrșit repararea utilajelor
pentru legumicultura și a celor de
irigații. în toate aceste stațiuni de
mecanizare s-a acumulat o bogată
experiență în ce privește extinde
rea acțiunii de recondiționare și
refolosire a pieselor de schimb uza
te. Datorită acestei preocupări, peste
40 repere, între care axul cu came,
pompele de apă și ulei, fuzetele, ra
diatorul de apă au fost reintroduse
în activitatea de reparații. Bunăoa
ră, la S.M.A. Miroși numai în anul
trecut acțiunea de recondiționare,
recuperare și refolosire a pieselor
de schimb uzate s-a soldat cu un
venit net de peste 2 milioane lei,
iar în actuala campanie de repa
rații s-au folosit piese noi în va
loare de numai circa 600 000 Iei.
Și la S.M.A. Mărăcineni, după cum

aflăm de Ia inginerul Moise Po
pescu, directorul stațiunii, majorita
tea utilajelor aflate în reparații sint
în avans față de graficele stabilite,
mecanicii făcîndu-și datoria cu con
știinciozitate și înaltă profesionalitate. Și aici, acțiunea celor „3 R“ se
află în plină desfășurare, soldîndu-se nu numai cu economii bă
nești, ci și cu un prețios timp eîștigat, datorită faptului că activita
tea de reparații nu a stagnat nici o
ciipă din cauza lipsei pieselor noi
de schimb. în paralel cu activitatea
de reparații, in secțiile de mecani
zare din stațiunile amintite, cît și
în cele din Topoloveni, Teiu și Izvoru are loc ridicarea nivelului de
pregătire profesională a mecanizato
rilor, folosindu-se cu bune rezulțate
cursurile învățămintului agrozoo
tehnic de masă, schimburile de ex
periență și demonstrațiile practice
la fața locului. (Gheorghe Cirstea,
corespondentul „Scînteii").
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ACȚIUNI HOW OPERATIVE. CU LARGA PARTICIPARE
CETATENEASCA. pentru uesfagurarea normala
A ACTRIITATII IN TOATE SECTOARELE
(Urmare din pag. I)

zona Cimpulung, din zonele petro
lifere Merișani, Poiana Lacului,
Oarja și Leordeni. Mii de oameni
ai muncii lucrează la deszăpezirea
materialelor și materiilor prime
din gări ca : Golești, Colibași,
Curtea de Argeș, Costcști.
Și în județul GALAȚI, colecti
vele de oameni ai muncii din uni
tățile economice au lucrat la crea
rea căilor de acoes spre depozite
le de materiale și la platformele
de lucru descoperite, menținind
activitatea productivă la niveluri
normale, în condițiile economisirii
Ia maximum a energiei electrice și
combustibililor. Mijloacele mecani
ce și populația din Galați și Tecuci
ș-au aflat la datorie in cursul zi
lelor de 9 și 10 ianuarie, restabi
lind circulația normală a mijloa
celor de transport în comun pe
toate arterele importante.
__
Ieri. 10 ianuarie, se mai acțio
na la bazele de aprovizionare, in
porturi și unitățile economice din
județ pentru restabilirea normală
a traficului de materii prime și
mărfuri. La Combinatul siderurgic
Galati se aflau la descărcare 780
vagoane cu cărbuni și 600 va
goane cu minereu de fier, oame
nii muncii din această mare
citadelă
industrială
a
țării
lucrînd fără preget pentru eli
berarea vagoanelor și expedierea
ritmică a produselor către bene
ficiari.
în orașele Alexandria, Turnu
Măgurele, Roșiori de Vede și Zimnicea, din județul TELEORMAN,
cu mari platforme industriale, ca și
la schelele de producție petrolieră
Videle și Poeni, s-au creat căi de
acces spre locurile de muncă pen
tru ca activitatea de producție să
nu fie stînjenită. Pe arterele prin
cipale s-a înlăturat zăpada astfel
incit să poată circula mijloacele
de transport în comun.
—• Este în interesul nostru, al
tuturor, să acționăm imediat la de
gajarea de zăpadă a drumurilor,
să restabilim repede condițiile opti
me pentru desfășurarea normală a
întregii activități de producție și
de aprovizionare a populației, spu
nea corespondentului nostru pentru
județul VASLUI tovarășul Adrian
Munteanu, maistru la întreprinde
rea „Mecanica'** din municipiul
Vaslui, prezent și ieri, cu lopata în
mină, intr-un grup de peste 350
de cetățeni pe șoseaua ce face le
gătura cu zona industrială. Am
curățat și cărat zăpada din între
prindere, dar e nevoie să desăvirșim și în stradă ceea ce au
început mașinile, pentru ca legătu
ra cu orașul, cu localitățile jude
țului să se facă in condiții de
perfectă siguranță.

Pe arterele de circulație
se lucrează fără răgaz
Printre zonele de cale ferată
foarte afectate de starea timpu
lui au fost și tronsoanele Adjud —
Mărășești — Tecuci și din jurul
stației Făurei, unde stratul de ză
padă a măsurat între 70—100 cm,
iar viteza vîntulul a atins 80—100
km pe oră. în aceste locuri au ac
ționat, pentru restabilirea traficu
lui de călători și mărfuri, cu uti
laje și lopeți, peste 4 000 de oa
meni ai muncii, dintre care 2 000
de lucrători ai regionalei C.F.R.
Un aport deosebit l-au avut popu
lația din orașul Făurei, precum și
oamenii muncii din Tecuci și
Galați, ceea ce a făcut ca în
ziua de miercuri 9 ianuarie, la nu
mai 6 ore de la încetarea visco
lului, circulația feroviară din zonă

să fie reluată normal. în prezent
se acționează pentru eliberarea de
zăpadă a liniilor de garare, în di
mineața zilei de joi, peste 90 la
sută dintre acestea fiind desfun
date.
Pe Întreaga rețea feroviară au
lucrat în ultimele 24 de ore circa
25 000 de oameni și în jur de 60
de utilaje de deszăpezire. Rezul
tatul este că toate arterele sînt
deschise circulației, producîndu-se
întirzieri numai la pregătirea teh
nică a trenurilor și manipularea
macazurilor în vederea efectuării
unor parcursuri. Acestea și sînt
punctele spre care se concentrează
atenția unor echipe speciale de in
tervenție.
Interzicerea temporară a circula
ției autoturismelor proprietate per
sonală ușurează activitatea de des-,
congestionare a arterelor rutiere. în
județul IAȘI au fost scoase la
deszăpezire numeroase mijloace
mecanizate — gredere semipurtate,
autofreze, buldozere și buldoexcavatoare — care acționează atît pe
drumurile naționale, cît și pe cele
județene și comunale. Pe calea
ferată și liniile de tramvaie au
fost scoase mijloace de locomoție
echipate cu pluguri și perii de
sîrmă etc. Pe străzile din muni-<
cipiul Iași, ca și în celelalte orașe,
și pe drumurile dintre localități, în
zonele cu pante s-a împrăștiat
nisip, în vederea înlăturării alune
cărilor și derapărilor. Ca urmare, au
fost deja deblocate traseele Iași —
Tg. Frumos — Roman; Tg. Frumos
— Hirlău ; Iași — Vaslui ; Iași —
Vînători — Bivolari spre Ștefănești din județul Botoșani ; Mircești — Pașcani — Lespezi ; Iași —
Scinteia — Rebricea ; Grozești —
Bohotin — Cozmești șl altele. So
insistă în continuare ca și pe cele
lalte artere circulația să se re
stabilească treptat.
Iată, în continuare, un episod mai
deosebit, consemnat de corespon
dentul nostru pentru județul IALO
MIȚA înainte de suspendarea cir
culației . autoturismelor proprietate
personală, episod al cărui dublu tîlc
își păstrează actualitatea :
Pînă la miezul nopții mal erau
puține minute. De jur-împrejur, ne
gură de tuci, ninsoare de parcă ce
rul scutura toate pernele de fulgi.
Vîntul hăuia și urla asemenea unei
haite, completînd în Bărăgan at
mosfera unei ierni cum n-a mai
fost de mult. Pe șoseaua București—
Constanța, la cîțiva kilometri de
Urziceni, un autotren înainta cu
greu.
Autovehiculul transporta animale,
animale ce trebuiau să ajungă cît
mai repede la adăposturi pentru a
fi hrănite și adăpate. Dacă nu era
i.urgența transportului, nu s-ar fi în
cumetat să pornească la drum.
După trecerea podului de peste rîul
Ialomița de la marginea comuneii
Coșereni, dădu peste două autotu
risme înzăpezite. Autotrenul nu
mai avea posibilitatea să le depă
șească. Șoseaua s-a blocat.
Trecuse de miezul nopții și efor
turile de a desfunda „dopul" for
mat de viscol se vădeau zadarnice.
Cînd începea să se înfiripe dispe
rarea, s-au ivit doi licurici dinspre
Urziceni. Era un echipaj al servi
ciului de circulație. Constatînd si
tuația, unul dintre lucrători, un plu
tonier tinăr, luînd viscolul în piept,
a plecat pe jos spre sat. După aproape o oră au apărut alte perechi
de luminițe. Soseau două tractoare
cuplate, primul cu lamă și o șufă
pentru remorcare. în cabine mai erau și cîțiva oameni cu lopeți. S-a
muncit din greu dar, către ora 3,
autoturismele se întorceau spre Ur
ziceni, iar autotrenul pornea spre

unitatea agricolă unde trebuia să
ducă animalele.

DE LA MINISTERUL
TRANSPORTURILOR
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR
Comandamentul de deszăpezire
din Ministerul Transporturilor și
Telecomunicațiilor informează că,
în urma acțiunilor hotărîte desfă
șurate de Aiii de oameni ai mun
cii, de militari ai forțelor noastre
armate, în prezent este asigurată
circulația pe rețeaua de cale fe
rată, pe liniile curente și directe,
iar instalațiile sînt in stare de
funcționare. în regionalele de căi
ferate București, Constanța, Galați
și Iași parcursurile se asigură cu
intervenții, pînă la degajarea com
pletă a zăpezii.
în porturile Constanța și Constanța-Sud, activitatea se desfășoa
ră normal, iar în porturile dunăre
ne Galați, Brăila și Tulcea activi
tatea este redusă din cauza ninso
rilor și temperaturilor scăzute.
Intre Moldova Veche și DrobetaTurnu Severin navigația este între
ruptă din cauza curgerii sloiurilor
de gheață pe întreaga suprafață. Pe
restul Dunării, navigația este în
greunată de sloiurile de gheată ce
curg pe lățimi ce variază între 51)
și 90 la sută din suprafața apei.
Pentru menținerea navigației se
acționează, în prezent, cu spărgă
toare de gheață.
Departamentul aviației civile anunță că din cauza zăpezii și gheții sînt închise traficului aerian
aeroporturile Constanța și Tulcea.
Pe celelalte aeroporturi traficul
aerian se desfășoară conform ora
rului în vigoare. (Agerpres).

„Examenul"
cu un singur „calificativ":
viața se desfășoară
normal
Consiliile populare, comitetele
comunale de partid și organizațiile
O.D.U.S. din cele 83 localități ru
rale ale județului BUZĂU desfă
șoară o susținută activitate de mo
bilizare a cetățenilor la desconges
tionarea căilor de acces. O atenție
specială se acordă sectoarelor zoo
tehnice și bazelor furajere. Tot
odată, conducerile unităților agri
cole au luat măsuri de curățire a
zăpezii de pe acoperișurile grajdu
rilor și saivanelor, preintimpinind
astfel prăbușirea acestora. De ase
menea, în localitățile mai izolate
— Bisoca, Lopătari, Vintilă-Vodă,

Sărulești, Tisău, Pardoși — s-au
asigurat stocuri de alimente și com
bustibil, astfel îneît aprovizionarea
populației să se desfășoare nor
mal.
Am subliniat ultimul cuvînt din
fraza anterioară, pețitru că el ex
primă succipt rezultatul eforturi
lor întreprinse în lupta cu intem
periile și în județul Buzău, și în
celelalte zone ale țării. Iată justi
ficarea acestei aprecieri sub forma
unei investigații mai „prozaice" în
treprinse ieri dimineață la magazi
nul alimentar nr. 40 din BOTO
ȘANI. La ora 6, responsabila uni
tății, Emilia Amănăloaie, făcea un
Scurt bilanț al aprovizionării ma
gazinului din timpul nopții ; 800 li
tri lapte, 180 borcane iaurt, 175
borcane cu lapte „Sana", 230 pa
chete de margarină, 400 kg pîine
de diferite sortimente. „Ambii dis
tribuitori sînt foarte corecți, apre
ciază șefa magazinului. Nu lipseș
te nimic din bonurile de comandă".
Corespondentul nostru a replicat :
„Sînteți totuși una dintre unitățile
alimentare cele mai solicitate.
Nu vi se par mici cantitățile
cu care ați fost aprovizionați ?“.
„Dimpotrivă, sînt corespunzătoare,
întrucît ia ora 9 primim o nouă
tură de produse".
Acest flux normal al aprovizio
nării este rezultatul direct al des
congestionării arterelor de circula
ție, dar și al eforturilor întreprin
se în sectoarele zootehnice, unde
au lucrat la deszăpezirea căilor de
acces spre bazele furajere 84 de
tractoare cu lame. Pe drumurile
comunale din același județ, func
ționează. pe lingă forța vie .a oa
menilor, 164 pluguri din lemn cu
tracțiune animală. Această acțiu
ne este susținută prin participa
rea. in trei schimburi, a unui nu
măr de aproape 7 000 de săteni.
Și in județul OLT s-a procedat
Ia Înlăturarea zăpezii de pe graj
duri, de pe toate clădirile cu acoperișuri ușoare. Cooperatorii,
toți locuitorii satelor au participat
la intervenții cu însuflețire, cu o
dăruire exemplară, mai cu seamă
în comunele și Ia sectoarele zoo
tehnice din Scornicești, Seaca, Osica, Cezieni, Văleni, Priseaca, Perieți, Bălteni, Mărunței, Coteana,
Strejești, Teslui, Curtișoara, Viși
na Veche. Eforturi deosebite pen
tru degajarea zăpezii au fost de
puse și la complexele de sere
Scornicești și Stoenești, urmărindu-se dezafectarea căilor de acces
și curățarea acoperișurilor în ve
derea continuării lucrărilor de pre
gătire a producerii răsadurilor.

Exemplele ar putea continua. Cronica luptei cu zăpada înscrie,
ceas de ceas, multiple dovezi, individuale și în masă, de dinamism,
conștiință, abnegație, de înțelegere a necesităților Impuse de natură,
de spirit civic. Sint trăsăturile răspunsului faptic pe care toate ca
tegoriile de cetățeni 11 dau la chemarea socială de a Se asigura des
fășurarea nestinjenită. în condiții bune, a activității din toate do
meniile.
REPORTERII Șl CORESPONDENȚII „SCINTEII*

Mijloacele mecanice — un aliat eficient în acțiunea de deszăpezire

Răspunderea ca atitudine cotidiană
chiar că așa ar fi firesc. Nefirescul
devenind firesc, obișnuit, normal,
și opiniile care ar căuta o rapor
tare critică la situația respectivă
devin supărătoare, tocmai pentru
că răscolesc, arată cit de mult s-a
înaintat pe calea nefirescului. Diminuindu-și exigența și combativi
tatea ce ar trebui să-i fie organice,
opinia colectivului nu numai că nu
ia atitudine față de deficiența mă
runtă, considerind-o cvasifirească,
dar ea însăși devine mediu priel
nic pentru înmulțirea unor defi
ciențe asemănătoare. Pentru că
nu-și mai îndeplinește rolul ei ade
vărat, de oglindă, vie, curată,
proaspătă a tot ceea ce facem. Pen
tru că nu mai reflectă veridic și
prompt faptele noastre, nu arată la
timp — și citeodată nici la propor
țiile reale — stările maladive ce pot
afecta ființa noastră morală. Neextirpînd la vreme deficiența mă
runtă, acceptînd-o, opinia colecti
vului devine permeabilă la menta
litățile al căror purtător este tipul
acesta de deficiență.
Opinia colectivului care nu mai
sncționează la un inalt diapazon
al exigenței poate acționa la rindul
ei difuz, dar progresiv, erodînd ceea
ce este fundamental pentru ființa
noastră socială : instrumentele
proprii de măsură și evaluare a
faptelor din jur. Personalitatea
umană își formează anumite uni
tăți de măsură și evaluare a lu
crurilor, care evoluează odată cu
noi, cu mediul in care trăim. Două
persoane pot să aprecieze identic

15,00 Telex
15,05 Profesiuni prioritare. Minerii —
schiță de portret pentru o me
serie de virf
15,25 Ecran de vacanță (color)
15.35 Emisiune
în
limba
germană
16,05 La volan
16.15 Viața culturală
20,00 Telejurnal (parțial color)
20,20 Actualitatea in economia
20.35 Film artistic : Nota 7.
21,30 Cadran mondial (color)
21,50 Telejurnal (parțial color)

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 11 ianuarie, ora 20 — 14 ia
nuarie, ora 20. în țară : Vremea va fi
rece, geroasă în cea mai mare parte a
țării, cu cerul temporar noros. Pre
cipitații sub formă de ninsoare vor
cădea pe alocuri în majoritatea re
giunilor. Vîntul va sufla slab pînă ia
moderat cu intensificări de scurtă du
rată în sud-estul țării. Temperaturile
minime vor fi cuprinse între minus 25
și minus 15 grade, local mai coborîte
în primele nopți, iar maximele între
minus 15 și minus 5 grade. Se va pro
duce ceață însoțită și de depunere de
chiciură, mai ales în vestul și centrul
țării. In
București î
Vremea va fi
rece, geroasă noaptea și dimineața, cu
cerul temporar noros. Va ninge slab.
Vîntul va sufla slab pînă la moderat.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
Intre minus 18 și minus 14 grade, iar
maximele între minus 10 și minus «
grade. Ceață, seara și dimineața.

INFORMAȚII SPORTIVE
Revista „World Gymnastics", edi
tată de Federația Internațională de
Gimnastică, a publicat clasamente
le celor mai bune echipe și sportivi
pe anul 1984. La feminin, locul intîi este ocupat de selecționata Româ
niei cu 14 puncte, urmată de U.R.S.S.
(12 p), R.P. Chineză (11 p). S.U.A.
(10 p). R.D. Germană (8 p). Ceho
slovacia și Bulgaria (7 p). R.P.D,
Coreeană (5 p). Canada, R.F. Ger
mania. Japonia, Ungaria (4 p). Spa
nia. Suedia (3 p). Marea Britania
(2 p) etc. La individual, pe primul
loc este clasată Ecaterina Szabo
(România) — 385 puncte, urmată de
Mary Lou Retton (S.U.A.) — 345 p,
Mostepanova (U.R.S.S.) — 340 p, Ma
Jon Hong (R.P. Chineză) — 318 p,
Simona Păuca (România) — 316 p,
Julianne McNamara (S.U.A.). Elena
Șușunova (U.R.S.S.) — 312 p, Laura
Cutina (România) — 300 p, Jurcenko (U.R.S.S.) — 284 p. Maxi Gnauck
(R.D.G.) — 280 p. în primele 25 cla
sate figurează âlte’țrei gimnaste ro
mânce : Lavinia Agache (16) — 204
p. Cristina Grigoraș (21) — 170 p,
Mihaeîa Stănuleț (23) — 163 p.
La masculin pe echipe, primul loc
este ocupat de R.P. Chineză, secun
dată de U.R.S.S. și Japonia. La in
dividual in fruntea clasamentului se
află Koji Gusiken (Japonia), urmat
de Li Ning (R.P. Chineză). Peter
Vidmar (S.U.A.). lurl Balabanov
(U.R.S.S.) etc.

(Urmare din pag. I)

Pentru degajarea cit mai rapidă a șoselelor afectate de nin
sorile abundente din ultimele zile, asigurarea circulației autovehi
culelor destinate aprovizionării populației și a mijloacelor de trans
port in comun, precum și pentru prevenirea blocării autovehicule
lor pe drumurile publice, se interzice cu desăvîrșire deplasarea au
toturismelor proprietate personală in toată țara, atit in localități,
cit și in afara acestora.
Unitățile socialiste pot folosi numai un singur autoturism pen
tru nevoi operative de maximă urgență.

sau cu totul deosebit același eve
niment, în funcție de propriile uni
tăți de măsură, de valorile in lu
mina cărora acționează. In acest
peisaj multicolor, opinia colectivă
joacă un rol de stabilizator al ju
decăților și aprecierilor noastre.
Tocmai pentru că ea exprimă ceea
ce este dominant in punctele noas
tre de vedere. Tocmai pentru că,
în fiecare moment, ne confruntăm,
expres sau implicit, cu ea. Sub
apreciem un act care în realitate
are mai mare importanță? Intervine
opinia colectivă și, prin forța lu
crurilor, aparatele noastre de mă
sură sînt puse în alertă, nevoite
să-și confrunte propriile aprecieri
cu cele ale opiniei colective, să și
le corecteze. Dar ce se întîmplâ
cînd opinia colectivă nu mai ia ati
tudine cu exigența cuvenită ? De
multe ori poate apărea același fe
nomen de corecție, dar în sensul
nedorit.
Asistam deunăzi la o dezbatere
In care un colectiv dintr-o in
stituție centrală își analiza pro
pria activitate, ce înregistra o evi
dentă scădere calitativă. Invitat
să-și spună părerea asupra unui
produs al unui coleg, un participant
declară : „Acceptabil dacă îl com
parăm cu ceea ce produce colecti
vul nostru in momentul de față, cu
totul nesatisfăcător dacă avem in
vedere ceea ce făceam cu citva
timp in urmă". „Cum, a răspuns
vădit intrigat cel ce conducea ana
liza, noi putem avea două măsuri
pentru exigență ?“.
Nu, nu trebuie să existe două uni

tv

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
U.R.S.S.

„Insulele de oțel" ale Caspicei
Pe mare — minat de treburi re
înalt grad de mecanizare și auto
portericești la bordul unor șalupe,
matizare. Și tot important : iată
remorchere ori cargouri — am fost
un elicopter care zboară deasu
de mai multe ori. Pe mare — la
pra - valurilor — urmărește ca nici
bordul unei limuzine — eram însă
una dintre instalațiile de pe mare
pentru prima dată. Cu abia o oră
să nu polueze apa. Fiindcă — să
în urmă părăsisem o plantație
recunoaștem — 60 la sută din pro
unde măslinele tocmai se înnegreau
ducția mondială de icre negre pro
de-a binelea într-o apetisantă de
vine tot din Marea Caspică...
vălmășie — în Azerbaidjan iarna
Dar dincolo de important există
sosește fără zăpadă, prin februași foarte important. Este impor
rie-martie, dar nici atunci, dacă va
tant cum muncesc și ce fel de re
fi ca de obicei, mercurul din capi
zultate obțin petroliștii. Superlati
larele termometrelor nu va coborî
vul absolut — foarte important —
sub zero grade —, iar acum pri
este însă altul : ce fel de oameni
veam cum Marea Caspică își mină
sint, cum trăiesc membrii detașa
sinusoidele talazurilor pe sub es
mentului petrolist al. clasei munci
tacadă (un fel de „șosea" con-‘ toare. La aceste întrebări rostite
sau nerostite răspunde Nikolai Pestruită din profile metalice și
grinzi' de lemn și suspendată pe
trovici Gridmievski, secretar ad
piloni din țeavă groasă împlîntați
junct al comitetului de partid :
pe fundul mării; o „șosea" pe cît
—- In cele două schele lucrează
2 500 de persoane, insă doar 400
de robustă pe atît de scumpă de
vreme ce fiecare kilometru costă
muncesc efectiv pe mare (150 la
Pesciorniii și 250 la Bahar). Penu mai puțin de un milion de ru
ble ; de-a lungal unor astfel de
troliștii-marinari sînt duși și
„șosele", care în unele locuri se
aduși de la instalații cu auto
avîntă în larg pînă la 120 km de
buzele (pe estacadă) și cu nave
speciale (la plat
țărm, sînt plasa
forme). In condi
te turlele sonde
ții normale lu
lor de țiței și
NOTE DE CĂLĂTORIE
gaze).
crează la sondă o
zi și o noapte,
Insolită imagi
ne pentru repor
după care trei
ter, anodină ambianță de lucru pen zile sînt liberi. Uneori însă, din
tru gazde. Prima sondă a fost forată cauzafurtunilor de pe mare, pe
în platforma submarină a Caspicei
troliștii sînt siliți să rămină pe
in 1949. Timpul a trecut și, bine
platforme mai multe zile. Au asi
înțeles, oamenii locului s-au obișgurate acolo provizii de tot felul,
Inuit cu... neobișnuitul. în primul
există dormitoare, dușuri, sufrage
rînd cu faptul că își spun cînd
rii, cluburi cu televizoare, diferite
jocuri...
petroliști-marinari, cînd... vicever
sa, fără ca sintagma să li se pară
Avem aici oameni minunați —
minată de contradicția în termeni.
continuă Nikolai Petrovici — și-i
(Deși nu prea seamănă a denumire
numește pe maiștrii Mikdat Tairde nomenclator tehnic). Apoi că
bekov și Firudin Veliev, pe ope
s-au obișnuit cu țipătul pescăruși
ratorul de extracție Hamil Gari
lor și cu vintoasa mirosind ames
bov... Și dv., românii, aveți pe
tecat, a alge marine și hidrocar
troliști minunați. Ne cunoaștem
buri. (Pe Caspica, intr-un an, vîn
bine cu cei din Ploiești și Pitești,
tul suflă cu putere „doar" 240 de
ei au venit la noi, noi am fost la
zile). Și s-au mai obișnuit oamenii
ei. Sîntem prieteni, ne ajutăm unii
și cu stîlpii trîmbelor de apă sărată pe alții, colaborăm, schimbăm do
ridicați de hulă, și cu veghea per
cumentații tehnice. Apreciem mult
manentă la gura puțului, la pre
calitatea utilajului petrolier româ
venitorul de erupție, la separatoa
nesc. Sumgait, un oraș din apro
re, la stațiile de pompare...
piere de Baku, este chiar înfrățit
cu Pitești...
— Extracția petrolului si gazelor
Prietenie. Colaborare tovărășeas
in Azerbaidjan este realizată de
că.
întrajutorare. Sînt termeni ai
către două centrale : „Azneft" si
universului
etic, termeni străbătuți
„Morneft". Aceasta, ultima, coordo
de fiorul cald al umanismului, ter
nează cinci direcții. Eu sint „nr.
meni pe care aveam să-i consem
1“ intr-o astfel de direcție, ne
năm în repetate rînduri pe par
spune dr. ing. Musaev Feridun
Azizovici. Conduc două schele: cursul unui itinerar de aproape
10 000 de km prin U.R.S.S. Nu o
Pesciorniii, înființată în 1952, și Ba
dată, în tot acest timp, ni s-a vor
har („Primăvara"), înființată in
bit
despre relațiile de colaborare
, 1968. Pesciorniii este aceasta pe
dintre cele două țări șl popoare,
care ne aflăm acum. Aici, sub va
dintre specialiștii romani și sovie
lurile mării, există 16 orizonturi
tici.
petroliere. La Pesciorniii am ajuns
Sondorii din Caspica vor să ofe
pină la 3 200 m adincime, iar la Ba
re
țării lor tot mai mult petrol.
har avem și sonde de 6 270 m. Dacă
Aceasta-i
meseria lor, datoria lor,
țineți cont că săpăm in... mare,
viața lor. îi ajută constructorii na
acestea sint adevărate performanțe.
vali de la Karadag, în apropiere
Nu sint singurele. Instalațiile de pe
de Baku, care le construiesc plat
estacadă fuseseră proiectate să re
forme marine de foraj de foarte
ziste 16 ani, dar au „trăit", iată,
mare
performanță.
Datorită
încă pe atit. Și iată, am depășit
„insulelor de oțel" la care se lu
p planul extracției de gaze cu 300 mi
crează acum, producțiile acestor
lioane mc.
ani — considerate relativ mici față
Toate acestea sînt importante. $1
de rezervele evidențiate sub mare
tot important este — de astă dată
cu ajutorul geologilor și chiar al...
după opinia ing. principal Anatoli
cosmonauților ! — vor rămîne o
Hacian — că de-a lungul unei
„simplă" amintire.
porțiuni de patru km de estacadă
...Așa cum rămîn, dimineața, po
au fost plasate 40 de sonde pe care
tecile de seîntei pe care luminile
turlelor de foraj le aruncă noap
le deservesc doar patru operatori
tea peste valurile Caspicei.
și un maistru. Deci, doar cinci
persoane, ceea ce presupune un
Mircea BUNEA

RITMUL ÎNNOIRILOR

DIN PARTEA INSPECTORATULUI GENERAL
AL MILIȚIEI - DIRECȚIA CIRCULAȚIE
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Cu prilejul celei de-a XX-a ani
versări a „Zilei revoluției palesti
niene", reprezentantul permanent în
țara noastră al Organizației pentru
Eliberarea Palestinei, Ezzat Abou El
Rob, a oferit, joi, o recepție.
Au participat tovarășii Stan Soare,
adjunct de șef de secție la C.C. al
P.C.R., Traian Pop, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, repre
zentanți ai altor ministere și institu
ții centrale, ziariști.
Au fost prezenți șefii unor misiuni
diplomatice acreditați la București
și alți membri ai corpului diplo
matic.
(Agerpres)

tăți de măsură ale exigenței ! Răs
punsul evocat mai sus, de la respec
tiva analiză, ni s-a părut semnifica
tiv pentru o anumită stare de lu
cruri și el trebuie să pună în gardă
asupra unui fapt care, iată, poate fi
adevărat : existența a două unități
de măsură a exigenței chiar in
viața aceluiași colectiv. Nu cu mult
timp în urmă, respectivul produs
nici nu ar fi ajuns in stadiul „bun
de livrat". Ar fi fost respins mai
întîi de însuși autorul lui sau, ori
cum, de cei ce trebuiau să-1 avizeze
ulterior. Dar iată, acum s-a consi
derat la toate aceste eșaloane că
„merge". Firește, însăși analiza de
care am amintit arată că semnalul
de alarmă a fost tras, dar să ne
gîndim cite eforturi în plus cere
acum revenirea la starea anterioară
de exigență. Pentru că, odată ajuns
în stadiul de element cotidian al
mediului nostru de viață, cronicizat
deci, amănuntul „neimportant" a
creat el însuși o serie de mentali
tăți. A lupta în acest stadiu cu el
înseamnă a lupta în primul rînd cu
mentalitățile pe care le-a generat.
Și cite obișnuințe, comodități, cite
prejudecăți trebuie depistate, dislo
cate, învinse pentru a reforja in
strumentele firești de măsură șl
evaluare specifice exigenței comu
niste? Și cît de ușor, cit de firesc
ar fi fost ca ele să fi funcționat
fără sincope.
Iată marea importanță a răspun
derii pe care o avem, pe care tre
buie să o avem mereu, la toate eșa
loanele de organizare a societății
față de faptul mărunt, de neregulă
aparent minoră.

realizări nu e deloc simplu,
lin. Dar nu e nici în pu
terea și nici în intenția mea
de a intra în prea multe
amănunte. Important mi se
pare, din unghiul de vedere
al acestor însemnări, alt
ceva. Importanți mi se par
oamenii. Am mai avut oca
zia să evoc tinerețea celor
ce compun colectivul de la
matele combinat ieșean.
Este unul dintre elementele
cele mai frapante. Sînt oa
meni care se construiesc pe
ei înșiși la modul cel mai
propriu. Combinatul, după
expresia unui reputat in
giner, s-a autoconstruit.
Și se autoconstruiește în
continuare. Oamenii, de
asemenea. Ei sînt confrun
tați mereu cu dificultăți și
probleme așa-zicînd in
premieră absolută. E o
școală severă a muncii și
creației, o școală in al că
rei spațiu fertil nu numai

se învață, ci se întocmesc
concomitent și manualele,
cursurile, tratatele, la fla
căra dogoritoare a marilor
cuptoare; de oțel și fontă,
a producției. Acestea își
trag substanța din expe
riența directă și se „înve
chesc" dealtfel foarte re
pede. Este un perimetru
unde vocația noului nu
constituie un deziderat, ci
chiar o forță de producție
cotidiană.
Neîndoios, aceasta se sprijină pe tot
ce s-a acumulat pînă în
prezent. Aș nota în trea
căt că la Combinatul de
utilaj greu din Iași se
află una dintre cele mai
bogate biblioteci tehnice.
E aproape de prisos să
precizez — îmi declara un
specialist de la C.U.G. —
că un obiectiv de această
anvergură
nu
e
de
conceput decît numai într-un centru universitar,
de învățămint general, de
cercetare
tehnico-științi-

IZVOARELE LIMPEZI ALE MUNCII
Șl CREAȚIEI
(Urmare din pag. I)
rii umane. Dimensiu
nea monumentală ce
caracterizează tot mai
vizibil procesul crea
ției artistice de azi
își are . un cert cores
pondent în viața și
construcția
socială,
politică,
economică,
în consecință, inves
tigarea
dimensiunii
epice și abordarea
tehnicilor monumen
tale au supus și gîndirea plastică româ
nească la eforturi
inedite. în fața vădi
telor progrese înre
gistrate în ultimul
timp ne apare și mai
acută necesitatea ca
frontul artistic să-și
valorifice pe deplin
mijloacele și energii
le pentru a dezvolta
cu deplină responsa
bilitate tot ceea ce
constituie valoare în
tradiția artei noastre.
Marile progrese pe
care le-a cunoscut
arta noastră, specta
culoasa ei dezvoltare,
folosirea unor nebă
nuite posibilități de
invenție pun sub ochil
privitorului o
artă animată de o
problematică
foarte

actuală, cu trăsături
distinct dinamice. Există, desigur, trăsă
turi caracteristice ale
limbajului modern in
artă, dar nu există
canoane care ar tre
bui absolutizate. Nou
tatea — această tră
sătură de bază a spi
ritului revoluționar —
se află, așa cum mai
arătam,
in primul
rînd . în realitatea in
vestigată și apoi in
felul în care ea este
oglindită în artă. Nu
este vorba numai de
o opțiune de limbaj,
ci și de una de sens,
anume despre opțiu
nea in fața unei rea
lități noi, revoluționa
re. Concentrarea asu
pra cizelării expresiei
plastice nu poate fi
apreciată separat de
expresia general-estetică.
de
concepția
plastică și socială re
flectată in operă. Așa
incit, mi se pare că
ar fi inacceptabil ca,
in numele noutății, al
revoluționării limba
jului să acredităm imaginile artistice încifrate, absconse, inac
cesibile. Aceasta n-ar
face decît să îndepăr
teze arta de adresan
tul ei firesc și, încă.

acest lucru operat in
numele innoirii limba
jului ! Dar nici o în
noire nu este viabilă
dacă nu participă la
sporirea
cuprinderii
omenescului, la adîncirea mesajului său
transmis prin inter
mediul operei artisti
ce. Arta noastră uma
nistă este prin defini
ție contrară îngustării
gradului de pătrunde
re în mintea și inima
oamenilor.
Trăim intr-un ca
dru social bîne deter
minat, cu o spirituali
tate specifică, hrănită
de o îndelungă și bo
gată tradiție artistică,
cu un specific ori
zont sensibil și re
ceptiv. în acest sens,
abordarea unor teme
cu amplă rezonanță
contemporană se face
așteptată, tot așa după
cum sînt de așteptat
lucrări de anvergură
ale artiștilor noștri
atît de talentați, lu
crări care să reflecte
mai complex spiritua
litatea proprie omu
lui contemporan, frămintârile, gindurile și
idealurile in numele
cărora trăiește și mun
cește în România de
azi.

fică fundamentală și apli
cativă ; și încă nu unul
oarecare. Sigur, a existat
și există experiența Nicolinei, a atîtor altor între
prinderi, au venit la com
binatul ieșeaiî cîțiva meș
teri de înaltă calificare —
oțelari, forjori, monteuri
cu state vechi de serviciu
pe vechile vetre ale me
talului românesc. între
ei, cel ce conduce sec
ția de forjare a piese
lor grele, secția unde
sint modelate piese gigan
tice, Gheorghe Gust. Se
știe, de pildă, cită iscu
sință, ce fler deosebit, ta
lent și intuiție, pe lingă o
riguroasă știință, presupu
ne crearea unor oțeluri
superioare, înalt aliate, de
o mare puritate. Despre
maistrul Emil Bilan, spe
cialist în turnarea oțelului
sub vid, am mai scris și
altădată. Este in meseria
lui un autentic artist, o
personalitate. Oameni ca

cinema
• Cireșarii : CENTRAL (14 12 24) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FLAMU
RA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• Moara Iui Călifar : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17; 19.
• O lumină la etajul zece : UNION
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 15,45; 18; 20.
• Secretul
Iui
Bachus :
LIRA
(317171) — 15; 17,15; 19,30.
• Acordați circumstanțe atenuante?:
DRUMUL SĂRII (31 28 13) ‘ — 15;
17; 19.
• Raliul: VOLGA (79 71 26) — 9;
11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
TOMIS
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Horea: MUNCA (21 50 97) — 15;
17,15; 19,30.
• Fantomele se grăbesc : COSMOS
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.
• Mitică Popescu: STUDIO (59 53 15)
— 10; 12,15; 15; 17; 19, ARTA (213186)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
• Zbor
periculos :
PROGRESUL
(23 94 10) — 15,30; 17,30; 19,30.
$ Amintirea
unei
mari
iubiri :
SCALA (11 03 72) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, LUMINA (14 74 16) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• De la 9 la 5 : SALA MARE A
PALATULUI — 17; 20.
• Adio, dar rămîn cu tine : SALA
MICA A PALATULUI — 17,15; 20.
• Talisman : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 15,30; 17,45; 20.
• Program de vacanță : TIMPURI
NOI — 9; 11; 13,15.
• Ana Pavlova: FLOREASCA (33 29 71)
— 11; 13,30; 16,15; 19.
• Șerpii roșii : VIITORUL (10 67 40)
— 15.30; 17,30; 19,30.
• Marynia : POPULAR (33 15 17) —
15; 17,15; 19,30.
0 Jandarmul și extratereștrii : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20, FAVORIT (45 31 70) — 8: 10;
14; 16; 18; 20, MODERN (23 71 01) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Marele premiu :
LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 12,15; 15,45; 19.

el, și sînt multi la C.U.G.,
nu produc doar oțeluri —
au realizat pină acum pes
te 100 mărci de oțel
înalt aliat — ei au instau
rat și întrețin permanent
un climat tonic, propice,
care provoacă acea stare
de siguranță și de certitu
dine, un climat în care cel
tineri să se poată înscrie
cit mai repede pe traiecto
riile corespunzătoare. Și
numărul meseriilor practi
cate aici întrece cu mult
cifra o sută. Aceasta soli
cită din partea celor care-1
formează pe tineri multă
pricepere și aș spune tact
pedagogic. Ei înșiși, acești
„bătrini lupi de mare" ai
metalurgiei, sînt adevărați
poeți ai materiei care re
descoperă mereu, la fiecare
șarjă, cu bucurie gravă, cu
voluptate, în subtilele pre
faceri ale metalului, imagi
nea tulburătoare a Cosmo
sului.

teatre
• Teatrul
Național
(sala
mică,
14 7171) : Ploșnița — 19,30; (sala din
Piața Cosmonauților, 11 07 57) :
Co
medie de modă veche
19,30.
S Filarmonica
„George
Enescu*
(.15 68 75, Ateneul Român) :
Concert
simfonic. Dirijor : Andre Nfeve (Bel
gia). Solist : Nicolae Licareț — 19.
• Opera Română (13 18 57) :
Otello
(avanpremieră cu public) — 11; Sea
ră vieneză — 18.
• Teatrul de operetă
(14 80 11) :
Silvia — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Cu ușile închise — 19; (sala Grădina
Icoanei, 11 95 44) : Cabala bigoților
— 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Richard al
III-lea — 18.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop
pe autostradă — 19,30.
O Teatrul de comedie (16 64 60) :
Pețitoarea — 19.
<9 Teatrul „Nottara** (59 31 03, sala
Magheru) : Pădurea — 18,30; (sala
Studio) : EX — 19.
• Teatrul Giulești
(14 72 34, sala
Majestic) : Amadeus — 19,30; (sala
Giulești, 18 04 85) : Milionarul sărac
— 19.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase*
(sala Savoy, 15 56 78) : Funcționarul
de la Domenii — 19; (sala Victoria,
50 58 G5) :
Frumosul
din
pădurea
zăpăcită — 19,30.
• Ansamblul
„Rapsodia română*
(13 13 00) : Ne cunoaștem din vedere
— 19.
• Teatrul „Ion Creangă* (50 26 55) :
Albă ca zăpada și cei 7 pitici — 18.
<D Teatrul
„Țăndărică*
(15 23 77) :
Noul nostru vecin — 10; (sala din
Piața Cosmonauților, 11 07 57) : înco
tro, căluțule ? — io.
0 Circul București (10 65 90): Parada
circului — 19.
• Studioul de teatru al I.A.T.C.
(15 72 59) : Anchetă asupra unui tînăr
care nu a făcut nimic — 19.
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„Armele nucleare - un pericol
pentru întreaga omenire11

I

Noi acțiuni și luări de poziție în favoarea păcii
și dezarmării

I
ț

*
* Mitinguri de masă la Tokio împotriva

transformării
Japoniei într-un arsenal racheto-nuclear

I

vențiile lor, participant!! la mi
tinguri și-au exprimat sprijinul
față de lupta Qentru pace și
dezarmare.

CIUDAD DE MEXICO 10 (Agerpres). — Președintele Marii Co
misii a Camerei Deputaților a par
lamentului mexican, Humberto
y Lugo Gil, a lansat un apel la
oprirea cursei înarmărilor. El a
atras atenția asupra pericolului pe
care îl prezintă pentru omenire
sporirea arsenalelor de arme nu
cleare. Parlamentarul mexican a

evidențiat necesitatea imperioasă
de a se opri militarizarea Cosmosului și de a se trece la distrugerea
arsenalelor nucleare. Calea spre o
pace trainică și durabilă —• a subliniat el — nu poate fi asigurată
decît prin respectarea de către
toate statele a normelor și principiilor dreptului internațional.

Informarea prezentată de minlstrul afacerilor externe
al V. R.S.S.

cleare, care vor fi examinate și so
luționate în interconexiunea lor.
In acest sens s-a subliniat în mod
deosebit că numai respectarea stric
tă, sub toate aspectele, în cursul
viitoarelor convorbiri, a înțelegerii
intervenite poate asigura un ' pro
gres real pe calea încetării cursei
înarmărilor, înlăturării pericolului
unui război nuclear și, în final, a
lichidării armei nucleare. Popoarele
lumii sînt vital interesate în aceasta.
Aceasta este abordarea principială
constructivă de către Uniunea So
vietică a convorbirilor. Și acest lu
cru așteaptă și din partea Statelor
Unite ale Americii — transmite
agenția T.A.S.S.

Conferință de presă .; președintelui S.U.A.

Din inițiativa Ligii Tineretului
Democrat din Japonia și a altor
organizații, peste o mie de
cursanți de la universitățile și
colegiile din Kyoto au participat
la stringerea de semnături pe o
petiție privind interzicerea totală
a armei nucleare.

Pentru distrugerea arsenalelor nucleare
și oprirea militarizării Cosmosului

Ședința Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.

MOSCOVA 10 (Agerpres). — în ca
drul unei' ședințe a Biroului Politic
al C.C. al P.C.U.S., Andrei Gromîko,
membru al Biroului Politic al C.C. al
P.C.U.S., prim-vicepreședlnte al Con
siliului de Miniștri, ministrul aface
rilor, externe al U.R.S.S., a prezentat
o informare despre întîlnirea pe care
a avut-o cu secretarul de stat al
S. U.A., George Shultz, la Geneva, la
7 și 8 Ianuarie — transmite agenția
T.A.S.S.
A fost exprimată părerea unanimă
a importanței înțelegerii realizate la
întîlnire privind obiectul și țelul con
vorbirilor sovieto-americane In pro
blemele armamentelor cosmice și nu-

Acțiunile in favoarea păcii și dezarmării, pentru adoptarea unor pași
concreți pe calea dezangajării militare și a lichidării arsenalelor nu
* cleare continuă pe diverse meridiane ale globului, dînd expresie do
rinței celor mai largi cercuri ale opiniei publice de o trăi într-o lume
eliberată de amenințarea unei conflagrații mondiale, cu consecințe din
tre cele mai grave pentru însăși supraviețuirea omenirii. Forțele păcii
* de pretutindeni lansează noi avertismente și apeluri la abordarea lu
cidă, responsabilă și realistă a situației deosebit de încordate Io care
* s-a ajuns, prin acumularea unor capacități de distrugere fără prece
dent. Securitate, cooperare, pace - acestea au continuat să fie cuvin
tele de ordine care au animat acțiunile și luările de poziție din aceste
prime zile ale noului an.

TOKIO 10 (Agerpres). — Sub
* devize ca „Nu — cursei nuclea
re !“ și „Să nu permitem trans
formarea Japoniei intr-un ar
senal racheto-nuclear al Penta
gonului !“, intr-o serie de cartie
re din orașul Tokio au avut loc
* mitinguri de masă împotriva răz
boiului. Au participat reprezen
tanți ai Congresului japonez îm
potriva bombelor atomice șl cu
hidrogen, ai Asociației femeilor
din noua Japonie și ai altor or
ganizații democratice. In inter

După întîlnirea sovielo- americană
de Ia Geneva

\
1
’
ț
i
’
)
l
J
1

WASHINGTON 10 (Agerpres). —
Președintele Ronald Reagan a apre
ciat că recenta întîlnire de la Gene
va a miniștrilor de externe al
U. R.S.S. și S.U.A., la care au fost
discutate obiectul și țelurile viitoa
relor negocieri sovieto-americane
privind armele nucleare și spațiale
marchează „un pas pe calea unui
nou dialog" între cele două țări. După
cum transmit agențiile Associated
Press și U.P.I., la o conferință de
presă, ținută la Casa Albă, el a afir
mat că obiectivul S.U.A. la viitoa
rele negocieri „îl constituie reduce
rea armelor nucleare și întărirea
stabilității strategice", iar scopul fi
na] — „eliminarea totală a armelor
nucleare". Președintele Reagan a ex
primat, totodată, speranța că, în po-

fida divergențelor „numeroase și
profunde", care mai persistă, 1985
„va fi un an de dialog și negocieri,
un an care să ducă la relații mai
bune între Statele Unite și U.R.S.S.".
Referindu-se la unele probleme
interne, șeful executivului american
s-a angajat ca în anul financiar 1986
să înghețe cheltuielile guvernamen
tale la nivelul anului 1985, in ve
derea reducerii uriașului deficit al
bugetului federal, de peste 200 mi
liarde de dolari. In același timp,
președintele S.U.A. și-a reafirmat
opoziția față de cererile tot mai in
sistente formulate în Congresul
american, pentru operarea unor re
duceri mai substanțiale ale cheltuie
lilor militare.

MOSCOVA

încheierea convorbirilor comerciale
dintre U. R. S. S. și S. U. A.
MOSCOVA 10 (Agerpres). — Agen
ția T.A.S.S. informează că la Mos
cova s-au încheiat convorbirile co
merciale sovieto-americane, primele
din ultimii șase ani, la care au fost
examinate stadiul și perspectivele
schimburilor comerciale bilaterale,
precum și posibilitățile de depășire
a obstacolelor existente în acest do
meniu.
Cu acest prilej, conducătorul de
legației americane, Lionel Olmer,
adjunct al ministrului comerțului al
S. U.A., a
declarat,
precizează
T. A.S.S., că a fost examinat un cerc

larg de probleme și s-au stabilit o
serie de domenii in care firmele
americane și organizațiile sovietice
pot găsi soluții de colaborare re
ciproc avantajoase. în numele dele
gației sovietice, Vladimir Sușkov,
adjunct al ministrului comerțului
exterior, a relevat că — așa cum au
confirmat convorbirile — există largi
posibilități pentru o extindere sub
stanțială a comerțului dintre U.R.S.S,
și S.U.A. dacă vor fi înlăturate ba
rierele artificiale existente In calea
acestuia.

O.N.U. ar putea asigura supravegherea
aplicării în practică a unor eventuale
acorduri de dezarmare nucleară
Declarația secretarului general al Organizației Națiunilor Unite

BELGRAD

Pregătiri pentru aniversarea a 40 de ani
de la eliberarea Iugoslaviei

WASHINGTON 10 (Agerpres). —
într-o conferință ținută Ia Centrul
pentru probleme Internationale al Universității Harvard, secretarul gene
ral al Organizației Națiunilor Unite,
Javier Perez de Cuellar, a oferit ser
viciile O.N.U. pentru supravegherea
aplicării în practică a unor eventuale
acorduri regionale de dezarmare nu

cleară — relatează agențiile Reuter
și U.P.I. „Realizarea unor asemenea
acorduri — a declarat secretarul ge
neral al O.N.U. — ar putea fi facili
tată dacă se va lua în considerare
marea capacitate a Organizației Na
țiunilor Unite, încă insuficient folo
sită, pentru supravegherea obiectivă
a aplicării unor asemenea înțelegeri".

Sesiunea solemnă de constituire
a Adunării Naționale nicaraguane

BELGRAD 10 (Agerpres). — La
Belgrad a fost dată publicității plat
forma pentru aniversarea a 40 de ani
de la eliberarea Iugoslaviei și victo
ria asupra fascismului, document
adoptat recent de Prezidiul Confe
rinței Federale a Uniunii Socialiste a
Poporului Muncitor din Iugoslavia
(U.S.P.M.I.).
Acest jubileu — arată agenția
Taniug — va fi marcat ca un eveni
ment ce a consemnat sfîrșitul luptei

armate eroice a popoarelor și națio
nalităților Iugoslaviei și începutul
construcției socialismului și al epocii
moderne din istoria recentă a țării.
Acțiunile U.S.P.M.I. consacrate aces
tei aniversări trebuie să se inspire
din valorile revoluționare ale luptei
de eliberare națională, din succesele
și realizările obținute in construcția
țării sub conducerea lui Iosip Broz
Tito și a Uniunii Comuniștilor din
Iugoslavia.

MANAGUA 10 (Agerpres). — In
capitala Republicii Nicaragua a avut
loc sesiunea solemnă de constituire
a noii Adunări Naționale nicaragua
ne, organul legislativ al țării, a că
rei sarcină prioritară este elabo
rarea proiectului noii Constituții. în
calitatea sa de președinte al Adu
nării Naționale, comandantul Carlos
Nunez Tellez a pronunțat un dis

curs, In care a chemat membrii to
rului legislativ să depună toate efor
turile pentru consolidarea puterii
revolutionary nicaraguane. pentru
aprofundarea^ procesului național de
transformări democratice.
Adunarea Națională nicaraguană
este formată din 95 de deputați aleși
in scrutinul de la 4 noiembrie 1984.

In ultimii ani, comentatorii mul
tiplelor și diverselor negocieri din
tre principalii trei parteneri co
merciali ai lumii capitaliste —
S.U.A., Japonia și Piața comună —
justificau fiecare recrudescență a
fricțiunilor și contradicțiilor comer
ciale dintre aceștia prin agravarea
dificultăților economice. Relativa re
lansare a economiilor unora dintre aceste țări, ca S.U.A., ar fi trebuit, în
principiu, să ducă la expansiunea co
merțului mondial și, implicit sau in
direct, la estomparea contradicțiilor
dintre cei trei. Realitățile dovedesc
însă contrariul, chiar dacă, la aceas
tă oră, pare să fi intervenit o perioa
dă de acalmie în aceste dispute. Pen
tru mulți observatori, această impre
sie de acalmie se asociază, într-o
mare măsură, cu desfășurarea recen
tului dialog dintre președintele nordamerican și premierul nipon, ca și’cu
armistițiul temporar intervenit în
așa-numitul „război al oțelului" din
tre S.U.A. și Piața comună. Dar covîrșitoarea majoritate a observatori
lor sînt de părere că nu este vorba
de relații de durată, ci doar de o „li
niște dinaintea furtunii", avînd în
vedere profunzimea, substanța și as
cuțimea acestui „triunghi al contra
dicțiilor" dintre partenerii respectivi.
Nimic nu poate servi mai mult ca
argument pentru această opinie decît
faptul că, așa cum se anunță din ca
pitala niponă, înalte oficialități, reprezentînd Japonia, S.U.A., Canada și
C.E.E., se vor întilni curînd la Kyoto,
In cadrul unei noi runde de negocieri
comerciale multilaterale asupra re
ducerii tarifelor la importuri și alte
bariere vamale — întîlnire ce va fi
urmată de o reuniune ministerială a
țărilor membre ale O.E.C.D., precum
și de reuniunea economică la nivel
înalt a „celor 7", la Bonn. Aproape
concomitent cu aceste anunțuri, Willy
de Clercq, viitorul comisar al C.E.E.
pentru relații externe, declara, in
tr-un interviu acordat ziarului bel
gian „Le Solr", că Piața comună
trebuie să fie „foarte fermă" In apărarea intereselor sale In fața Ja
poniei și S.U.A.

tilnire dintre președintele nord-american și premierul nipon, deficitul co
mercial al S.U.A. in comerțul cu Ja
ponia era de 20 de miliarde de do
lari. Acum a ajuns la 35 de miliarde,
Inregistrînd o creștere deosebit de
rapidă, mai ales dacă luăm ln con
siderare faptul că, de pildă, intre
anii 1978 și 1983 creșterea fusese
doar de 8 miliarde. Cercurile econo
mice și comerciale americane — care
se plîng că Japonia se îmbogățește
exportînd în Statele Unite, la pre
țuri de dumping, automobile, apara
tură electronică, textile și alte pro
duse manufacturate — exercită pre

Pericolul „colonizării in
dustriale". In cadrul ,cestul -tri
unghi al contradicțiilor", cea de-a
doua latură o constituie relațiile Ja
ponia — C.E.E., cu nimic mal puțin
tensionate decit cele reprezentate de
latura Washington — Tokio. Aflindu-se, recent, la Tokio pentru a ne
gocia un nou acord de limitare „vo
luntară" a exporturilor de videocasetofoane nipone In Piața comună,
vicepreședintele Comisiei C.E.E.,
Etienne Davignon, declara că C.E.E.
este „profund dezamăgită" de rela
țiile sale comerciale cu Japonia.
Oficialitățile C.E.E. se pling că, In

europenii au cerut o reducere cu 25
la sută a exporturilor nipone pentru
anul 1985.
Tensiunea relațiilor dintre Japonia
și C.E.E., cu nimic mai prejos decit
cea a raporturilor comerciale Was
hington — Tokio, exprimate, mai
ales, in deficitele comerciale enor
me, face ba și cea de-a treia latură a
triunghiului, latura S.U.A. — C.E.E.,
să rămînă intr-un fel de penumbră,
cei doi parteneri — ln pofida nu
meroaselor și complexelor contradic
ții ce le caracterizează legăturile
comerciale și economice, cum a fost,
de pildă, recentul conflict al oțelu
lui, făcind, adesea, front comun In
fața Japoniei. Această stare de lu

Un deficit comercial in
creștere Cu aProaPe do1 anl ln
urmă, cind a avut loc precedenta !n-

Un triunghi al contradicțiilor economice
siuni atît la Casa Albă, cît șl la De
partamentul de Stat pentru a se adopta măsuri drastice împotriva par
tenerului de dincolo de Pacific. Ja
ponezii, la rîndul lor, in replică, arată că, avind in vedere că Japonia
și S.U.A. cumulează peste 30 la sută
din produsul mondial brut, america
nii ar trebui să privească relațiile
comerciale reciproce dintr-o „per
spectivă globală". Totodată, japone
zii arată că deficitul se datorează ln
mare măsură și ratelor Înalte ale
dobînzilor americane, care au dus la
creșterea valorii dolarului, ceea ce
face ca importurile din Japonia să
fie mal atrăgătoare și mai convena
bile consumatorilor nord-americani.
Dealtfel, frecventele „invitații" și
apeluri ca Japonia să-și asigure „o
mai mare participare la efortul
militar occidental" se explică, In
bună parte, tocmai prin dorința ca
economia niponă să se angreneze
mai adine In cheltuieli militare șl In
producția de armament, spre a-și
diminua
astfel
capacitatea
de
concurență ln sfera mărfurilor de
larg consum, pe „piața civilă".

pofida celor cinci programe de libe
ralizare a pieței japoneze, adoptate
In ultimii doi ani de actualul cabi
net nipon, surplusul de 10,5 miliar
de dolari al Japoniei in comerțul cu
Piața comună ln 1983 va fi, probabil,
mai mare pe întreg exercițiul 1984,
dacă se are ln vedere faptul că in
prima jumătate a anului respectiv el
s-a ridicat la 6,2 miliarde dolari, in
dice superior cu 3 la sută față de
aceeași perioadă a lui 1983. Acuza
țiile oficialităților din C.E.E. merg
in același sens cu cele americane :
exportatorii japonezi invadează pie
țele țărilor comunitare cu produse
ce se vînd la prețuri de dumping.
In 1981, criza relațiilor Japonia —
C.E.E. și Japonia — S.U.A. s-a da
torat „marilor manevre nipone" —
cum le numea pe atunci agenția
France Presse — care ținteau spre
sporirea continuă a exporturilor de
automobile către țările mehționate.
De atunci,
pozițiile japonezilor
s-au extins și in alte sectoare, cum
ar fi electronica, informatica etc.
„Trebuie găsită o cale — afirma
Umberto Agnelli, vicepreședintele
cunoscutei firme italiene „Fiăt" —
pentru a se evita o -colonizare In
dustrială- a Europei occidentale de
către Japonia". In acest sens, vest-

cruri lese in evidență cu deosebire
in cadrul negocierilor comerciale
multilaterale sau cu prilejul reuniu
nilor principalelor șapte state indus
trializate occidentale, cînd Japonia
are de făcut față reproșurilor co
mune ale partenerilor săi : ceea ce
se va intimpla, probabil, după apre
cierile observatorilor, și la întîlnirea
de la Kyoto sau, in mal, la reuniu
nea „celor 7".

„Războaie" mari și „răz
boaie" mici. Foarta adesea> tensiunea din relațiile partenerilor din
acest triunghi al contradicțiilor
capătă accente ascuțite —, și atunci
rubricile de specialitate ale presei
internaționale sînt populate de ști
rile șl comentariile de pe frontul
unor adevărate „războaie" economice,
mai mari sau mai mici. „Războiul
automobilului" a făcut să curgă
multă cerneală Intre anii 1980—1983
și el privea exporturile de automo
bile japoneze In S.U.A., pentru ca
ulterior să se deschidă și un „al
doilea front" — în Europa occiden
tală. Războiul automobilului a cu
noscut „bătălii" de amploare, in
special pe piața americană, cu „vic
torii" precum cea din 1980, cind ex

ORIENTUL MIJLOCIU
• Continuă acțiunea de des
fășurare a iorțelor armate
ftbaneze în zona de coastă
• Israelul a hotărît să reia
negocierile cu Libanul

BEIRUT 10 (Agerpres). — Guver
nul libanez continuă acțiunea de
desfășurare a forțelor armate na
ționale în zona de coastă care leagă
Beirutul de linia riului Awali, din
sudul țării. Pe fundalul unei situații
calme, agențiile internaționale de
presă semnalează totuși producerea
unei violente explozii, intr-un cartier
din sectorul vestic al capitalei liba
neze, soldată cu patru morți și 12
răniți.
în context, primul ministru liba
nez, Rashid Karame, condamnind asemenea acțiuni, a dat asigurări că
forțele armate și de ordine vor da
dovadă de maximă fermitate în pre
venirea și combaterea lor.

PHENIAN

Pentru înlăturarea obstacolelor din calea dialogului
dintre Nordul și Sudul Coreei
PHENIAN 10 (Agerpres). — După
anunțarea oficială a organizării unor
ample manevre militare americano%ud-coreene, de-a lungul zonei de
demarcație și în alte părți ale Co
reei de Sud, vicepremierul Consiliu
lui Administrativ al R.P.D. Coreene,
Kim Hwan, a transmis o notă telefo
nică viceprim-ministrului și ministru
al planificării economice al Coreei de
Sud, Shin Byong Hyon, în care se arată că astfel de acțiuni ridică bariere
artificiale în calea ținerii cu succes a
noii runde de negocieri economice
Nord-Sud, Intr-un moment în care

ÎNTREAGA EUROPĂ CONTINUĂ SĂ FIE

TEL AVIV 10 (Agerpres). — După
cum a anunțat postul de radio israelian, citat de agenția U.P.I., Israelul
a hotărît ca — Ia 14 ianuarie — să
reia negocierile cu Libanul, care se
desfășoară în localitatea Naqhoura,
la nivel de reprezentanți militari,
asupra problemelor privind retra
gerea trupelor israeliene din sudul
Libanului.
Se precizează că un emisar al
O.N.U. s-a deplasat la Tel Aviv,
unde a avut convorbiri cu membri al
guvernului israelian condus de Shi
mon Peres, în cadrul cărora a subli
niat importanța reluării convorbiri
lor de la Naqhoura.
După cum se știe, acestea au In
trat în impas ca urmare a condiții
lor formulate de partea israeliană,
pe care Libanul le-a considerat ca
fiind inacceptabile.

AFECTATĂ DE RIGORILE IERNII
Valul de frig care s-a abătut de
opt zile asupra celei mai mari
părți a Europei a făcut, direct sau
indirect, peste 100 de victime, din
care 65 numai in FRANȚA, trans
mite agenția France Presse intr-un
nou reportaj consacrat rigorilor
unei ierni considerată ca fiind cea
mai aspră din ultimul sfert de
secol. Dintre aceste victime, unele
au decedat, in mod paradoxal, ca
urmare a unor incendii. Acesta este
cazul tragediei surdenite la azilul
de bătrini de la Granvilliers, o
suburbie a Parisului, unde au pie
rit 25 de persoane in flăcările unui
incendiu provocat de un scurt
circuit, care la rîndul lui s-a da
torat înghețării unor conducte.
Un alt paradox al acestei ierni
atît de aspre : sudul continentului,
care se bucură de un. climat in ge
neral mai blind, a suferit mult mai
mult decit nordul Europei, ca ur
mare a faptului că nici locuitorii,
nici autoritățile nu erau pregătiți
sd lupte contra unui ger la care ni
meni nu se aștepta.
Poate tocmai de aceea Franța —
țară care într-un fel face legătu
ra intre nordul și sudul continen
tului — a avut mai mult de suferit
decit alte țări, cumulind dezavan
tajele atît ale sudului, cit și ale
nordului.
In GERMANIA OCCIDENTALA,
unde de la începutul valului de
frig au murit cel puțin nouă per
soane, s-au înregistrat, de aseme
nea, trei cazuri mortale datorate
unor incendii provocate de radia
toare defecte. In această țară, tem
peraturile oscilează între minus 33
de grade în sud și minus 13 grade
în nord.
tn ELVEȚIA, la Brevine, s-a în
registrat o temperatură foarte scă
zută — minus 41,5 grade.

„Grupul de la Contadora"
reafirmă necesitatea
unei solufii pașnice
In America Centrală
CIUDAD DE PANAMA 10 (Ager
pres). — La Ciudad de Panama s-au
încheiat lucrările reuniunii miniștri
lor de externe din țările membre
ale „Grupului de la Contadora". Lu
crările au fost consacrate examinării
evoluției situației din America Cen
trală și a modificărilor cerute de
unele state centroamericane la Tra
tatul de pace, securitate și cooperare
în zonă, elaborat de „Grupul de la
Contadora". Este vorba, în principal
de obiecțiile formulate de Costa
Rica, Honduras și Salvador privind
necesitatea de a se face precizări
ferme în legătură cu sistemul de
control și supraveghere a aplicării
tratatului.
în declarația comună, miniștrii de
externe din Columbia, Mexic, Pa
nama și Venezuela au propus orga
nizarea unei reuniuni la nivel Înalt,
la care să participe reprezentanții
guvernelor din America Centrală —
informează agenția France Presse.
Reuniunea va avea ca scop principal
„punerea la punct a mecanismelor
de verificare și control" în ce pri
vește aplicarea tratatului, precum și
pregătirea unei conferințe în cadrul
căreia ar urma să fie aprobată ver
siunea
definitivă a tratatului de
pace, securitate și cooperare.
MONTEVIDEO 10 (Agerpres). —
Intr-un mesaj adresat președinților
țărilor membre ale „Grupului de la
Contadora" — Columbia. Mexic, Pa
nama și Venezuela — președintele
ales al Uruguayulul, Julio Maria
Sanguinetti. a reafirmat sprijinul său
ferm față de inițiativele acestora
privind instaurarea unui climat de
pace In America Centrală — infor
mează agenția Prensa Latina. Sub
liniind că acum, mai mult ca oricînd. este necesară intensificarea
dialogului la nivelul continentului.
Sanguinetti a relevat că stringerea
contactelor in regiune constituie
mijlocul cel mai eficace pentru so
luționarea problemelor politice, eco
nomice și sociale, pentru asigurarea
dezvoltării popoarelor latin o-ameri
cane.

porturile de automobile nipone atin
seseră 1,82 milioane unități, avînd
tendința de creștere constantă, cu
„retrageri strategice" — directiva,ad
ministrativă a guvernului de la To
kio, care, în scopul de a atenua tensiunile -comerciale cu
S.U.A., a cerut industriei de
automobile să-și restrîngă „voluntar"
exporturile pînă la plafonul de 1,68
milioane unități pentru 1981, plafon
care s-a păstrat și in anii 1982 și
1983. Scrutarea acestui veritabil „jur
nal de front" evidențiază că, spre
sfîrșitul anului 1984, ponderea auto
mobilelor in exporturile nipone pe
piqțele S.U.A. și C.E.E. înregistra
din nou o curbă ascendentă, ele fiind,
in perioada aprilie-septembrie, cu 9,2
la sută mai mari decît in urmă cu
un an.
Un „război" cu Implicații Intr-o
arie și mai largă s-a dus și se duce
pentru supremația in domeniul in
formaticii. Astfel, concernele, nipone
Hitachi și Mitsubishi au atacat „sub
centură" colosul mondial al infor
maticii, I.B.M., care, la ora respec
tivă (1982), deținea singur aproape
jumătate din piața mondială a do
meniului respectiv, față de 10—15 la
sută, cît ocupau concurenții japo
nezi. Au stîrnit, astfel, mare vilvă
acuzațiile și contraacuzațiile de
spionaj Industrial, punindu-se la
punct o adevărată strategie pentru
anihilarea reciprocă a intențiilor și
manevrelor tactice ale celor doi ad
versari.
„Războaiele" In domeniul oțelului,
al automobilului, al informaticii, ca
și în alte domenii continuă, lupta
pentru profit maxim cuprinzind cele
mai diferite sectoare, iar negocierile
bilaterale, „armistițiile" temporare,
acordurile mai cuprinzătoare sau mai
restrinse se dovedesc lipsite de efi
ciență. „Triunghiul contradicțiilor"
lși păstrează natura, disputele moc
nind permanent, cu frecvente reizbucniri, pentru că, așa cum arată rea
litățile, dezechilibrele sînt structura
le și numai schimbări în structurile
existente, crearea, dincolo de in
teresele economice inguste și de gru
pările închise, a unor largi relații
de schimb, Ia scara întregului glob,
bazate pe echitate și avantaj reciproc,
ar putea să le armonizeze.

Valentin PAUNESCU

partea R.P.D. Coreene depune efor
turi de a crea o atmosferă favorabilă
păcii în țară, de a promova dialogul,
de a realiza reunificarea pașnică a
patriei — transmite agenția A.C.T.C.
In aceste condiții, Kim Hwan pro
pune vicepremierului sud-coreean o
întîlnire la Panmunjon, pentru a dis
cuta măsurile de înlăturare a obsta
colelor ivite în calea desfășurării
convorbirilor privitoare la relațiile ecdnomice și comerciale dintre Nordul
și Sudul Coreei, stabilite anterior la
data de 17 ianuarie, informează agenția citată.

tn SPANIA, unde, de asemenea,
s-au înregistrat temperaturile cele
mai scăzute din ultimii 25 de ani,
au murit de frig 25 persoane, din
tre care șase în Catalonia, unde
coloana de mercur a coborît pînă
la minus 20 de grade, tn regiunea
Valencia, plantațiile de citrice și
culturile vegetale au suferit pagu
be estimate la peste 100 milioane
dolari.
In ITALIA, transporturile rămîn
în continuare dezorganizate, 12
aeroporturi sînt închise, iar în ora
rele trenurilor se constată mari
întirzieri. Cel mai mare nod fero
viar al țării — gara Bologna —
este închis de citeva zile. La
Neapole, în sudul țării, a nins pen
tru prima oară in ultimii 15 ani.
Insula Sardinia se află complet
sub zăpadă, ln ultimele patru zile,
în Italia cel puțin 11 persoane și-au
pierdut viața din cauza intempe
riilor.
Ninsorile abundente din ultimele
zile au provocat o situație dificilă
pe șoselele BELGIEI. Din cauza
troienelor de zăpadă au fost sus
pendate aproape 140 de curse fe
roviare. A fost oprită circulația flu
vială din cauza ghețurilor. Unități
ale armatei și detașamente ale
apărării civile au fost mobilizate
pentru a acorda ajutor autorităților
locale în activitatea de înlăturare
a efectelor timpului nefavorabil.
In AUSTRIA, unde temperaturile
au coborît pînă la minus 36 de gra
de, au pierit din cauza frigului
șapte persoane, in ultimele șase
zile.
tn tot cursul zilei de joi, zăpada
a continuat să cadă asupra Unei
mari părți a Europei — își încheie
reportajul agenția France Presse.

Ninge la Veneția

Decor insolit in orașul lagunelor : gondolele își fac cu greu drum prin
canalele împresurate de sloiurile de gheață
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CONVORBIRI BULGARO-ALGER1ENE. in comunicatul cu privire
la convorbirile dintre Grișa Filippv, președintele Consiliului de
Miniștri al R.P. Bulgaria, și Ab
delhamid Brahimi, primul ministru
al Algeriei, desfășurate la Sofia,
se relevă
a fost acordată o aten
ție deosebita promovării cooperării
bilaterale in toate domeniile, fiind
semnat un protocol de colaborare
economică și tehnico-științifică.
Bulgaria și Algeria și-au reafir
mat îngrijorarea în legătură cu
deteriorarea, in continuare,. a situației economice; internaționale,
subliniind situația economică gravă
a țărilor africane.
OFICIALITĂȚI SPANIOLE ȘI
BRITANICE s-au reunit in localitatea La Linea pentru a examina
detaliile privind proiectata ‘ redes
chidere a frontierei dintre Spania
și Gibraltar — transmite agenția
Reuter.

GUVERNUL BOLIVIAN a prezentat demisia sa președintelui
țării, Hernan Siles Zuazo, pentru
a permite acestuia să alcătuiască o
nouă formulă ministerială, care va
rămîne in vigoare pină în luna
iunie, cînd vor avea loc alegeri
prezidențiale — informează agenția
Reuter, Se precizează că asupra
acestei măsuri s-a căzut de acord
și pentru a se încerca o reorientare
tn politica economică a țării in le
gătură cu care, luna trecută, în ca
dru] cabinetului s-au ivit serioase
neînțelegeri și pentru soluționarea
unor dispute în ce privește scruti
nul prezidențial.

NUMĂRUL ȘOMERILOR ÎN OLANDA a fost de 776 900 la sfîrșitul
anului trecut, relevă cifrele date
publicității de Ministerul pentru
Problemele Sociale și ale Forței de
Muncă. Procentul celor aflați în
căutarea unui loc de muncă s-a
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ridicat, astfel, la 17 la sută din
populația activă, a țării — notează
agenția Associated Press.
DEFICITUL BALANȚEI CO
MERCIALE A ISRAELULUI a fost,
în 1984, de 2,5 miliarde de dolari
— a anunțat Biroul central de sta
tistică din Tel Aviv, citat de agen
ția Associated Press. Cifrele res
pective denotă o anumită redresa
re, explicabilă, in parte, prin mă
surile de austeritate extremă im
puse în țară, care au dus și la o
reducere a consumului public, îti
condițiile tulburărilor extreme pe
planul economiei, afectată de o
rată anuală a inflației care se apropie de 500 la sută și de reduce
rea drastică a rezervelor de devize
străine — amintește agenția citată.

DEMONSTRAȚIE de protest
ÎMPOTRIVA CREȘTERII ȘOMA
JULUI. In orașul spaniol Gijon s-a
desfășurat o amplă demonstrație
de protest împotriva șomajului și a
intenției autorităților de a reduce
substanțial activitățile sectorului
construcțiilor de nave, ceea ce s-ar
solda cu pierderea mal multor mii
de locuri de muncă. Pe de altă
parte, Ia șantierele navale de la
Astano a avut loc o grevă a mun
citorilor, care și-au exprimat, ast
fel, protestul impotriva intenției
companiei de a concedia 3 400 de
angajați din totalul de 5 600.

ATAC TERORIST. Un agent al
Brigăzii de luptă împotriva terorismului a poliției italiene a fost
ucis in localitatea Torvaianica, la
circa 30 kilometri de Roma. Asa
sinul a reușit să fugă de la locul
crimei cu un automobil în care se
mai aflau doi complici. Ulterior, asasinatul a fost revendicat telefo
nic de organizația teroristă autoin
titulată „Brigăzile roșii", informea
ză agenția italiană de presă
A.N.S.A.
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