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ENERGIA ELECTRICA Șl COMBUSTIBILII
rigurosîn pofida condițiilor meteorologice grele, caracterizate prin ninsori a- bundente și temperaturi foarte scăzute în toate regiunile țării, numeroase colective de oameni ai muncii din toate ramurile economiei naționale depun eforturi susținute pentru a asigura desfășurarea în condiții normale a activității productive. Știrile primite la redacție relevă că, în aceste împrejurări climaterice deosebite, oamenii muncii din industrie și transporturi acționează cu hotărire pentru deblocarea căilor de acces în incinta unităților, asigurind aprovizionarea ritmică cu materii prime și materiale a întreprinderilor, fluxul neîntrerupt al producției în toate sectoarele economice. La rîndul lor, minerii, petroliștii, energeticienii acordă o maximă atenție organizării exemplare a producției și a muncii, asigurind cărbunele necesar centralelor termoelectrice, siderurgiei și celorlalte sectoare de activitate, funcționarea neîntreruptă la puterea programată a centralelor pe cărbune, repunerea în funcțiune a tuturor sondelor petroliere afectate de căderile masive de zăpadă.Eforturile depuse în aceste zile, dovadă a înaltei conștiințe patriotice, abnegației și spiritului revoluționar al acestor puternice detașamente de oameni ai muncii, au loc in condițiile realizării unor însemnate economii la consumul de energie electrică și combustibil. Este o dovadă grăitoare a transpunerii în practică a sarcinii subliniate la Congresul al XIII- lea de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind necesitatea gospodăririi raționale, cu eficiență maximă a resurselor energetice de care dispunem. Nu există bilanț sau program de perspectivă ale dezvoltării noastre economice în care evoluția consumurilor energetice, ca parte componentă a cheltuielilor materiale de producție, să nu ocupe un loc central. Și este firesc să fie așa pentru că de nivelul acestor consumuri depinde nemijlocit eficiența activității economice. în e- tapa actuală, cînd factorii calitativi., de eficiență au un rol preponderent

gospodărite, sever economisite!
ln ansamblul mecanismului dezvoltării economiei noastre naționale, reducerea mai accentuată a consumurilor energetice constituie un imperativ de excepțională însemnătate pentru toate colectivele din întreprinderi.Dispunem tn acest domeniu de un

economică, să se acționeze cu toată fermitatea pentru realizarea obiectivelor și hotărîrilor din acest program, pentru identificarea unor noi căi de diminuare suplimentară a consumurilor energetice. Iată, in acest sens, un argument concret, care pledează pentru o atitudine responsabilă, pă
MASURI PRACTICE, IMEDIATE DE REDUCERE
A CONSUMURILOR ENERGETICE ÎN FIECARE
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tovarășei Elena Ceausescu
£

adresată celor care i-au trimis mesaje, scrisori și telegrame

Cu prilejul aniversării zilei de naștere, tovarășa Elena Ceaușescu, membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, prim viceprim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, a primit un mare număr de mesaje, scrisori și telegrame de felicitare.

Cu sentimente de aleasă prețuire, de profundă stimă și recunoștință, comuniștii, oamenii muncii din întreaga tară, vechi militant! ai mișcării revoluționare și muncitorești, precum și organizații de partid, de masă și obștești au adus, prin aceste mesaje, un cald și respectuos omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, adresindu-i din adîncul Inimilor urări fierbinți, de deplină

sănătate și fericire, de viață Îndelungată și multă putere de muncă, încununată de noi și remarcabile succese in rodnica activitate pe care o desfășoară ca om politic și de stat, ca eminent om de știință și savant de renume mondial.Tovarășa ELENA CEAUȘESCU a adresat tuturor celor ce i-au trimis mesaje de felicitare și urări următoarea scrisoare :

•»

• Să se acționeze perseverent, cu multă răs
pundere și fermitate pentru încadrarea strictă 
în normele tehnologice și de consum, în cantită
țile alocate de energie electrică și combustibil.

• Conducerile întreprinderilor șl comisiile 
energetice să urmărească pe tot parcursul zilei, 
în toate secțiile și pe întregul flux de fabricație, 
consumurile energetice și să intervină operativ 
pentru prevenirea oricărei risipe.
s • Să fie limitată la strictul necesar funcțio
narea, în această perioadă, a utilajelor și insta
lațiilor mari consumatoare de energie electrică 
și termică.

program clar de acțiune. După cum se știe, din inițiativa și sub directa îndrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost elaborat un program special, de largă perspectivă privind îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerea consumurilor de materii prime, combustibili și energie și valorificarea su- . peri oară a acestora. .Important este ca, pretutindeni, in fiecare imitat.

trunsă de înaltă exigentă fată de gospodărirea resurselor energetice. Potrivit calculelor,pentru acest an, flecare procent de reducere a consumului de energie electrică asigură o economie de 766 660 MWh, ceea ce echivalează cu producția medie de energie electrică realizată anual de hidrocentralele Bicaz și Argeș.Utilizarea rațională, eu inalt ran-
i In perioada 1-8 februarie 1985 i;e va desfășura în întreaga țară

RECENSĂM1NTIIL ANIMALELOR DOMESTICE

dament a resurselor energetice, gospodărirea și economisirea acestora se impun ca acțiuni prioritare îndeosebi în perioada anotimpului rece, cînd se Înregistrează pe ansamblul economiei un virf de consum. In aceste condiții, alimentarea ritmică cu energie și combustibili a tuturor unităților economice și celorlalți consumatori impuneîncadrarea strictă, tn fiecare unitate economică și la toate produsele, în normele tehnologice de consum stabilite, reducerea continuă a acestora și aplicarea fermă a măsurilor de diminuare a consumurilor de e- nergie electrică, gaze naturale și combustibili.Cu atît mai mult, tn actualele condiții, care au creat greutăți în desfășurarea activității din industrie, agricultură, transporturi, telecomunicații, este deosebit de important ca toți cetățenii, pretutindeni, la locul de muncă și acasă, să dea dovadă de maximă răspundere în utilizarea fiecărui kilowatt-oră de energie electrică, metru cub de gaze naturale șl kilogram de combustibil, astfel incit să se instaureze un regim strict de economii.Ministerele, celelalte organe centrale, consiliile populare trebuie să ia măsuri pentru respectarea cu strictețe a consumurilor medii zilnice de energie electrică și termică, potrivit cotelor alocate, acționind totodată în vederea economisirii și folosirii raționale a resurselor energetice.în fiecare întreprindere trebuie puse neîntîrziat în aplicare programele de măsuri tehnice și organizatorice stabilite pentru asigurarea încadrării permanente în cotele de consum prevăzute, potrivit planului șl normelor tehnologice, pentru înlăturarea oricăror forme de risipă și reducerea la maximum a consumurilor netehnologice. Conducerile întreprinderilor, împreună cu comisiile energetice, au datoria să analizeze, zi de zi, încadrarea în consumurile plani-’ ficate a tuturor secțiilor și liniilor tehnologice, luînd operativ măsurile necesare pentru eliminarea cauzelor care generează eventualele depășiri 'și r'ecuperăreă' aceStora. ‘Pentru evitarea greutăților în funcționarea sistemului energetic național, în vederea asigurării ritmice cu energie, ministerele economice trebuie să ia măsuri pentru limitarea funcționării, în această perioadă, la strictul necesar, a unităților mari
(Continuare în pag. a V-a)

„Doresc să adresez cele mai calde mulțumiri comitetelor județene, municipale, 
orășenești și comunale de partid, organizațiilor de masă și obștești, ministerelor și 
instituțiilor centrale, colectivelor de oameni ai muncii din intreprinderi industriale și 
unități agricole, oamenilor de știință, cultură și artă, tuturor celor care mi-au transmis 
mesaje și scrisori de felicitare și urări cu prilejul zilei de naștere. Consider toate aces
tea ca o expresie a sentimentelor de profund atașament, dragoste și încredere in 
gloriosul nostru partid, in rîndurile căruia m-am format ca militant revoluționar, co
munist și a cărui politică consacrată progresului și înfloririi patriei noastre socia
liste, bunăstării și fericirii poporului am slujit-o și o voi sluji întotdeauna cu întreaga 
mea putere de muncă, făcînd totul pentru triumful nobilelor idealuri ale socialismului 
și comunismului, pentru politica de pace și colaborare a României socialiste. .

Imi este deosebit de plăcut să adresez, la rîndul meu, tuturor celor ce mi-au 
trimis mesaje, scrisori și telegrame de felicitare, calde urări de sănătate și fericire, 
de succese și satisfacții tot mai mari in muncă și în viață, în activitatea de înfăptuire a 
obiectivelor și hotărîrilor Congresului al Xlll-lea al partidului, a programului de în
florire economico-socială a țării, de făurire a societății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre comunism

INSUFLETITOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
pentru realizarea exemplară a planului
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în ultimii ani, în documentele de partid, în cuvintările secretarului general al partidului, președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, rostite cu diferite prilejuri s-a subliniat cu toată claritatea că în actuala etapă zootehnia constituie sectorul căruia trebuie să i se acorde cea' mai mare atenție in vederea dezvoltării puternice a acestei ramuri, cu un rol atît de important in economia țării, în buna aprovizionare a populației. Măsurile tehnice și organizatorice adoptate mai ales în ultimii ani, pe baza indicațiilor secretarului general al partidului, au drept scop sporirea e- fectivelor de animale și, strins legat de aceasta, perfecționarea structurii «peciilor și raselor, sporirea producției zootehnice într-un ritm superior celui din anii precedenți, astfel incit la sfirșitul anului 1990 ponderea zootehniei în totalul producției și veniturilor din agricultură să ajungă la 46—48 la sută.Subliniind necesitatea folosirii complete și eficiente a condițiilor naturale, economice șl sociale specifice, existente în fiecare zonă a țârii și «ector de producție agricolă pentru creșterea accentuată a efectivelor și «porirea producțiilor acestora, în cu- vintarea rostită la Consfătuirea de lucru pe problemele agriculturii de la C.C. al P.C.R., din luna decembrie anul trecut, tovarășul Nicolae Ceaușescu preciza : „In zootehnie a- vem, de asemenea, un program de activitate clar. Deja, la porcine am realizat efectivele pe care le prevedeam pentru 1990 și in perspectivă chiar pentru 2000. Deci atenția principală va trebui acordată realizării programului la efectivele de bovine și ovine, unde există încă rămineri in urmă. Avem toate condițiile și trebuie să realizăm neapărat aceste efective, așa cum este stabilit. Aceasta reprezintă o cerință hotăritoare pentru a asigura creșterea producției animaliere in conformitate cu planul pe anul 1985 și pe cincinalul 1986—• 1990".Este cunoscut că efectivele de animale stau la baza realizării sarcinilor privind creșterea producției de carne, lapte, ouă, lină, produse ce condiționează înfăptuirea programelor da autoaprovizionare. De aceea, cunoașterea exactă a evoluției șeptelului, atît din punct de vedere numeric, cit și tn ceea ce privește structura pe ■ specii, rase, categorii de vîrstă șl sex, constituie o necesitate obiectivă, de natură să asigure o bază reală in fundamentarea programelor și acțiunilor de dezvoltare în perspectivă a acestei importante’ ra- Cnuri a agriculturii.România dispune de condiții deosebit de favorabile pentru dezvoltarea creșterii animalelor, cu maximă eficiență economică : întinse suprafețe de pășuni și finețe naturale, păduri pășunabile, o bună producție de cereale și culturi furajere, o puternică bază materială, reprezentată Îndeosebi de fermele șl complexele zootehnice moderne.Ca urmare a măsurilor luate de conducerea de partid șl de stat, zoo-

tehnia are condiții deosebite pentru a înregistra ritmuri de dezvoltare din ce în ce mai mari. Prin avantajele pe care statul le oferă crescătorilor de animale, concretizate în preturi de contractare stimulatorii, acordarea de prime și produse agricole, fabricarea și punerea în vînza- re, prin comerțul de stat șl cooperatist, a unor cantități mai mari ți mai variate de unelte pentru crescătorii de animale, mașini, utilaje și îngrășăminte pentru producția de furaje, vînzarea către populație de pui șl purcei pentru creștere șl lngrășare, acordarea de asistență zootehnică și veterinară, me-
0 acțiune de mare impor
tanță pentru dezvoltarea 
puternică a zootehniei, în 
interesul economiei na
ționale, al producătorilor 
agricoli, al fiecărui ce

tățean

dicamente, precum și multe alte sortimente de materii prime șl materiale, toate unitățile agricole de stat și cooperatiste, ca și gospodăriile individuale din mediul rural și chiar orășenesc pot și trebuie să crească un număr sporit de animale și să obțină producții zootehnice în măsură să asigure realizarea fondului de stat și consumul propriu.Pe baza rezultatelor recensămln- tului animalelor domestice, care sa va desfășura in perioada I—8 februarie 1985, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare va fundamenta programele și planurile da dezvoltare a producției animaliere, în lumina orientărilor și indicațiilor conducerii de partid și de stat, personal ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. O atenție deosebită va fi acordată corelării producției de furaje cu nevoile de consum ale animalelor, în primul rînd prin punerea mai completă în valoare a potențialului productiv al celor pest. 4 milioane hectare pășuni și finețe naturale, prin creșterea ponderii culturilor furajere bogate in proteină, și în primul rînd a lucernei și trifoiului, și punerea In valoare a unor noi resurse furajere. Va fi dimensionat, in mod corespunzător, volumul lucrărilor de investiții noi, dar mai ales a lucrărilor de modernizare a fermelor zootehnice și se va intensifica sprijinul pe care statul îl va acorda crescătorilor de animale, prin reproducători de valoare, semințe de plante de nutreț din categorii biologice superioare, îngrășăminte, mașini și unelte specifice, extinderea acțiunilor de cooperare și altele. Totodată, se va organiza pe baze reale producția de medicament, și produse biologice necesare protecției animalelor față de diversa

afecțiuni, asigurîndu-se o bună «tare de sănătate a șeptelului.Decretul Consiliului de Stat nr. 1 din 6 ianuarie 1982 privind efectuarea recensămîntului conține prevederi clare legate de necesitatea asigurării unei evidente precise, reale a efectivelor de animale, în fiecare gospodărie, unitate, localitate și județ, stabilind obligativitatea declarării corecte tn vederea înregistrării tuturor animalelor, pentru prevenirea oricărei abateri de la normele stabilite. Deținătorii de animale sînt obligați să permită și să înlesnească personalului ce efectuează recensă- mintul și organelor de control să verifice, la fața locului, realitatea datelor înregistrate. Declararea de către o unitate de stat, cooperatistă sau persoană fizică a unui număr de animale mai mic sau mai mare decît cel real atrage după sine pedepse potrivit legilor în vigoare. încălcarea prevederilor Decretului Consiliului de Stat nr. 1 din 6 ianuarie 1982 a- trage, după caz, răspunderea disciplinară, materială civilă, contravențională sau penală a celor vinovați.Pentru asigurarea condițiilor tehnice necesare desfășurării în bune condiții a lucrărilor de recenzare a animalelor domestice. Ministerul A- griculturii și Industriei Alimentare, împreună cu Direcția Centrală de Statistică au luat măsuri pentru reactualizarea, tipărirea și difuzarea formularisticil, iar în teritoriu sînt avansate lucrările pregătitoare legate de stabilirea recenzorilor, delimitarea sectoarelor, instruirea tuturor categoriilor de participant! la a- ceastă importantă acțiune. Ținînd seama că, intr-o formă sau alta, toți specialiștii agricoli, de la nivel central, județean și din toate localitățile și unitățile agricole vor participa la efectuarea recensămîntului animalelor domestice. Ministerul A- griculturii și Industriei Alimentare a trasat acestora sarcini concrete, privind implicarea directă și eficientă, cu răspundere, pe întreaga perioadă de desfășurare a acestei acțiuni, pentru a asigura realizarea corectă a lucrărilor în toate zonele și localitățile, desfășurarea unei susținute munci de popularizare a legislației existente și controlul permanent și direct pentru prevenirea încălcării acesteia.Acțiune de interes național, re- censămintul animalelor domestice trebuie să se desfășoare în acest an la un nivel calitativ superior, toți factorii angrenați trebuind să participe responsabil, exigent și competent pentru cunoașterea exactă a e- fectivelor de animale, ceea ce va crea posibilitatea elaborării și a- plicării de noi măsuri pentru dezvoltarea zootehniei românești, sarcină de mare răspundere pusă în fața lucrătorilor din agricultură de conducerea superioară de partid și de

A intrat in exploatare 
noul port maritim 

MangaliaIeri, 11 ianuarie a.c., a fost dat tn exploatare portul maritim Mangalia. realizat din indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general > al partidului. Momentul inaugural l-a constituit intrarea la încărcare a cargoului „Fierbinți", cu 6 800 tone laminate produse de Industria siderurgică românească, destinate exportului.Noul port maritim Mangalia, cars reînvie peste milenii faima anticului Callatis, dispune de cheuri de ancorare in lungime de 400 metri, de magazii acoperite in suprafață de 4 300 mp și de 4 000 mp platforme operative. în dotarea noului port maritim, care beneficiază de un înalt grad de mecanizare a lucrărilor de încărcare și descărcare a mărfurilor, se află 4 macarale e- lectrice de cheu de cite 5 tone-for- ță, cu o deschidere de 32 metri, macarale mobile și autostivuitoare realizate in totalitate de industria românească și deservite de formații da • lucru complexe, alcătuite din docheri șl mecanizatori. De asemenea, portul este racordat la căile de transport feroviare și rutiere, ceea ce facilitează traficul de mărfuri în toată țara. (George Mihăescu, corespondentul „Scînteii").

stat.
Emil PETRACHE
odjunct al ministrului agriculturii 
ți industriei alimentare

Feciorul maistrului specialist Anton Dobrin a venit deunăzi la lucru cu a- proape două ore mai devreme. Ninsese și viscolise toată noaptea și s-a gîndit: „dacă nu mai răzbesc autobuzele, dacă plugurile pornesc tîrziu, să am timp să ajung pe jos la uzină".Au mers autobuzele. Plugurile își făceau datoria dis-de-dimineață peste noul Pod Grant precauție muncitor xagerate. avut de intrarea în schimb a mîna pe o lopată și s-a a- dăugat sutelor de oameni ce deszăpezeau Calea Gri- viței. Pe urmă, corect, și-a luat In primire locul de muncă la ora obișnuită. Și e de lucru, nu glumă, aici, la „Grivița". De bine ce porniseră spre combinatul chimic Drobeta-Turnu Severin echipamentele contractate pentru primul trimestru ai acestui an, un important partener extern recepționa și solicita în continuare produse cu marca bucureșteană devenită

și măsurile de ale tînărulul s-au dovedit e- Nu-i vorbă, a lucru. Pină la pus

Urmînd orientările mobilizatoare 
ale Congresului al Xlll-lea al partidului, 
însuflețitoarele chemări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, prin muncă temeinic 
și riguros organizată, prin dăruire exem
plară, spirit de abnegație, faceți totul 
pentru înfăptuirea integrală a sarcinilor 
ultimului an al cincinalului, pentru înde
plinirea și depășirea planurilor de dez
voltare economico-socială a țării și reali
zarea unei înalte calități în toate 
domeniile, garanții sigure ale dezvoltării 
neîntrerupte a scumpei noastre patrii!

adresată de Organi
zația județeană Timiș 
a P.C.R. tuturor or
ganizațiilor județene 
de partid și a muni

cipiului București
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adresată de Organi
zația județeană Olt 
a P.C.R. tuturor or-
ganizațiilor județene 

de partid
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Printr-o largă participare cetățenească, în pofida rigorilor iernii,

PRODUCȚIE NORMALĂ ÎN TOATE SECTOARELE, 
ACTIVITATE NORMALĂ ÎN TOATE LOCALITĂȚILE

Ninsorile s-au mal potolit, dar nămeții nu se Înlătură 
de la sine. Consiliile’ populare județene, municipale, 
orășenești șl comunale, comandamentele de deszăpe
zire din ministere organizează vaste acțiuni de înlătu
rare a efectelor Intemperiilor. Sînt mobilizate pentru 
aceasta importante forțe umane șl materiale. Dar 
deszăpezirea, restabilirea circulației, economisirea ener
giei, a resurselor de apă, desfășurarea normală a tu
turor activităților economice șl sociale nu constituie 
obligația doar a unor categorii de cetățeni, interesul

doar al unor categorii de oameni, ci interesul ți înda
torirea tuturor locuitorilor țârii. Ața prevede de altfel 
ți legea. In virtutea ei, TOȚI LOCUITORII SINT DATORI 
SA PARTICIPE la înlăturarea zăpezilor, să fie prezențl 
la solicitările organelor care răspund de gos
podărirea localităților, de desfășurarea normală a 
vieții in întreaga țară.

In pagina a V-a — relatările reporterilor 
*1 corespondenților „Sclnteii"

| DIN ȚĂRII |
" S reportaje < însemnări •,GRIRO“. partener extern adresa semn de „La mulți 1“ o frumoasă «crisoa- de mulțumire pentru

de mult celebrăAltIn ani re calitatea ireproșabilă a pro-
făcut-o din vreme, in fond. Planul la export era Încheiat pe 1984 încă din preziua Congresului al XIII- lea. Rînd pe rînd, in primele două decade ale lu-

sfnt temelii trainice pentru ambițiile noului an In care am pășit Intră in vocația colectivului uzinei noastre această permanentă autodepășire. Este, In-
Oamenii de aur

ai unei mari uzine
duselor livrate, ca In post- scriptum să solicite noi șl noi produse cu aceeași marcă I Așa că iarna grea și omătul mare anunță și de astă-dată un an bun, un an de muncă insă, de la care iarna și omătul mare nu-1 pot abate pe oamenii uzinelor.Străbatem halele mari, modern utilate, în care anul 1985 s-a Instalat temeinic, Acomodarea și-a

nil decembrie «-au atim șl depășit toți ceilalți indicatori planificați.— Am Încheiat anul 1984 o depășire de 75 milioa-cune lei la producția netă, da 45 milioane lei la export, de 149 milioane lei la pro- ducția-marfă Încasată, ne rășui Mihal tarul adjunct economice al de partid.
vîndută și «pune tova- Popa, secre- cu probleme comitetului Realizări car«

tr-o exprimare poate prea uzitată, dar semnificativă, expresia permanenței spiritului revoluționar.— Fiindcă în spatele a- cestor cifre sînt zilele și nopțile de muncă și de gîn- dire ale oamenilor uzinei. Sînt inițiativele nenumărate, rodnice, care încolțesc aici. Este starea de e- mulație care caracterizează munca noastră, a celor da la „Grlvlța roșie" — in

tervine tovarășul Ilie Bo- loga, secretarul comitetului de partid al întreprinderii.— Concret.— Cit se poate de concret. Noi, aici, ne situăm, prin însuși profilul întreprinderii, în avangarda tehnicii. Și, zîmbind, ca de-o glumă reușită : „Asta e situația, n-avem încotro!" Producem utilaje tehnologice pentru ramuri de vîrf ale industriei : chimie, petrochimie, energetică nucleară... E imperios necesar să ne situăm, mereu și mereu pe pozițiile tehnicii de vîrf.Și, fiindcă e Imperios necesar, grivițenii asta și fac : își recuceresc, zi de zi, poziția de vîrf, își ascut săbiile minții pentru a preîntîmpina viitorul, pentru a-1 ancora solid în prezent. De aici''succesele. De aici hotărîrea fermă de autodepășire. întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie" a fost distinsă trei ani la rînd — în 1981, 1982,
Anca ANDREI

(Continuare în pag, a IV-a)
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DIN PRIMA 
LUNĂ A ANULUI, 

MUNCĂ
SUSȚINUTĂ In aceste zile de început de an, la întreprinderea „Electrocontact" din Botoșani se acționează cu toate forțele pentru îndeplinirea ritmică a sarcinilor de plan la producția fizică. In fotografie ; aspect din secția de montaj general foto : Sandu CRISTIAN

pentru Îndeplinirea planului la toți indicatorii
Resursele materiale 

și energetice refolosibile 
- valorificate integral, 
cu maximă eficiențăRelevînd importanța deosebită a activității de reintroducere în circuitul productiv a resurselor materiale pentru realizarea planului pe anul 1985, la Plenara comună a C.C. al P.C.R. și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, precum și la Plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat cerința de a se acționa cu și mai multă hotărire în direcția recuperării și re- folosirii materialelor și energiei secundare, avînd in vedere că, pe această cale, putem să asigurăm — și trebuie să asigurăm — o parte însemnată a aprovizionării tehnico-ma- teriale a economiei. Cîteva prevederi de plan sînt edificatoare pentru importanța cu totul deosebită a recuperării și valorificării materialelor șl energiei refolosibile. Bunăoară, în acest an,

ponderea materialelor refolosibile 
in asigurarea necesităților de con
sum productiv este stabilită să a- 
jungă la 63,3 la sută la cupru elec
trolitic, 43,9 la sută la plumb, 40,6 
la sută la aluminiu primar, la 44 
la sută din incărcătura metalică 
pentru producția de oțel ți piese 
turnate, 24,7 la sută din materiale
le fibroase pentru producția de 
hîrtii ți cartoane ți la 30 la sută 
din totalul necesităților de piese de 
schimb pentru reparații ți intrețineri. Sînt sarcini mobilizatoare, pe deplin posibil de înfăptuit. Astfel,
în ultimul on, decisiv, al actualului 
cincinal, comparativ cu anul 1980, 
vor fi valorificate cu 61 la sută mai 
multe resurse materiale refolosibile, 
cu 52 la sută mai multe resurse e- 
nergetice secundare ți cu 130 la 
sută mai multe piese de schimb re
cuperate ți recondiționate. In an
samblu, valoarea acestor resurse 
reintroduse în circuitul economic va 
fi în acest an cu cel puțin 73 la 
sută mai mare decit in ultimul an 
ol cincinalului precedent.Atenția prioritară acordată creării industriei reciclării materialelor și energiei reprezintă o orientare absolut necesară, gospodărească, pe care conducerea partidului a promovat-o constant, stăruitor, îndeosebi în actualul cincinal. Ca o dovadă, putem aminti că
numai resursele energetice secun
dare care vor fi valorificate in anul 
1985, cu 23 la sută mai multe decit 
In 1984, echivalează cu aproape 9 
milioane tone de petrol.Se știe că materialele refolosite, piesele și subansamblele recondiționate costă mai puțin decit materiile prime sau reperele noi și, deci, prin valorificarea acestora se poate asigura reducerea generală a cheltuielilor de producție. Deci este nu numai în Interesul general al economiei, cl ți al fiecărui colectiv de oameni ai muncii să se acționeze cu spirit de răspundere pentru recuperarea tuturor materialelor și resurselor energetice refolosibile, recondiționarea pieselor și subansamblelor, reintroducerea acestora în circuitul economic. Cu atît mai mult cu cit, trebuie să recunoaștem, rezervele existente în acest domeniu în fiecare întreprindere sînt mult mai mari decit realizările de pînă acum și chiar decit sarcinile de plan pentru acest an. Din investigațiile făcute rezultă că sa risipesc încă importante cantități de resurse materiale și energetice. Așa cum nu o dată a precizat secretarul general al partidului, sarcinile de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile trebuie considerate minime, orice depășiri în industria reciclării fiind binevenite, sprijinind dezvoltarea economiei.în spiritul acestor sarcini și orientări, să ne referim la cîteva din principalele direcții de acțiune.

Prioritate creârii și dezvol
tării capacităților de prelu
crare a materialelor refolosi
bile I IndeosebI în ultimul deceniu, an de an au fost alocate fonduri din ce în ce mai însemnate atît pentru activitatea de cercetare și proiectare consacrată stabilirii celor mai potrivite soluții tehnice și tehnologice de recuperare și valorificare a materialelor și energiei refolosibile, cit și pentru crearea propriu-zisă a industriei reciclării. Desigur, punctul de plecare al acestei activități îl reprezintă asigurarea tehnologiilor de prelucrare industrială. Și nu a oricăror tehnologii, ci a acelora care permit utilizarea cu randament maxim a resurselor materiale și energetice recuperabile, încorporindu-le în produse cu o înaltă valoare economică de certă utilitate. în această privință, toate unitățile de cercetare științifică, inginerie tehnologică și proiectare au sarcini bine stabilite, nominalizate în programe de lucru cu termene șl res

ponsabilități precise. Sarcini care revin și unităților productive, centralelor și ministerelor de resort, ținînd seama de obligațiile ce le au în acest domeniu, de a sprijini cercetările și de a interveni prompt pentru aplicarea rezultatelor obținute in practică.Se cuvin, desigur, relevate eforturile deosebite, soldate cu rezultate remarcabile, obținute în timp scurt, in privința stabilirii soluțiilor practice de valorificare a unor mase plastice și altor substanțe chimice, a anumitor metale feroase sau neferoase, materiale textile, a proiectării unor instalații de recuperare a resurselor energetice secundare rezultate din diferite activități industriale. Succese care trebuie cu atît mai mult subliniate cu cît ele se bazează în măsură hotărîtoare pe creația proprie, înfăptuită pe un teren puțin explorat în trecut, inulte soluții re- prezentînd noutăți pe plan mondial. Cu toate acestea, unele cercetări privind valorificarea anumitor categorii de materiale refolosibile și resurse energetice Secundare sînt întîrziate.Pe plan mondial se remarcă tot mai mult tendința de a aborda în mod unitar, multilateral, problema înnoirii și modernizării produselor, concepția lor constructivă și tehnologică trebuind să țină seama și de cerința utilizării lesnicioase, eficiente a resurselor materiale și energetice secundare rezultate atit din procesul de fabricație, cit și odată cu ieșirea din uz a produsului respectiv. Cu alte cuvinte, este necesar ca activitatea de cercetare și proiectare în domeniul recuperării resurselor materiale și energetice să facă parte integrantă din concepția de ansamblu a realizării și utilizării oricărui bun material, oricărui produs.într-o altă ordine de idei, pentru asigurarea condițiilor tehnico-mate- riale și organizatorice necesare îndeplinirii sarcinilor de recuperare și valorificare a materialelor și energiei refolosibile stabilite pentru anul 1985 se impune realizarea la termenele planificate a obiectivelor de investiții destinate industriei reciclării, finalizarea tehnologiilor de valorificare, îndeosebi a unor materiale din cauciuc, mase plastice, textile vechi ș. a., dotarea unităților productive cu mașini și instalații de pregătire a materialelor refolosibile.
In fiecare întreprindere, la 

fiecare loc de muncă — spi
rit gospodăresc in colecta
rea și recuperarea materia
lelor Potrivit legii, în fiecare unitate economică, concomitent cil acțiunile de economisire și valorificare superioară a resurselor materiale, trebuie acordată cea mai mare atenție gestionării stricte a tuturor materialelor refolosibile, sortării și depozitării cu grijă a acestora. Dealtfel, chiar prin balanțele materiale se prevăd sarcini precise pentru fiecare unitate economică.Să ne referim la un exemplu. Este știut că gospodărirea judicioasă a fierului vechi, introducerea lui în producție în mod corespunzător reprezintă condiții hotăritoare pentru realizarea producției de oțel și piese turnate, pentru calitatea acestei producții, precum și pentru reducerea consumurilor de cocs și energetice. Iar practica a pus in lumină un adevăr elementar : eficiența valorificării materialelor metalice refolosibile depinde, în bună măsură, de felul în care se acționează acolo unde acestea se produc, în procesele de producție de unde rezultă. Or, siderurgiștii au, din păcate, deseori motive de nemulțumire față de calitatea fierului vechi livrat. Uneori, șpanul nu este balotat sau brichetat, materialul feros nu este sortat și ajunge la cuptoare amestecat cu diverse alte materiale, ceea ce determină greutăți în procesul de elaborare a oțelului. Este un fapt criticabil că dotarea cu mijloace tehnice de pregătire a resturilor metalice decurge anevoie în multe întreprinderi, iar acolo unde există, ele nu sint folosite întotdeauna corespunzător. De aici, greutățile care se întîmpină în producerea și aprovizionarea cu diferite mărci de oțeluri, neajunsuri care se repercutează chiar asupra unităților care nu gospodăresc corespunzător fierul vfjchi. Pornind de la importanța cu totul deosebită a activității de reciiperare și valorificare a materialelor pentru asigurarea bazei de materii prime necesare realizării în bune condiții a planului pe anul 1985, se impune ca, în fiecare întreprindere, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, să se inițieze acțiuni temeinice, perseverente, pentru ca nimic din ceea ce poate fi recuperat în procesul de producție să nu se piardă, pentru instaurarea unui spirit gospodăresc la toate locurile de muncă, în vederea reciclării în activitatea economică a tuturor resurselor materiale ți energetice refolosibile.

Cornelia CARLAN\

O INIȚIATIVĂ VALOROASĂ A PETROLIȘTILOR DIN ZEMES
*•’ 9

Toate sondele destinate producției 
- finalizate înainte de termenSchela de foraj din Zemeș s-a numărat anul trecut printre unitățile fruntașe din cadrul Trustului petrolului Moinești. Oamenii de aici, re- cunoscuți pentru experiența și hărnicia lor, au forat în 1984. pe zăcămintele de la Conțești, Cilioaia, Geamăna, nu mai puțin de 74 sonde de mare, medie și mică adincime, cu 

12 sonde mai mult decit prevedea planul. Un fapt reține atenția : 14 din aceste sonde destinate producției au fost finalizate înainte de termen, cîștigîndu-se în total mai mult de două luni de zile de funcțibnare. Ce a însemnat aceasta pentru producție? După cum ne-a precizat inginerul Nicolae Sersea, directorul schelei,, prin predarea mai devreme a sondelor s-au extras din adincuri circa 2 500 tone de țiței peste prevederi. Un cîștig notabil de producție, datorat îndeosebi oamenilor din brigăzile conduse de Marin Anton, Ion Călugăru, Petre Chitic, StelianHera, Gheorghe Lucaș. Dealtfel, în aceste zile de început de an, activitatea sondorilor, care de Ia Adjud și pînă înr,obcinele Bucovinei sfredelesc pămîntul în căutarea țițeiului și a gazelor naturale, se desfășoară cu a- ceeași intensitate.Pe unul din versanții Tarcăului, sus, la Cilioaia, formația de lucru condusă de maistrul Ion Călugăru, un comunist de nădejde, cu vechi state de muncă pe Valea Zemeșului, a încheiat recent, cu toate neajunsurile provocate de evoluția condițiilor atmosferice, forajul la sonda nr. 484. O nouă sondă pusă în producție cu o săptămînă mai devreme față de graficele de liîcru. Cum reușește această brigadă să încheie lucrările înainte de termen la aproape toate sondele pe care le forează ?— Intîi de toate, printr-o cît mal bună organizare a producției și a muncii, astfel încit în toate cele trei schimburi să se lucreze cu spor, cu aceleași rezultate — ne răspunde maistrul. Apoi, prin asigurarea materialelor necesare, folosirea unui regim optim de foraj și, mai ales, prin executarea la vreme a lucrărilor de întreținere, menținînd instalația în permanentă stare de funcționare.— Cite opriri accidentale ați înregistrat la săparea acestei ultime sonde ?

Un efort stăruitor pentru a realiza produse 
la cel mai înalt nivel tehnic si calitativColectivul întreprinderii „Hidromecanica" din Brașov se străduiește ca produsele pe care le realizează să se caracterizeze printr-un înalt nivel tehnic și calitativ, materializat printr-o mare precizie în funcționare și durabilitate în timp.— Progrese remarcabile în acest domeniu s-au obținut îndeosebi in cincinalul actual — ne-a spus ing. Viorel Mete, directorul întreprinderii. Astfel, s-au introdus în fabricație două dintre cele mai importante familii de produse : turbosu- flantele H, destinate supraalimentării motoarelor diesel rapide cu puteri cuprinse între 120 și 1 500 CP, și transmisiile hidromecanice, solicitate de fabricația unor autovehicule și tractoare grele.Cum răspund produsele fabricate la întreprinderea brașoveană cerințelor tehnice actuale ? Un exemplu : turbosuflantele din noua generație — H — ating în timpul funcționării pină la 120 000 rotații pe minut, față de 55 000 rotații cît realiza cea mai perfecționată turbosuflantă din vechea familie. Și aceasta în condițiile unor greutăți, gabarite și consumuri de metal de 5 pînă ia 10 ori mai reduse. Prin performanțe la fel de valoroase se caracterizează și celelalte produse : transmisiile hidromecanice, convertizoarele hidraulice de cuplu, unele tipuri de turbosu- flante din familia TS ș.a.— Meritul incontestabil al colectivului nostru de muncitori și specialiști — precizează Vladimir Gnasen- ko, inginer-șef al uzinei — este acela că, împreună cu cercetătorii și pro- iectanții filialei locale a I.C.S.I.T. „Faur", au lărgit — printr-o muncă asiduă și perseverentă de creație — gama produselor cu performanțe înalte, realizînd noi variante funcționale, cărora li s-au adus o serie de perfecționări. In același timp, s-a acționat pentru continua modernizare a produselor aflate în fabricație de mai multă vreme, sporin- du-le performanțele tehnico-funcțio- nale sau pentru înlocuirea lor cu altele mai perfecționate, astfel încît, într-un timp relativ scurt, toate produsele noastre au ajuns la nivelul

— Nici una, deși au căzut ninsori abundente, iar temperaturile au scăzut cu multe grade sub zero. Ca urmare, nu am avut nici o singură oră de inactivitate în funcționarea instalației de foraj.Experiența acestei brigăzi fruntașe a fost preluată și de alte formații de foraj. Alături, pe același zăcămînt, lucrează formația condusă de tinărul inginer Stelian Hera. Folosind aceleași metode de lucru și această brigadă a finalizat înainte de termen patru sonde de mică și medie adîn- cime, cîștigînd pentru producție 15 zile. La Tescani, unde se forează o sondă adincă de 6 000 metri, cei 30 
• în toate cele trei schimburi ale zilei de 
muncă - rezultate maxime
• Ordinea și disciplina - principalele direcții 
de acțiune
• Cum se pregătesc condițiile pentru spo
rirea, zi de zi, a producției de țiței

de oameni din formația condusă de maistrul Vasile Huluță, unul dintre cei mai vechi muncitori din schelă, deși condițiile atmosferice nu sînt favorabile, se obțin adevărate recorduri. Utilizind sape cu diamante șl fluid de tip inhib, ei au realizat anul trecut cel mai mare ritm de foraj din cadrul trustului Moinești. Ordinea șl disciplina de pe șantier, întreținerea exemplară a Instalațiilor, folosirea întregii capacități de lucru a acestora — lată principalii factori care au făcut ca timpul neproductiv să fie mai mic de 3 la sută, sub media înregistrată pe schelă. In scurtă vreme, fără să se înregistreze nici o avarie, s-a ajuns la adîncimea de 2 400 metri și există toate condițiile ca sonda să fie finalizată cu cel puțin două-trei luni de zile mai devreme decît s-a prevăzut.Hotăriți să răspundă prin fapte îndemnurilor adresate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a spori baza de materii prime și resurse energetice, petroliștii din această schelă au hotărât ca, in 1985, ultimul an al actualului cincinal, să finalizeze înainte de termen toate sondele destinate producției. O inițiativă a cărei importanță este ilustrată de faptul că pe zăcămintele de la Zemeș, Cuejd- 

celor care se fabrică pe plan mondial.— Nivelul tehnic și calitativ al produselor reprezintă, in ultimă instanță, măsura capacității de creație a unui colectiv de muncă — opinează ing. A. Șandru, șeful C.T.C. Iată de ce, la noi, lupta pentru o înaltă calitate a produselor începe odată cu prima operație tehnologică și cu primul reper. Dealtfel, așa se explică și faptul că avem produse la care nu am mai primit reclamați! de ani de zile. Prin asta nu doresc să se înțeleagă că Ia noi toate pro
DESPRE EXPERIENȚA COLECTIVULUI ÎNTREPRINDERII 

„HIDROMECANICA" DIN BRAȘOV
blemele de calitate sint rezolvate. Nu. Dar depunem eforturi să le rezolvăm, perseverent, pas cu pas.O soluție la care se recurge tot mai mult in ultimul timp este preluarea fabricării in uzină a acelor repere sau subansamble pe care unitățile colaboratoare le livrau cu defecte de calitate. Așa a fost cazul segmenților pentru turbosuflante TS 1, din cauza calității cărora întreprinderea primea multe reclamații.De multe ori însă, pentru ridicarea calității produselor se reproiec- tează repere și subansamble întregi. Un exemplu : pompa de alimentare a transmisiilor hidromecanice pentru autobasculanta de 50 tone, asimilată prin licență, prezenta de la început unele defecte în funcționare. De aceea, ing. Gerald Weiss, din cadrul I.C.S.I.T. „Faur“, apelînd la o îmbunătățire adusă acestei pompe de către Inginerul proiectant Tudor Vasu (prin care s-a mărit debitul pompei respective cu 10—12 Ia sută), a reproiectat pompa licenția- torului, eliminînd cauzele care generau funcționarea ei necorespunzătoare. Prin reproiectare, a rezultat, de fapt, o pompă nouă, cu mai multe variante funcționale, cu para

Pipirig, Conțești, Geamăna, unde lucrează oamenii acestei schele, vor trebui finalizate, în 1985, mai mult de 70 sonde, dintre care 10 de mare adîncime. Totodată, colectivul schelei din Zemeș s-a angajat să realizeze cinci sonde peste plan.Ca urmare a măsurilor tehnice șl organizatorice luate în toate brigăzile, Ia ora actuală sînt asigurate condițiile necesare ca fiecare sondă să fie finalizată cu cel puțin o săptămînă mai devreme. Un accent deosebit s-a pus pe pregătirea forței de muncă. Totodată, instalațiile au fost revizuite, reparate și modernizate, iar amplasamentele unde vor fi montate sondele planificate pentru primul trimestru al anului 1985 s-atf pregătit din vreme. De asemenea, s-au întocmit graficele de transport și au fost asigurate toate dispozitivele șl materialele necesare (stabilizatori, corectori, prăjini grele etc.) efectuării'unui foraj intensiv. In fine, s-a asigurat și întărit asistența tehnică în toate schimburile, pină la cele mai îndepărtate sonde, pentru a se putea realiza un ritm intens de lucru și în lunile de iarnă.Măsurile tehnice și organizatorice luate de conducerea schelei sînt însoțite în aceste zile de o activitate politică intensă. Organizațiile de partid. de sindicat și de tineret popularizează, prin toate mijloacele muncii politice de masă, experiența sondorilor fruntași. La gazetele de perete ale brigăzilor s-au afișat articole în care se arată cum trebuie acționat pentru ca inițiativa „Toate sondele destinate producției—finalizate înainte de termen" să fie Îndeplinită întocmai. Peste tot, la sonde, în ateliere, muncitorii, inginerii și tehnicienii din Zemeș depun eforturi susținute pentru a grăbi ritmul de foraj, pentru a contribui din primele zile ale anului Ia sporirea producției de țiței. Ritmurile tot mai mari de foraj pe care și le-au propus sondorii schelei în acest an vor trebui desigur susținute mai bine decît anul trecut și de furnizorii de sape, prăjini de foraj, echipament pentru pompe, substanțe pentru tratarea 

metrii tehnico-economicl și funcționali îmbunătățiți. Și exemplele ar putea, desigur, continua.— Noi, cercetătorii și proiectanții, la fel ca și cadrele de conducere și specialiștii din întreprinderi, apreciem realist nivelul atins pină acum — sub aspect tehnic — de produsele realizate — ne-a precizat ing. Constantin Birt, șeful colectivului de modernizări produse din cadrulI.C.S.I. ’t. „Faur“. în acest sens, căutăm modalități și soluții noi, pre- ocupîndu-ne în mod special de produsele care au de acum o anumită 

uzură morală. Este cazul turbosu- flantei TS 1, care în curînd va fi înlocuită printr-o turbosuflantă H 3, din noua generație, cu greutate, gabarit și consum de metal cu 20 la sută mai redus. La rîndul ei, turbo- suflanta TS 4 va fi înlocuită cu o turbosuflantă îmbunătățită : TS 6. Efectul : față de 830 kg, cît cîntă- rește turbosuflantă TS 4, noua turbosuflantă are doar 450 kg.O serie de îmbunătățiri vor fi aduse și convertizoarelor hidraulice de cuplu — mecanisme complexe, care asigură transmiterea cuplului motor la sapa de foraj, protejind motorul în cazul unor șocuri ale sapei. Fabricarea celor trei tipuri de convertizoare hidraulice cu cuplu prezenta un inconvenient de ordin tehnologic, și anume executarea pa- letajelor în condiții dificile, cu un volum ridicat și costisitor de prelucrări și, implicit, cu un consum mare de energie electrică. De aceea, proiectanții de la I.C.S.I.T. „Faur" și specialiștii uzinei nu s-au limitat la îmbunătățirea tehnologiei de prelucrare a paletajelor, ci au mers mai departe, creînd, prin îmbunătățiri constructive aduse convertizoarelor respective, două noi tipuri de con

fluidelor de foraj, la care s-au înregistrat restanțe în livrări.In prima decadă a lunii Ianuarie, planul a fost îndeplinit integral, iar unele formații de lucru șl-au depășit sarcinile din graficele de lucru.
Gheorghe BALTAcorespondentul „Scînteii*  

vertizoare. Acestea vor înlocui întreaga gamă actuală, formată din 8 convertizoare hidraulice de cuplu, astfel că se va răspunde și unor noi cerințe impuse de progresele care au avut loc în ultimii ani în tehnica forajului, cum sint forajul pînă la adincimi de 10 000 m și forajul marin. Mai mult decît atît, noile convertizoare, aflate acum în probe la beneficiari, vor putea fi folosite și la operațiile de intervenție și cimentări.Cu toate progresele înregistrate, deosebit de presantă este problema scurtării timpului care trece de la proiectare la lansarea în fabricație a noilor produse. Această perioadă este nejustificat de lungă deoarece nu sînt corelate de Ia început toate fazele de asimilare, la nivelul tuturor unităților care sînt implicate în această acțiune. îndeosebi faza încercării prototipurilor se prelungește foarte mult. Cazul prototipurilor celor două convertizoare hidraulice de cuplu — la care ne-am referit anterior — este în acest sens cît se poate de edificator. Expediate pentru încercare la viitorii beneficiari cu doi ani în urmă, ele nu au nici la ora actuală încheiate încercările. Desigur, motivele sînt mai multe și ele vor trebui analizate de factorii competenți. Specialiștii întreprinderii brașovene explică această stare de lucruri prin metodologia actuală de omologare a noilor produse, care este greoaie și complicată, nestimulativă. Mai precis, pe de o parte, nu se pot încasa (deconta) cheltuielile efectuate decît după finalizarea încercărilor, iar, pe de altă parte, actualul sistem de stabilire a indicatorilor de plan nu ține seama de eforturile unităților respective depuse în procesul de asimilare a produselor noi.Este de datoria factorilor responsabili să analizeze cu răspundere toate aspectele problemei și să inițieze măsuri care să conducă la eliminarea cauzelor care frînează ritmul normal de asimilare.
Nicolae MOCANUcorespondentul „Scînteii*

LA ÎNTREPRINDEREA MINIERA 

VOIVOZI

Zilnic, 500-600 
tone cărbune 

extras 
peste prevederiColectivul întreprinderii miniere Voivozi a încheiat prima decadă din luna ianuarie cu o producție suplimentară de aproape 7 000 tone lignit. Zilnic se realizează, în plus față de plan, 500—600 tone lignit. Datorită măsurilor luate la suprafață pentru degajarea traseelor, transportul cărbunelui la termocentrala din Oradea se realizează. nestingherit, fără întreruperi.— Fără a subestima măsurile de ordin tehnic și organizatoric — releva ing. Mihai Iosub, directorul întreprinderii — apreciem că ceea ce determină în mod substanțial menținerea unui ridicat nivel de extracție este creșterea răspunderii în muncă a oamenilor. Nu-i mai puțin adevărat că efectuarea unor analize săptămînale de preliminare a realizării planului a condus incă din anul trecut la implicarea mai eficientă a specialiștilor, a cadrelor de conducere în rezolvarea problemelor cu care se confruntă colectivele în depășirea unor situații mai dificile.Privim panoul întrecerii. Nici un sector nu se află sub plan — aceasta fiind rezultatul unei activități bine organizate, al ambiției oamenilor de a obține, de la fiecare utilaj, din frecare abataj, randamente maxime de extracția. Intre brigăzile lui Dumitru Gui, sectorul Suplac, și Gheorghe I. Roman, sectorul Cuzap II, s-a declanșat o veritabilă competiție a hărniciei, cîștigătoare fiind nu numai cele două formații, ci și sectoarele in ansamblul lor, de vreme ce plusul de producție înscris în dreptul lor însumează aproape 3 000 tone lignit. De fapt, preluînd experiența celor două brigăzi, in 1985 se prevede realizarea unor viteze medii de avansare în abataj superioare cu circa 14 Ia sută celor înregistrate în anul trecut.Rezultate superioare se obțin și Ia lucrările de pregătire, formații, cum este cea condusă de minerul Miron Juca, obținind constant viteze de 180—200 metri liniari in fiecare lună, dublu față de media pe întreprindere. Pe fondul unor asemenea succese, nemijlocit legate de organizarea superioară a producției, se preconizează creșterea cu 10 la sută •in acest an a productivității muncii la acest gen de lucrări.Pentru asigurarea ritmicității în producție, eforturile sînt concentrate asupra montării la termen a mijloacelor mecanice în noile abataje. Au fost inițiate măsuri ferme pentru echiparea cu complexe mecanizate a încă 6 abataje, astfel ca, încă din acest trimestru, să funcționeze 9 abataje frontale, care să asigure linia de front necesară realizării planului. In acest context, o atenție deosebită se acordă asigurării utilajelor de rocadă, preocupările vizind îndeosebi creșterea ritmului de demontare a abatajelor frontale epuizate. Se are în vedere, între altele, promovarea unei metode simple, experimentată de minerul Anton Capecica, metodă care se soldează cu diminuarea la jumătate a timpului de demontare și cu 40 la sută a consumului de material lemnos. în ce constă noua tehnologie ? înainte vreme, la epuizarea panoului se oprea abatajul, dezvelindu-se apoi secție cu secție, montîndu-se trei armături de iemn pentru fiecare dintre acestea. Acum, înainte de oprirea abatajului, se bandajează complet, din mers, tavanul abatajului, demontarea fiecărei secții necesitînd, prin urmare, o singură armătură. In prezent se acționează pentru preluarea acestei metode de către toate cele 6 sectoare.— Acțiunile întreprinse pentru pregătirea temeinică a producției anului 1985 vizează, în egală măsură, creșterea indicelui de utilizare a dotării tehnice, promovarea unor tehnologii moderne, adecvate condițiilor de zăcămînt, omogenizarea brigăzilor, întărirea spiritului gospodăresc la fiecare loc de muncă — preciza inginerul-șef Emil Pătruică. secretarul comitetului de partid din întreprindere.Minerii de la Voivozi se confruntă însă cu o problemă tehnică importantă : o treime din totalul rezervelor de lignit exploatabile in bazinul Voivozi se află în straturi subțiri, cu grosimi de la 1,2 la 1,5 metri.— Din păcate, nu sîntem înzestrați cu utilaje corespunzătoare pentru exploatarea mecanizată a acestor straturi, ne-a spus ing. Viorel Molnar, șeful serviciului tehnic. Asemenea complexe mecanizate de abate,/ pentru lignit CMA-PL trebuiau să fie furnizate, din cîte cunoaștem, de întreprinderea de utilaj minier Fi- lipeștii de Pădure. Le așteptăm în continuare.Minerii de la Voivozi cunosc Importanța muncii lor și sînt hotăriți să obțină rezultate cît mai prestigioase în întrecerea socialistă din acest an.

Ioan LA ZAcorespondentul „Scînteii*
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Pentru depășirea planului și creșterea mai substanțială a eficienței muncii, pentru înfăptuire.

unei noi calități in industrie, construcții, transporturi și circulația mărfurilor

Mărețele realizări In dezvoltarea economico-socială a țării, strălucit sintetizate in documentele Congresului al XIII-lea al P.C.R.. dovedesc justețea politicii profund științifice, promovată cu clarviziune și consecventă de partidul și statul nostru, sub conducerea înțeleaptă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, in perioada de aproape 20 de ani ce a trecut de la Congresul al IX-lea.Intrind în ultimul an al cincinalului calității și eficienței, menit să asigure baze trainice înfăptuirii hotă- ririlor Congresului' al XIII-lea, economiei naționale li revin sarcini deosebite in direcția folosirii și dezvoltării intensive a bazei tehnico-materiale. a mijloacelor materiale și financiare de care dispunem.Succesele obținute de poporul nostru, direcțiile și orientările cuprinse in documentele programatice care jalonează amplificarea progresului economic și social multilateral al patriei in cincinalul viitor și in perspectiva anului 2000, poartă cu putere pecetea gîn- dirii profund științifice, originale, novatoare și revoluționare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, reflectată in tezele formulate pentru fundamentarea teoretică și practică a principiilor construcției socialismului în etapa actuală, aplicate creator Ia condițiile concrete ale României și care exprimă în cel mai înalt grad interesele vitale ale națiunii noastre.Oamenii muncii din județul Timiș, angajați plenar în marea întrecere socialistă a țării, raportează că. acționind cu înaltă răspundere comunistă pentru a cinsti marile evenimente politice ale anului ce a trecut, pentru a transpune neabătut în viață indicațiile și orientările date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, au încheiat anul 1984 cu rezultate pozitive în dezvoltarea economico-socială și edilitar-gospodărească a județului, în această perioadă, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, oamenii muncii din unitățile industriale au realizat o producție-marfă suplimentară de 677 milioane lei, obținută în întregime pe seama creșterii productivității muncii.Această depășire s-a materializat in importante produse necesare economiei naționale și la export, cum 6int : 74 milioane lei produse ale industriei electrotehnice, electronice și de mecanică fină, aproape 70 milioane lei mașini, utilaje tehnologice pentru agricultură, confecții textile in valoare de 42 milioane lei, 32 poduri rulante, 680 mii cărămizi și blocuri ceramice, 274 mii mp furnire estetice, 156 mii mp placaje' din lemn, peste 7 800 tone carne tăiată și alte produse.Acționind conform sarcinilor stabilite în programele speciale privind ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, creșterea mai accentuată a productivității muncii, asigurând în toate unitățile un regim sever de economii, întărirea ordinii și disciplinei în utilizarea resurselor financiare și aplicarea fermă a mecanismului economico-financiar, pe ansamblul industriei județului s-a depășit nivelul planificat al productivității muncii, calculată pe baza producției-marfă, cu 788 lei/persoană, marcînd o creștere de peste 9 la sută față de sarcinile pe anul 1983, s-au redus cheltuielile totale și materiale la 1000 lei producție-marfă cu 14 lei și, respectiv, 10 lei, ob- ținînd, pe această bază, beneficii suplimentare în valoare de aproape 400 milioane lei.în domeniul investițiilor, realizările valorice au crescut față de anuj precedent cu 460 milioane lei, fiind 

depășite stadiile fizice la Importante obiective ce condiționează producția anului 1985, asigurîndu-se punerea în funcțiune a unui număr mare de capacități pioductive și darea în folosință a 4 252 apartamente, din care 252 peste prevederi.Angajați cu toate forțele în înfăptuirea neabătută a Istoricelor hotăriri ale Congresului al XIII-lea al P.C.R., oamenii muncii din județul Timiș vor acționa cu toată răspunderea, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan pe acest an și încheierea cu succes a actualului cincinal, pentru obținerea în toate sectoarele a unor rezultate superioare, traducînd în viață indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu ca 1985 să fie anul cu cea mai mare producție industrială.în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii, Organizația județeană de partid Timiș adresează organizațiilor județene de partid și Organizației municipale București, tuturor colectivelor de oameni ai muncii din industrie, construcții, transporturi și circulația mărfurilor o vibrantă și însuflețitoare chemare la întrecere pentru depășirea sarcinilor din Planul național unic de dezvoltare economico-socială a României pe anul 1985, angajindu-se să realizeze următoarele obiectiva :
A. ÎN ACTIVITATEA INDUSTRIALĂ•1. Depășirea planului la producția-marfă cu 500 milioane lei și a producției nete cu 200 milioane lei, în principal, prin realizări suplimentare la principalele produse industriale : produse- ale industriei electrotehnice și electronice — cu 65 milioane lei ; mașini, utilaje și instalații tehnologice specifice agriculturii — cu 50 milioane lei ; confecții textile — cu 30 milioane lei ; 5 000 tone nisipuri cuarțoase, 200 mii mp furnire estetice, 150 mii mp placaje din lemn ; 60 mii buc. tricotaje ; produse zaharoase de cofetărie și patiserie — cu 1 000 tone; preparate din carne — cu 2 000 tone ș.a.2. Prin acțiunile Inițiate în unitățile industriale în vederea modernizării produselor, realizării de produse cu grad mărit de fiabilitate și consumuri materiale reduse, se va asigura creșterea ponderii produselor de nivel calitativ mondial ridicat la 70 la sută din producția planificată, respectiv cu 30 la sută față de nivelul atins în anul 1984. Totodată, se va depăși valoarea produselor noi și modernizate din totalul producției-marfă cu 5 la sută față de sarcina planificată.3. Prin măsurile stabilite șl acțiunile întreprinse în domeniul ridicării nivelului tehnic și calitativ al produselor, diversificarea și asimilarea în fabricație de produse complexe, cu grad ridicat de competitivitate, se vă realiza o depășire cu 2 la sută a sarcinilor de plan la export. Printr-o, mai bună organizare, se va urmări ca pînă Ia 1 decembrie a.c. să se îndeplinească integral toate obligațiile contractuale externe cu termen de livrare în anul 1985, în condiții de calitate șl eficiență sporită.4. Prin depășirea cu 250 milioane lei a prevederilor de plan la producția-marfă vîndută și Încasată și livrarea la fondul pieței a unui volum de produse cu 2 la sută mai mare decît nivelul planificat, se va asigura satisfacerea in mai bune condiții a nevoilor de consum ale populației.5. Depășirea nivelului planificat al productivității muncii cu cel puțin 1 500 lei/persoană prin introducerea progresului tehnic, mecanizarea, automatizarea 

șl robotizarea proceselor de producție, în primul rlnd a celor cu volum mare și condiții grele de muncă, modernizarea tehnologiilor de fabricație, creșterea la 87 la sută a indicelui de utilizare a fondului de timp maxim disponibil al mașinilor, utilajelor și instalațiilor, perfecționarea organizării producției și a muncii, ridicarea nivelului pregătirii profesionale a cadrelor, creșterea cu cel puțin 2 Ia sută a indicelui de utilizare a timpului de lucru al personalului muncitor.6. în conformitate cu sarcinile din programele prioritare ale economiei naționale pe anul 1985, se va Intensifica activitatea de cercetare științifică In strînsă corelație cu nevoile producției, astfel ineît să se asigure condiții de aplicare în activitatea industrială, peste prevederi, a 35 tehnologii noi și perfecționate, precum și asimilarea, suplimentar, a 150 produse cu parametri tehnico-calitativi și de eficiență superiori, îndeosebi din chimie, electrotehnică și electronică, mecanică fină și industria ușoară, care vor conduce la sporirea volumului de produse destinate exportului și diminuarea cu cel puțin 50 milioane lei a importurilor.7. în toate unitățile se va acționa intens pentru creșterea gradului de valorificare a materiilor prime, materialelor, combustibililor și energiei, prin reducerea consumurilor specifice și sporirea valorilor unitare ale produselor, ca urmare a ridicării performanțelor tehnice și calitative ale acestora. Astfel, prin creșterea coeficientului de utilizare a metalului cu cel puțin 2 la șută, introducerea de tehnologii cu consumuri energetice reduse, înlăturarea oricărei forme de risipă, întărirea spiritului gospodăresc, se vor obține economii de peste 5 000 tone metal, 15 000 tone combustibil convențional și 20 MWh energie electrică, care alături de alte măsuri tehnico-organizatorice vor conduce Ia diminuarea cheltuielilor totale și materiale la 1 000 lei producție-marfă cu cel puțin 3 lei față de sarcina de plan. Pe această bază și prin întărirea disciplinei de plan contractuale și financiare, prin gospodărirea mai bună a resurselor materiale și de muncă se vor obține beneficii suplimentare de 120 milioane lei.Totodată, se va acționa pentru intensificarea acțiunii de colectare a materialelor recuperabile și refolo- sibile, realizîndu-se peste prevederi 6 500 tone fier, 120 tone fontă, 100 tone aluminiu, 60 tone plumb, 500 tone hîrtie, 1 000 tone sticlă, 10 mii buc. anvelope re- șapabile, recondiționarea unui volum suplimentar de piese de schimb și subansamble uzate în valoare de peste 20 milioane lei.8. Se va acționa și urmări cu toată exigența realizarea la timp și în condiții de calitate și eficiență sporită a tuturor contractelor externe, a sarcinilor 'care privesc asigurarea bâzei de materii prime, materiale, energie, a utilajelor tehnologice pentru obiectivele prioritare de investiții ale economiei naționale.
B. ÎN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII 

Șl CONSTRUCȚIII. Prin îmbunătățirea activității organizațiilor de construcții-montaj, mai buna colaborare cu beneficiarii de investiții, creșterea gradului de mecanizare și industrializare a lucrărilor de construcții, introducerea tehnologiilor moderne de execuție, înlocuirea materialelor energointensive, se vor asigura condițiile pentru punerea în funcțiune înainte de termen, cu 30 pină la 60 de zile, a 8 obiective de investiții — capa

cități de producție din chimie, electrotehnică, electronică, mecanică fină și Industria alimentară — pe seama cărora se va realiza, suplimentar, o producție- marfă industrială de peste 50 milioane lei.2. Darea în folosință în devans cu cel puțin 30 de zile a 500 apartamente prin organizarea mai bună a producției și a muncii, a întregii activități pe șantiere.3. Prin utilizarea mal bună a utilajelor de construcții și' mijloacelor de transport, gospodărirea rațională a resurselor materiale pe șantiere, folosirea mai eficientă a sistemului de retribuire a muncii în acord global, prin pregătirea temeinică a lucrărilor, se va asigura o depășire a productivității muncii planificate în construcții-montaj cu cel puțin 2 la sută, economisirea a cel puțin 1 500 tone ciment șl 800 tone oțel-be- ton, realizarea unor beneficii suplimentare de cel puțin 30 milioane lei.
C. ÎN ACTIVITATEA DE TRANSPORTURI 

Șl TELECOMUNICAȚII1. Depășirea Indicilor de utilizare a mijloacelor de transport auto de mărfuri cu cel puțin 2,5 Ia sută.2. Depășirea planului de venituri din activitatea de transport auto cu 6 milioane lei și reducerea cheltuielilor la 1 000 lei venituri cu 5 lei.3. Creșterea productivității muncii pe o persoană în transport auto cu 2 la sută și sporirea beneficiului cu cel puțin 3 milioane lei față de prevederile planului.4. Prin folosirea eficientă și optimizată a mijloacelor de transport auto, se va realiza o economie de 500 tone combustibil față de consumurile normate. De asemenea, prin dezvoltarea activității de recuperare și recondiționare, se vor realiza, peste plan, piese în valoare de cel puțin 5 milioane lei.5. îmbunătățirea gradului de folosire a mijloacelor de transport feroviar și a rulajului vagoanelor de marfă, realizînd un spor de capacitate de 20 mii vagoane pe an ;— creșterea gradului de încărcare a vagoanelor de marfă cu 2 Ia sută ;— sporirea tonajului brut al trenurilor cu 2,5 la sută;— reducerea timpului de staționare a vagoanelor la lncărcare-descărcare cu 1,5 la sută ;— sporirea vitezei comerciale a trenurilor de marfă cu 1,5 la sută ;— reducerea consumului de motorină cu 800 tone față de norme.6. Depășirea cu 5 milioane lei ■ planului de beneficii in transporturile feroviare.7. Depășirea cu 2,5 la sută a volumului planificat al activității de poștă șl telecomunicații prin : utilizarea cu maximă eficiență a capacităților existente ; darea în folosință Înainte de termen a 3 centrale telefonice automate ; îmbunătățirea calității serviciilor de poștă și telecomunicații.8. Reducerea cheltuielilor materiale în domeniul activităților economice de poștă și telecomunicații cu 2,5 la sută prin : normarea tuturor consumurilor de materiale și piese de schimb și creșterea gradului de refo- losire a materialelor rezultate din recuperări.

D. ÎN DOMENIUL DESFACERII 
MĂRFURILOR Șl PRESTĂRILOR 

DE SERVICII CĂTRE POPULAȚIE1. Depășirea cu 100 milioane lei a planului de dt facere cu amănuntul. Se va realiza integral progi mul de autoconducere și autoaprovizionare teritorii pentru asigurarea cerințelor de consum ale populat cu produse agroalimentare și industriale.2. Diversificarea și îmbunătățirea activității de s mentație publică, extinderea meniurilor in conf< mitate cu programul de alimentație rațional-știin fi că, creșterea producției de produse semiprepar; și de tip gospodina, depășirea producției proprii alimentația publică cu peste 15 milioane lei.3. Dezvoltarea rețelei de desfacere a măritorilor pi darea în folosință, înainte de termen, a unor supt fețe comerciale de 2 500 mp.4. Depășirea cu 100 milioane lei a sarcinilor de 1 dustrie mică și prestări servicii pentru populație pri diversificarea activităților cooperației meșteșugărea cooperației de producție, achiziții șl desfacere mărfurilor, a activităților desfășurate in unităț consiliilor populare, in cooperativele agricole de pi ducție, extinderea activităților la domiciliu, valo. ficarea superioară a resurselor locale, a material lor refolosibile și dezvoltarea producției de larg co sum, artizanat, lărgirea gamed serviciilor, extinder cooperărilor cu industria republicană, creșterea pi ducției destinate exportului.5. Prin intensificarea preocupărilor de diversifica și amplasare mai bună în teritoriu a unităților servicii, vom spori valoarea acestora pe locuitor circa 100 lei peste sarcinile pe anul 1985.6. Reducerea cheltuielilor de circulație cu 10 n lloane lei și depășirea planului de benefieil cu milioane lei, prin utilizarea mai rațională a supr fețelor comerciale, repartizarea judicioasă a fond lui de marfă, extinderea metodelor moderne de pr zentare și desfacere a produselor, întărirea ordit și disciplinei în toată rețeaua comercială și a pre țărilor de servicii.Pentru asigurarea îndeplinirii șl depășirii planul pe anul 1985, organele și organizațiile de partid, o ganizațiile sindicale și ale U.T.C., consiliile oamer. lor muncii din județul Timiș vor acționa cu ferm tate pentru imprimarea unui spirit puternic de o dine și disciplină în organizarea și desfășurarea t tregii activități, pentru întărirea continuă a aut conducerii muncitorești.Ne exprimăm convingerea că întrecerea ce se ' desfășura intre organizațiile județene de partid | anul 1985 va asigura o mobilizare largă a tuturor ei lectivelor de oameni ai muncii, va ridica pe noi trei te, calitativ superioare, activitatea din toate domenii vieții economice și sociale, va crea premisele întâi tuirii exemplare a grandiosului program adoptat < Congresul al XIII-lea al P.C.R., de făurire a socii tătii socialiste multilateral dezvoltate și înaintare României spre domunism.
COMITETUL JUDEȚEAN TIMIȘ 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Pentru realizarea de producții record in toate sectoarele agriculturii, pentru sporirea livrăriloi

la fondul de stat și asigurarea bunei aprovizionări a populației

CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de Organizația județeană Olt a P.C.R. tuturor organizațiilor județene de partid

Congresul al XIII-lea al P.C.R., magistralul Raport prezentat forumului comunist de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au generat o puternică efervescență politică de angajament plenar al tuturor oamenilor muncii pentru a conferi patriei, in anul 20 al celei mai înfloritoare epoci din istoria României, intrată în conștiința poporului drept „Epoca Nicolae Ceaușescu", cele mai înălțătoare împliniri.Cu sentimente de nețărmurită bucurie, locuitorii județului Olt, împreună cu întreaga țară, au primit cu entuziasm și deplină satisfacție realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în suprema funcție de secretar general al partidului —-act de cuget și simțire al tuturor comuniștilor, ăl întregii noastre națiuni. înaltul spirit revoluționar, profund patriotic, ce caracterizează pe secretarul general al partidului nostru, care întruchipează cele mai alese virtuți ale poporului român, ne dă garanția înfăptuirii hotărîrilor adoptate de Congresul al XIII-lea, condiția esențială, confirmată de viață, a mersului nostru spre comunism.In tabloul însuflețitor al realizărilor pe plan național se înscriu și rezultatele obținute de județul Olt in cel de-al patrulea an al actualului cincinal, oamenii muncii intîmpinind aniversarea a 40 de ani de la victoria de eliberare socială și națională, antifascistă șj antiimpe- rialistă și Congresul partidului cu înfăptuiri remarcabile în toate domeniile de activitate.în agricultură, cu toate condițiile climatice mal puțin favorabile, în anul 1984 s-au obținut cele mai mari producții vegetale și animale din istoria județului, comuniștii, oamenii muncii din agricultură aducindu-și pe această cale contribuția la înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare în patria noastră, la satisfacerea nevoilor economiei naționale și ale populației cu produse agroalimentare. Au fost obținute 1,4 milioane tone cereale, revenind în medie la hectar 4 600 kg grîu, 5 150 kg orz, 7 000 kg porumb boabe. De asemenea, s-au realizat producții medii de 2 450 kg la floarea-soarelui, 2 410 kg la soia, 32 300 kg la sfecla de zahăr și altele. Ca urmare, au fost livrate la fondul central al statului și la fondul de furaje peste un milion tone cereale, aproape 100 mii tone floarea-soarelui și soia, peste 210 mii tone legume, mai mult de 310 mii tone sfeclă de zahăr, aproape 36 mii tone carne, peste 560 mii hl lapte de vacă, circa 100 milioane opă.Cultura plan kg/ha ■ angajamente kg/ha la sutăGriu 4 360 5 000 115Orz. 4 585 5 500 120Porumb boabe In ogor propriu 5 450 7 500 138Floarea-soarelui 2 300 2 700 117Sfeclă de zahăr 38 890 40 000 103Soia 2 402 2 600 108Legume 25 480 27 000 106Acordînd In permanență atenție dezvoltării creșterii animalelor, sector cu rol hotărîtor în înfăptuirea programului de autoconducere și autoaprovizionare teritorială, organele și organizațiile de partid,Specia și categoria U/M plan angajament la sută—- Bovine total mii capete 221.57 226 102• vaci și juninci mii capete 78,30 86 110— Porcine total mii capete 504,40 530 105• scroafe mii capete 41,15 44 107— Ovine și caprine mii capete 615,70 640 104— Păsări ouătoare mii capete 2 184,00 2 315 106Prin sporirea producțiilor medii șl totale, vegetale șl animale, vom vinde statului următoarele produse :Produsul U/M angajament la sută față de plan— Grîu mii tone 397 108— Porumb mii tone 294 116— Floarea-soarelui și soia mii tone 110 109— Sfeclă de zahăr mii tone 588 103— Legume mii tone 233 104

A fost executat un volum Important de lucrări pedo- ameliorative, între care scarificarea și afinarea adîncă a peste 20 mii ha, aplicarea de amendamente calca- roase pe o suprafață de peste 30 mii ha, fertilizarea cu gunoi de grajd pe mai mult de 28 mii ha.Prezența secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu în județul nostru, în repetate rinduri, orientările, indicațiile și sarcinile trasate, ajutorul nemijlocit și permanent primit pentru înfăptuirea acestora au fost hotăritoare pentru întreaga viață economică și socială a județului. Pentru toate acestea, dînd glas sentimentelor de înaltă și profundă dragoste ale tuturor locuitorilor județului Olt, adresăm și pe această cale celui mai iubit fiu al poporului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu cele mai calde și vii mulțumiri.Angajați cu toate forțele in înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului, a orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, formulate la marea adunare populară de la Slatina, din anul 1984, prilejuită de sărbătorirea „Zilei recoltei", și la Consfătuirea de lucru de la Comitetul Central al P.C.R. din decembrie anul trecut. Organizația județeană Olt a Partidului Comunist Român adresează organizațiilor județene'de partid și Sectorului agricol Ilfov, tuturor oamenilor muncii din agricultură o vibrantă chemare la întrecere pentru depășirea sarcinilor din domeniul agriculturii, parte integrantă a Planului național unic de dezvoltare economico-socială a României pe anul 1985.Ne angajăm ca In acest an să realizăm pe întreg județul Olt peste 1,56 milioane tone cereale, 560 mii tone sfeclă de zahăr, 30 mii tone soia, 89 mii tone floarea-soarelui, 472 mii tone legume, 94 100 tone carne, 1 288 mii hl lapte de vacă, 1 300 tone lînă, 273 milioane ouă. Vom depăși astfel prevederile de plan cu 340 mii tone cereale, 13 mii tone floarea-soarelui, 1,3 mii' tone soia, 15.5 mii tone sfeclă de zahăr, 8 mii tone legume, 3 231 tone carne, 26 mii hl lapte de vacă. 29 tone lînă și 5,4 milioane ouă.Printr-o preocupare susținută pentru dezvoltarea Intensivă a producției vegetale, In 1985 vom obține, față de prevederile de plan, următoarele producții medii : 

organele agricole vor acționa permanent pentru îmbunătățirea substanțială a activității, pentru depășirea indicatorilor de plan, astfel :

— Carne tone 64 023 105— Lapte vacă mii hl 656 103— Lină tone 953 103— Ouă mii. bucăți 125 108
ÎN SECTQRUL PRODUCȚIEI VEGETALE— Pe baza Programului național de îmbunătățiri funciare și creștere a potențialului productiv al terenurilor agricole, vom acționa energic pentru realizarea în termenele planificate și de bună calitate a următoarelor. lucrări : amenajarea pentru irigații a unei suprafețe de 47 000 hectare, desecarea a 2 500 hectare, eliminarea excesului temporar de umiditate pe 70 000 hectare, combaterea eroziunii solului pe 1 500 hectare, corectarea acidității solului pe 10 000 hectare, scarificarea și afinarea adîncă pe 80 300 hectare, fertilizarea terenului cu îngrășăminte organice pe 20 000 hectare. De asemenea, se va acționa cu mai multă fermitate pentru creșterea suprafeței arabile a județului cu 1 260 hectare, precum și pentru cultivarea în mod intensiv a tuturor terenurilor din incintele gospodărești și vetrele de sat ;— Ținînd seama de experiența acumulată șl rezultatele obținute în anul 1984, vom acționa pentru îmbunătățirea zonării culturilor, a structurii soiurilor și hibrizilor, a asolamentelor și amplasării culturilor și vom asigura semințe numai din categoriile biologice superioare ;

i — în vederea realizării șl depășirii producțiilor planificate, organele și organizațiile de partid, consiliile populare, organele agricole, consiliile unice agroindustriale de stat și cooperatiste, specialiștii, toți lucrătorii de pe ogoarele județului Olt vor acționa permanent, în spiritul Directivelor celui de-al XIII-lea Congres al partidului, pentru executarea la timp și de înalt nivel calitativ a tuturor lucrărilor cuprinse în tehnologia specifică fiecărei culturi. O atenție deosebită se va acorda pregătirii terenului și semănatului în epoca optimă, executării la timp și de cea mai bună calitate a lucrărilor de întreținere a culturilor, asigurării densității optime, folosirii cu eficiență maximă a îngrășămintelor organice și chimice, a substanțelor fitosani- tare, exploatării corespunzătoare a sistemelor de irigat, recoltării la timp și reducerii în totalitate a pierderilor de producție ;. — Vom acționa neabătut pentru transpunerea în viață a Indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, in vederea realizării integrale a programului de culturi intensive ; organele și organizațiile de partid, toți oamenii muncii din agricultura județului Olt se vor mobiliza pentru obținerea unei producții medii de peste 20 tone/ha porumb știuleți de pe o suprafață de 45 mii hectare, reprezen- tînd peste 50 la sută din suprafața ce va fi insămîn- țată cu porumb, 8 tone/ha de grîu de pe o suprafață de 10 mii hectare, 3 500 kg/ha floarea-soarelui de pe 10 mii ha, 3 000 kg soia la hectar de pe 5 000 hectare și peste 50 tone/ha sfeclă de zahăr de pe 6 000 hectare.— Ne vom preocupa cu mal multă exigență de realizarea integrală a programului de culturi duble, succesive și intercalate.
ÎN SECTORUL PRODUCȚIEI ZOOTEHNICEîn vederea îndeplinirii șl depășirii sarcinilor către fondul de stat, in centrul preocupării organelor și organizațiilor de partid, consiliilor populare, organelor agricole, consiliilor unice agroindustriale de stat și cooperatiste și a conducerilor unităților agricole va sta îmbunătățirea permanentă a bazei materiale, a condițiilor de creștere a efectivelor și a producțiilor animaliere prin :— Organizarea procesului de reproducție In cele mal bune condiții, pentru realizarea unei natalități de 86 la sută la bovine, de 104 la sută la ovine în I.A.S. șl 101 la sută în C.A.P. și obținerea de la fiecare scroafă, în medie, a 19 purcei la I.A.S. și 17 la C.A.P.;

— Asigurarea integrală a furajelor, plus rezerva necesară, in care scop se vor lua măsuri de creștere a producției la hectar la culturile furajere în ogor propriu și mărirea ponderii leguminoaselor perene la 70 la sută din suprafața de culturi furajere, însămîn- țindu-se în acest an cu lucernă și trifoi peste 8 mii hectare ;— Ameliorarea pășunilor șl folosirea cu eficiență maximă a tuturor resurselor locale de furaje, în special a grosierelor, care se vor administra în hrana animalelor numai după îmbunătățirea calității lor prin amonizare, drojduire, tocare și amestecare cu Urocel.în vederea realizării efectivelor șl sporirii greutății medii la sacrificare a animalelor, se vor lua măsuri de reducere cu oel puțin 20 la sută a pierderilor și tăierilor în condiții deosebite a animalelor din toate speciile față de 1984 prin :— crearea unor condiții optima da adăpostiră șl furajare pentru tineret ;— extinderea creșterii animalelor in tabere de vară ;— îmbunătățirea activității sanitar-veterinara,
ÎN SECTORUL MECANIZĂRII 

AGRICULTURIITrustul S.M.A., unitățile de mecanizare a agriculturii și întreprinderile agricole de stat vor asigura repararea, întreținerea și exploatarea cu randament maxim a mijloacelor mecanice din dotare, în vederea efectuării tuturor lucrărilor agricole în perioadele optime și de calitate superioară.Se vor produce și recondiționa, pe plan local, piese de schimb pentru activitatea de reparații a uti-Produsul . U/M angajament la sută față de planSfecla de zahăr tone 20 000 103Floarea-soarelui tone 2 500 114Legume tone 28 100 104Carne total tone 8 156 106— bovine tone 3 049 103— porcine tone 3 688 106— ovine tone 755 111— pasăre tone 530 112— iepure tone 134 112Lapte vacă hectolitri 84 400 103Ouă mii. buc. 35 106Pentru îndeplinirea acestor obiective, gospodăriilor populației li se va acorda sprijin prin punerea la dispoziție de semințe și material săditor, efectuarea mecanizată a lucrărilor de bază ale solului și semănat, asigurarea furajelor concentrate conform prevederilor legale, precum și a suprafețelor pentru pășu- nat și producerea de furaje fibroase.în scopul sporirii efectivelor de animale, unitățile agricole vor livra gospodăriilor populației 48 mii purcei și 1,9 milioane pui de o zi.în întreaga lor activitate, desfășurată sub conducerea și Îndrumarea permanentă ale comitetului județean de partid, organele și organizațiile de partid de la sate, ale U.T.C., sindicatelor, femeilor șl O.D.U.S., consiliile populare, organele agricole, uniunea județeană a cooperativelor agricole de producție vor acționa cu fermitate pentru a mobiliza toți locuitorii sa- 

lajelor agricole. In așa fel ca ponderea acestora si ajungă La 60 la sută din valoarea pieselor necesareOrganele și organizațiile de partid și consiliile oa menilor muncii din unitățile de mecanizare vor ac ționa ferm pentru întărirea ordinii și disciplinei îi muncă și reducerea consumului de carburanți și lu brifianți prin eliminarea consumurilor neproductive efectuarea lucrărilor agricole cu agregate de mașini organizarea de tabere în cîmp, executarea Ia timț și de calitate a intervențiilor tehnice la utilajele agri' cole.în toate unitățile de mecanizare a agriculturii g< vor organiza producția și munca pe principiile acordului global, în scopul cointeresării personalului muncitor în sporirea producției agricole vegetale șl animale.
★— O atenție deosebită vom acorda instruirii cadrelor de conducere și specialiștilor din agricultură, bunei desfășurări a învățămînttolui agrozootehnic de masă pentru însușirea temeinică a tehnologiilor de cultivare a plantelor și de creștere a animalelor. De asemenea, vom intensifica munca politico-educativă în vederea creșterii conștiinței socialiste a cooperatorilor, mecanizatorilor, a tuturor oamenilor muncii de pe ogoarele județului, urmărindu-se — așa cum a subliniat secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Consfătuirea de lucru din decembrie 1984 — crearea unui nou mod de gindire, a unei noi concepții revoluționare despre munca în agricultură.

ÎN SECTORUL GOSPODĂRIILOR 
POPULAȚIEISe va acționa cu toată fermitatea pentru înfăptuirea Programului unic de creștere a producției agricole în gospodăriile personale ale membrilor cooperativelor agricole de producție și în gospodăriile producătorilor particulari și îmbunătățirea activității de contractare, astfel îneît gospodăriile populației să livreze la fondul centralizat al statului următoarei» produse ;

telor in vederea aplicării cu strictețe a tehnologiilor stabilite, întărind ordinea și disciplina în întreaga activitate din agricultură.Urmind minunatul exemplu de muncă șl viață al tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, vom munci cu pasiune și dăruire revoluționară, cu înalt spirit de răspundere pentru a obțin» producții agricole record, pentru a realiza un adevărat salt calitativ in întreaga agricultură a județului.Sub semnul voinței unanime, ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru a înfăptui exemplar obiectivele ce ne revin din hotărîrile istoricului Congres al partidului, adueîndu-ne astfel contribuția la progresul general al patriei, la creșterea continuă a nivelului de bunăstare a poporului, la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism.
COMITETUL JUDEȚEAN OLT 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN



>AGINA 4 SClNTEIA — sîmbâtă 12 ianuarie 1985

REALIZAREA EXEMPLARA A PIANULUI PE ANUL 1885
- condiție esențială pentru încheierea cu bune rezultate a cincinalului actual 
si crearea unei baze trainice in vederea înfăptuirii istoricelor hotăriri adoptate 

de Congresul al Xlll-lea al P.C.R.
Să facem totul ca anul 1985 să asigure realizarea în cele mai bune condiții 

a prevederilor cincinalului actual, să marcheze noi și tot mai mari pro
grese în înfăptuirea Programului partidului, în ridicarea nivelului gene
ral de viață al poporului român, în întărirea independenței și suverani
tății patriei noastre socialiste!

NICOLAE CEAUȘESCUUltimul an al actualului cincinal— an hotărîtor pentru abordarea cu succes a obiectivelor și sarcinilor celui de-al optulea cincinal al României socialiste — a demarat pe temelia trainică a rezultatelor remarcabile obținute in 1984 în dezvoltarea economiei noastre naționale. Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu în MESAJUL DE ANUL NOU ADRESAT ÎNTREGII NAȚIUNI, în anul recent încheiat — cînd am sărbătorit cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifasciste și antiimperialiste și în care a avut loc cel de-al XIII-lea Congres al partidului — în industrie s-a realizat un ritm de creștere de circa 7 la sută, iar în agricultură s-a obținut cea mai mare producție de cereale din istoria țării, de peste o tonă pe locuitor. Anul 1984 s-a remarcat, deopotrivă, printr-o largă activitate in- vestițională, în ansamblul căreia se distinge cu pregnantă intrarea în folosință a Canalului Dunăre—Marea Neagră, grandioasă realizare a geniului creator al minunatului nostru popor. Succese de seamă au fost obținute în toate ramurile economiei naționale, in dezvoltarea de ansamblu a patriei noastre socialiste. Pe baza creșterii avuției naționale și a venitului național s-a asigurat majorarea cu 6 la sută a retribuției reale și a pensiilor ; au sporit, în continuare, veniturile țărănimii, ale tuturor oamenilor muncii.Toate aceste mari înfăptuiri din anul 1984 pun puternic în evidență, o dată mai mult, forța economiei noastre naționale, superioritatea orînduirii socialiste edificate în patria noastră, capacitatea poporului român de a Infringe orice greutăți și de a asigura mersul ferm al României pe calea progresului, bunăstării și civilizației. Totodată, a- ceste remarcabile succese constituie o elocventă dovadă a unității întregii noastre națiuni in jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mal Iubit fiu al poporului, înflăcărat militant revoluționar și patriot, care de peste cinci decenii — din care de 20 de ani învestit cu supremele responsabilități în conducerea partidului șl statului nostru — desfășoară o amplă și neobosită activitate pentru continua ridicare a patriei pe noi culmi de progres, pentru creșterea ’prestigiului României socialiste în întreaga lume.ORIENTARE FERMA SPRE REALIZAREA UNEI REPRODUCȚII INTENSIVE. Prevederile planului din acest an — larg dezbătute in adunările generale ale oamenilor muncii, în toate organismele sistemului național al democrației muncitorești, în toate județele țării — reflectă puternicul potențial al economiei și țin seama, totodată, de cerințele concentrării forțelor materiale și umane pentru dezvoltarea armonioasă și eficientă, in ritm susținut, a tuturor domeniilor vieții economico-sociale. Planul pe 1985 prevede cele mai înalte ritmuri de creștere economică din actualul cincinal, care urmează să se realizeze în principal pe seama accelerării acțiunii factorilor calitativi. întreaga construcție a planului are la bază teza fundamentală cuprinsă în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al XIII-lea cu privire la creșterea rolului planului național unic în conducerea și organizarea tuturor sectoarelor vieții economice și sociale.în concordanță cu această orientare, caracteristica principală a planului din acest an o constituie realizarea unei reproducții intensive, prin utilizarea la maximum a puternicului potențial productiv creat în anii construcției socialiste, cu deosebire în ultimele două decenii. Sintetizînd concepția novatoare, revoluționară a secretarului general, principalele priorități ale planului sînt : accelerarea ritmului creșterii economice față de primii ani ai cincinalului, dezvoltarea și modernizarea industriei, creșterea susținută a producției agricole, amplificarea activității in celelalte ramuri ale economiei, lărgirea participării țării noastre la diviziunea internațională a muncii, sporirea competitivității produselor noastre pe piețele externe, creșterea puternică a eficienței in toate sectoarele.

Nivelurile și ritmurile stabilite în plan au in vedere utilizarea deplină a capacităților de producție și aplicarea fermă a prevederilor din programele referitoare la lărgirea bazei de materii, prime și energetice, reducerea consumurilor materiale și valorificarea superioară a tuturor resurselor, creșterea productivității muncii și ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor. Accentuarea dezvoltării intensive are, totodată, la bază promovarea rapidă in întreaga economie a realizărilor științei și tehnicii, potrivit programului de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și de introducere a progresului tehnic, elaborat sub conducerea tovarășei academician doctor Inginer Elena Ceaușescu, prin a cărei activitate prodigioasă știința și tehnologia românească au căpătat un puternic impuls, înscriindu-se între factorii esențiali ai progresului general al societății noastre socialiste.DIRECȚII PRIORITARE DE ACȚIUNE PENTRU TOȚI OAMENII MUNCII. Dispunem, așadar, de o bază sigură, științific fundamentată pentru îndeplinirea exemplară a prevederilor de plan pe anul 1985. Decisivă este acum, pentru înfăptuirea obiectivelor pe care ni le-am propus, munca plină de abnegație și

uman, astfel Incit producția de materii prime și resurse energetice să satisfacă cerințele economiei naționale.Efortul lnvestlțlonal pentru lărgirea bazei energetice și de materii prime trebuie să fie potențat da preocuparea neslăbită a tuturor colectivelor de muncă pentru reducerea mai accentuată a consumurilor de materii prime și energie, prin gospodărirea rațională a tuturor resurselor materiale, reintroducerea rapidă și în mai mare măsură în circuitul economic a materialelor refolosibile, care urmează să acopere o parte însemnată din nevoile de materii prime ale economiei naționale. Pe a- ceastă cale se va asigura reducerea importantă a cheltuielilor de producție, îndeosebi a celor materiale, implicit creșterea mai accentuată a venitului național, intr-un ritm superior celui al produsului social.Componentă esențială a prevederilor Planului național unic de dezvoltare economico-socială In anul 1985, creșterea puternică a productivității muncii în toate sectoarele și ramurile de activitate reprezintă una dintre problemele vitale pentru adîn- cirea în continuare a caracterului intensiv al reproducției, pentru asigurarea progresului economiei româ

elan revoluționar a tuturor oamenilor muncii, a întregului popor. Sînt proaspete în memorie, în acest sens, îndemnurile mobilizatoare cuprinse în Mesajul de Anul nou al tovarășului Nicolae Ceaușescu, de a acționa neabătut pentru perfecționarea continuă a Întregii activități, pentru lărgirea democrației muncitorești, revoluționare, pentru a pune în valoare Inițiativa și capacitatea creatoare a oamenilor muncii, pentru introducerea unui inalt spirit de ordine, disciplină și responsabilitate In toate domeniile vieții economico-sociale. Secretarul general al partidului sublinia cu acest prilej că realizarea exemplară a planului pe 1985 reprezintă condiția esențială pentru Încheierea cu bune rezultate a cincinalului actual și crearea unei baze trainice în vederea înfăptuirii istoricelor hotăriri adoptate de Congresul al XIII-lea al P.C.R.Această realitate esențială are în vedere chemarea lansată în luna decembrie anul trecut de Plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii din industrie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțe, prin care se sublinia necesitatea adoptării de Către consiliile oamenilor muncii din toate sectoarele de activitate, din centrale și unități economice a unor programe de măsuri care să asigure folosirea întregii capacități a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, a tuturor întreprinderilor pentru realizarea în condiții de eficiență sporită a producției fizice și marfă planificate, potrivit structurii sortimentale stabilite, pentru îndeplinirea exemplară a planului de export, respectarea întocmai a clauzelor din contractele economice.Ținînd seama de ritmurile superioare în care urmează să crească în acest an venitul național, producția industrială și agricolă, de volumul mare de investiții ce se va realiza, locul central acordat dezvoltării susținute a bazei proprii de materii prime și resurse energetice apare cit se poate de firesc și necesar. Este de necontestat faptul că numai prin îndeplinirea ritmică, integrală a planului la producția de cărbune, țiței, gaze, energie electrică, minereuri se vor asigura condițiile necesare pentru desfășurarea normală a proceselor de fabricație în toate celelalte sectoare de activitate. Tocmai această corelație obligatorie între diferitele ramuri ale economiei naționale impune ca în industria extractivă și energetică să se aplice ferm indicațiile conducerii partidului' privind mai buna folosire a utilajelor, a întregului potențial tehnic, material și

nești în etapa actuală. Pe seama creșterii productivității muncii urmează să se obțină în acest an 85 la sută din sporul venitului’național. Iată de ce trebuie să se acționeze cu mai multă hotărîre, încă din aceste zile, ale începutului de an, pentru extinderea mecanizării, automatizării și robotizării, pentru perfecționarea organizării producției și a muncii.Intre factorii de eficiență cărora planul pe 1985 le conferă un rol însemnat se numără și ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor prin promovarea rapidă, pe scară largă a cuceririlor științei și tehnicii, în conformitate cu programele de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și de introducere a progresului tehnic. Acționîndu-se neslăbit în această direcție, se asigură valorificarea superioară a resurselor materiale și energetice, ca un număr tot mai mare de produse să fie competitive, de nivel tehnic și economic mondial.Secretarul general al partidului a subliniat în repetate rînduri că este necesar ca prevederile din programele privind creșterea mai accentuată a productivității muncii, reducerea costurilor de producție, ridicarea nivelului tehnic șl calitativ al produselor, valorificarea superioară ă materiilor prime și energetice să fie temeinic concretizate pe centrale, întreprinderi și secții, astfel incit, la fiecare loc de muncă, pentru fiecare produs, să se cunoască exact sarcinile pentru a se acționa în deplină cunoștință de cauză în vederea gospodăririi cit mai bune a tuturor resurselor tării.O sarcină esențială a activității economice din acest an se referă la continuarea procesului de dezvoltare și modernizare a agriculturii, de înfăptuire a noii revoluții agrare, de transformare a modului de muncă, de gindire a țărănimii. Planul de dezvoltare a agriculturii și industriei alimentare pe acest an prevede o creștere importantă a producțiilor totale, pe baza organizării superioare a muncii, a ridicării producțiilor medii la hectar și pe animal, pe calea promovării largi a progresului tehnic în toate sectoarele de activitate, generalizării experienței înaintate a unităților care au realizat în 1984 peste 8 tone de grîu și 20 tone porumb știuleți la hectar, precum și producții mari la alte culturi și în zootehnie. Astfel se va asigura atît realizarea programului de autocon- ducere și autoaprovizionare, a fondului de stat, cit și satisfacerea celorlalte nevoi de produse agroalimen- tare ale economiei naționale.

Realizarea nivelurilor de producție stabilite impune ca toate unitățile de stat și cooperatiste, toți producătorii agricoli să gospodărească mai bine fondul funciar, să cultive Întreaga suprafață agricolă și să se ocupe cu mai multă răspundere de ridicarea continuă a potențialului productiv al pămîntului. O atenție deosebită va trebui acordată înfăptuirii întocmai a Programului național pentru obținerea unor producții sigure și stabile, a celorlalte programe speciale elaborate din inițiativa și sub îndrumarea directă a tovarășului Nicolae Ceaușescu. In acest sens este necesar să se ia de pe acum toate măsurile pentru încadrarea în perioadele optime de semănat și plantat, respectarea normelor cu privire la densitatea plantelor, executarea la timp și de calitate a lucrărilor de întreținere, recoltare și depozitare a producției, de îngrijire atentă a animalelor, astfel incit In fiecare unitate agricolă socialistă și în gospodăriile populației să se obțină producții pe măsura condițiilor create și să se îndeplinească, în mod exemplar, obligațiile în ceea ce privește livrările de produse la fondul de stat.Un rol important în înfăptuirea planului pe acest an îl au aplicarea ansamblului de măsuri privind consolidarea mecanismului economico- financiar, așezarea fermă a activității tuturor unităților pe principiile autoconducerii muncitorești și auto- gestiunii. In spiritul ideii afirmate în Raportul prezentat la Congresul al XIII-lea, trebuie acționat pentru perfecționarea activității tuturor organismelor de planificare, pentru creșterea rolului și răspunderii adunărilor generale și consiliilor oamenilor muncii din întreprinderi, a organelor colective de conducere din centrale și ministere în buna gospodărire a potențialului productiv de care dispun.O pîrghie deosebit de eficientă în realizarea exemplară a planului pe 1985 trebuie să o constituie perfecționarea activității politico-educative desfășurate de organele și organizațiile de partid, de masă și obștești, In vederea integrării conștiente, tot mai puternice, a tuturor oamenilor muncii în ansamblul marelui efort de creație pe care îl necesită înfăptuirea multiplelor obiective economice ale acestui an. înainte de toate Șe impune ridicarea nivelului calitativ al întregii activități politico- educative, în sensul legării tot mal Strînse de realitățile concrete ale fiecărei unități economice, ale fiecărui loc de muncă, creșterii forței de în- rîurire a conștiințelor, stimulării inițiativei și spiritului de angajare comunistă a oamenilor muncii, a patosului lor revoluționar. Din această perspectivă, trebuie înlăturate acele practici, întâlnite pe alocuri, de abordare „la general1* a sarcinilor economice, a exigențelor pe care le ridică pianul anului 1985. O muncă politico- educativă eficientă, de bună calitate, înseamnă cunoașterea șl înțelegerea temeinică a politicii partidului nostru prin prisma înaltelor responsabilități ce revin fiecărui om al muncii în întreprinderea în care activează, în societatea noastră socialistă.înfăptuirile istorice din anii socialismului au puterea să convingă pe oricare de adevărul că factorul esențial, determinant în ascensiunea neîntreruptă a JRomâniei pe calea progresului și bunăstării l-a constituit numai munca susținută a întregului popor, care s-a călăuzit necontenit după politica înțeleaptă, clarvăzătoare, consecventă a partidului nostru comunist. Iată de ce, strîns uniți în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să acționăm și in continuare în așa fel, incit 1985 să reprezinte o nouă treaptă,-cit mai înaltă, pe drumul prosperității patriei noastre socialiste. Răspunzînd prin fapte mobilizatoarelor chemări adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu de la înalta tribună a forumului comunist, precum și în Mesajul de Anul nou, să muncim mai cu spor, să facem țara mai bogată și mai înfloritoare, să realizăm planul pe acest an și pe intreg cincinalul, asigurind trecerea cu succes la înfăptuirea viitorului cincinal, in lumina istoricelor hotă- rîrl ale Congresului al XIII-lea al partidului, spre binele și fericirea întregului popor.
(Urmare din pag. I)1983 — cu „Ordinul Muncii" clasa I pentru locul I obținut în întrecerea socialistă, că anul trecut s-a aflat, cu consecventă, lună de lună, în fruntea clasamentului. Să fii patru ani la rînd cel mai bun dintre cei buni presupune să transformi — prin reeditare continuă — fapta de excepție în fapt cotidian. E- roismul in firesc. Reținem, in această ordine de idei, de la secretarul comitetului de partid :— Am fost tot timpul Îmbărbătați, sprijiniți, călăuziți pe acest drum nu totdeauna ușor, dar plin de satisfacții, de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cel mai iubit fiu al tării, secretarul general al partidului, ne-a îndemnat in permanență să îndrăznim mai mult. Să nu ne mulțumim cu laurii unor victorii în muncă, ci să țintim totdeauna la mai mult, să ne cerem nouă înșine mereu mai muit. Din ’67 încoace, aproape n-a fost an în care uzina noastră să nu fie vizitată măcar o dată de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Și de fiecare dată ne-a îndemnat să dăm prestigiu nou, pe măsura acestui

prezent luminos, Istoricului nume de „Grivița roșie".Iată, sîntem în secția de prelucrări mecanice. Eroul Muncii Socialiste Anton Bobrin face oficiul de gazdă. Ne prezintă oameni. Cu acest prilej îl reintîlnim și pe eroul nostru de la începutul repor-

ginerul Cristian Brătan. Ii vedem concentrați asupra lucrului pe Ion Grama, pe Maria Ivan, pe Ștefan Me- hangiev, pe Liliana Nicolae, pe Brăileanu Ștefan... întrebăm de „strungul de aur", mai bine-zis de unul dintre deținătorii săi. Ion Anca : e student

importau. Beneficiarii noștri le găsesc la nivelul celor existente pe plan mondial. Sigur, a fost greu la început, au fost și nopți albe, și temeri, șl emoții... Dar ceea ce era de demonstrat am demonstrat 1— Ce era de demonstrat? — Că putem gîndi cu ca-
Oamenii de aur ai unei mari uzine

tajului. Este fiul Eroului Muncii Socialiste cu care stăm de vorbă, este „Do- brin" la a treia generație in această uzină. Bunicul lui pășea în „Ati- liere" în urmă cu mai bine de 65 de ani, tatăl — acum aproape 40 de ani, Țiul, acum 4 ani. E. dealtfel, înrădăcinată aici tradiția să-ți lași urmași în uzină și, dacă se poate, chiar în meserie ; ne-o confirmă destinul acestei famili, ca și al familiilor Gheorghe Cioroabă, Gheorghe Petcu, Bologa... Sub ochii părintelui dar îndrumat de alt maistru.Stăm de vorbă cu lăcătușul Nicolae Nancu, unul dintre tinerii formați de meșterul Dobrin. Șl cu in

ia politehnică, la seral... Cu toții, lucrează lntr-o secție automatizată, în care creierul electronic dirijează complicate procese și îngemănarea „electronică — tinerețe" capătă forță da simbol...— Tovarășul Nicolae Ceaușescu a vizitat secția noastră de nenumărate ori, aflăm de la maistrul Anton Dobrin. Cu prilejul unei astfel de vizite ne îndemna ca, pe lingă realizarea unor piese semifabricate pentru montaj și a unor subansamble, să realizăm și produse finite. Acum realizăm aici, in atelier, toată gama de prese de vulcani- zat, de la 45 la 100 de țoii. Pină nu de mult acestea se

petele noastre. Șl nu ne sfiim s-o facem.— Intr-adevăr, acesta este un exemplu.— Mal putem oferi și altele, este de părere secretarul comitetului de partid. Iată, presa de 1 600 tone- forță, realizată, de asemenea, din indicația secretarului general al partidului, este o astfel de demonstrație. Și valțul de ruluit tablă de 50 mm. Sau. dacă ne oprim In secția unde se realizează subansamble pentru platformele de foraj marin, vom avea un alt e- xemplu. Pînă nu de mult, aceste subansamble se importau din Japonia. „Vă încumetați voi să Ie faceți ?“ — ne tntreba cita

cineva cu surprindere a- mestecată cu ușoară neîncredere. „Dacă s-au încumetat japonezii, noi ce-avem sau mai bine zis ce n-avem să nu ne încumetăm ?“ Acum — priviți. Nu sînt cu nimic mai prejos decît cele din Japonia! In urmă cu cîteva luni, vizitind secția, tovarășul Nicolae Ceaușescu a studiat în amănunt cum executăm operațiile, cum decurge procesul tehnologic. A cerut explicații. Era noutatea pe care, cu firească mîndrie, i-o înfățișam celui mai iubit fiu al României socialiste. Ne-am angajat lntr-o competiție In care partener e viitorul. .Și a- rătînd spre tinerii din jur: Ii vedeți ? Două treimi din muncitorii uzinei n-au încă vîrsta de 30 de ani. Ei sint bunul cel mai de preț al uzinei. Au deprins meserie, știu carte, sînt o forță.Ștafeta revoluției, ștafeta de muncă și de luptă trece de la generație la generație, adîncindu-și sensurile, Fiindcă, așa cum sublinia secretarul general al partidului, revoluția, departe de a fi Încheiată, continuă In această Ipostază nouă, constructivă : a muncii, pline de abnegație, pe baricadele noului.> •

REZOLVAREA SOLICITĂRILOR OAMENILOR MUNCII
- in atenția comisiilor pentru scrisori și audiențeLa Plenara C.C. al P.C.R. din 21— 22 martie 1984 s-a analizat, între alte probleme, și activitatea de rezolvare a propunerilor, sesizărilor, reclama- țlilor oamenilor muncii. S-au relevat, atunci, rezultatele înregistrate in acest domeniu, dar și diferite neajunsuri care se mai manifestau în unele județe, subliniindu-se că aceste minusuri sint frecvent legate de faptul că s-a scăpat din vedere necesitatea activizării comisiilor de oameni ai muncii pentru scrisori și audiențe de pe lingă comitetele sau birourile organizațiilor de partid din întreprinderi și instituții. Printre județele nominalizate în acest sens s-a numărat și Călărașiul.După cum este cunoscut, rolul a- cestor comisii a fost precizat cu claritate, prin hotăriri de partid, ele fiind menite să acorde sprijin în organizarea, coordonarea și conducerea întregii activități de rezolvare a scrisorilor și desfășurare a audiențelor oamenilor muncii — această preocupare fiind astfel așezată pe bază obștească mai largă, îh consens cu intreg sistemul nostru de autocondu- cere democratică.Atunci, db ce, pe raza municipiului Călărași, aceste comisii nu își confirmaseră eficiența ? Și, mai ales, ce s-a întreprins după critica făcută de plenară pentru îndreptarea neajunsurilor ?Ne răspunde secretarul cu probleme organizatorice al , comitetului municipal de partid, tovarășul Petre Verbuncu : „Lipsurile criticate, pe bună dreptate, de plenară s-au datorat faptului că nu s-a înțeles de către toți factorii locali un lucru e- sențial, și anume că aceste comisii nu sînt organe de decizie, ci instrumente de lucru ale organelor de partid pe lingă care funcționează. Or, pe de o parte, modul defectuos în care și-au înțeles menirea, iar pe de alta, faptul că n'e-au scăpat de sub îndruniare și control, au dus la nerespectarea termenelor legale de rezolvare a scrisorilor și audiențelor, la „invadarea" comitetelor jadețean și municipal de partid cu o serie de solicitări, deseori necesitînd îndelungi anchete, care se puteau soluționa in unitățile de bază".Ce măsuri a luat Comitetul municipal de partid Călărași pentru remedierea situației ? Imediat după plenară, s-a inițiat o consfătuire de schimb de experiență, cu sprijinul comitetului județean de partid, în cadrul căreia s-au precizat și concretizat sarcinile acestor comisii, in- sistîndu-se asupra cîtorva aspecte de bază : cum să controleze calitatea rezolvării problemelor ridicate de oamenii muncii prin scrisori și audiențe, modul în care să urmărească termenele de soluționare și temeinicia răspunsurilor ; necesitatea de a purta discuții cu autorii scrisorilor și a informa organizațiile de partid asupra unor cazuri deosebite ; cum să colaboreze cu celelalte comisii obștești — pe probleme sociale, de control al oamenilor muncii etc. S-au ^tabilit, apoi, activiștii comitetului municipal de partid care să Îndrume

concret șl să controleze aceste comisii. De asemenea, s-a hotărît ca, lunar sau cel tîrziu din două in două luni, în funcție de situațiile ivite, să aibă Ioc la comitetul municipal de partid intîlniri de lucru cu responsabilii celor 60 de comisii de pe raza municipiului, iar în cadrul biroului comitetului municipal de partid să se a- nalizeze periodic activitatea acestor comisii.Pentru concretizare, am cercetat, mai amănunțit, cum lucrează unele din aceste comisii din municipiul Călărași.La Combinatul de celuloză și hîrtie (C.C.H.) există un program riguros de activitate a comisiei, o evidență clară a problemelor ridicate în cadrul audiențelor — rezolvate, în Curs de rezolvare sau neîntemeiate. La audiențele acordate de conducerea combinatului participă, conform a-
însemnări 
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cestor programe, unul sau doi membri din cei șapte ai comisiei. Firește, fiecare membru al comisiei, în funcție de locul de muncă, cunoscind problemele colegilor, vine în întîm- pinarea unor doleanțe ale acestora. Asta și explică de ce anul trecut s-au înregistrat numai 79 de audiențe și doar trei scrisori adresate comitetului municipal de partid — rezolvate și ele în cadrul combinatului cu sprijinul comisiei amintite. Prezență vie, activă, pe lingă organul de partid din combinat, comisia a demonstrat că este, așa cum se prevede în documente și hotăriri de partid, un instrument de lucru eficient. O dovadă e și inițiativa inginerului Emil Mitrofan, membru al consiliului oamenilor muncii și al comisiei pentru scrisori și audiențe, care, în urma unor solicitări repetate ale unor muncitori privind acordarea de categorii superioare de retribuire, a inițiat diferite acțiuni de popularizare a unor legi, decrete și a altor prevederi legale, explicînd condițiile în care pot fi îndreptățiți la asemenea solicitări.Același spirit de responsabilitate, de seriozitate in munca acestor comisii am întîlnit și la întreprinderea de materiale de construcții. Iată, de pildă, in audiență Ia inginerul șef se află Toader Gh. Vasile, inițial beto- nist, calificat ca sudor în 1969 și de cîțiva ani operator-prefabricate. Solicită să I se schimbe decizia de încadrare. La audiență participă și responsabilul comisiei pentru scrisori și audiențe, Marinache Grigo- rescu. Acesta sugerează conducerii să fie chemat și șeful secției în care lucrează solicitantul. Se confirmă că cererea operatorului este îndreptățită și se procedează la încadrarea lui corectă.

La această întreprindere, comisia pentru scrisori și audiențe este alcătuită din nouă membri, fiecare avînd anumite responsabilități legate de specificul activității lui. De pildă, Florica Vidaeff, președinta comisiei de femei, de la secția de beton celular autoclavizat, are ca sarcină principală, în afară de problemele secției in care lucrează, condițiile de viață și de muncă ale femeilor, ale mamelor cu mulți copii ; Tudor Nea- gu, vicepreședintele consiliului oamenilor muncii, se ocupă de căminul de nefamiliști. Pînă la desemnarea sa în această funcție, căminul arăta neîngrijit, la ora actuală fiind mult schimbat în bine. Zilnic, la audiențele conducerii, în funcție de problemele enunțate, este prezent cîte un membru al comisiei. Și dacă la forurile superioare nu s-au înregistrat scrisori și audiențe din partea lucrătorilor întreprinderii, acest fapt se datorează și activității comisiei.Continuăm raidul la Direcția județeană de poștă și telecomunicații, la Combinatul siderurgic, la întreprinderea de transport-auto, discutînd cu Elena Chirculescu, tehnician secția întreținere-telecomunicații, cu maistrul laminator Iacob Dumitru, cu șeful coloanei transport-călători, Maria Stan, toți trei responsabili ai comisiilor pentru scrisori și audiențe. Ne sint relatate diferite exemple de propuneri care, cu ajutorul acestor comisii, au și fost puse în practică : sortarea fierului vechi din depozitul de la oțelăria electrică a Combinatului siderurgic, formarea unor ateliere In care se recondiționează baterii, saboți-frină, ferodouri, electromotoare, alternatoare, la întreprinderea de transport auto.Intervențiile comisiilor amintite pe lingă birourile organizațiilor de bază din întreprinderi s-au soldat cu eliminarea unor erori de încadrare, asigurarea mai operativă a transportului abonațilot, schimbarea locului de muncă al unor solicitanți, susținerea acordării unor gradații legale, rezolvarea echitabilă a unor probleme disciplinare. Nu aceleași lucruri privind eficiența activității se pot spune despre comisiile de la Fabrica de confecții, de la Autobaza de transport local sau de la întreprinderea de gospodărire comunală. Negăsind sprijin la nivelul conducerii acestora, oamenii continuă să se a- dreseze altor foruri. Ca în scrisoarea nr. 266 din 2 august 1984 trimisă consiliului popular municipal in care se reclamă că terasa unui bloc din Plin centrul orașului are nevoie de reparații urgente. Dacă comisia de oameni ai muncii pentru scrisori si audiente si-ar fi făcut simtită prezenta, adică datoria, scrisoarea amintită, ca și altele dealtfel, n-ar mal fl zăcut, timp îndelungat, pe masa șefului secției I.G.C.L.Dincolo de aceste neajunsuri, măsurile luate de comitetul municipal de partid și-au demonstrat viabilitatea și se cer transpuse în practică de către toate comisiile din întreprinderile și Instituțiile călărășene.
Marta CUIBUȘ

R OMANI A-FILM PREZINTĂ

„Fapt divers"
o producție o Casei de filme 

numărul patru

Scenariul : loan Grigorescu ; deco
rurile : arh. Ștefan Antonescu ; cos
tumele : Liana Manțoc ; muzica : 
Dan Ștefânicâ ; montajul : Maria 
Neagu ; sunetul : Vasile Luca ; 
imaginea : Dumitru Costache-Foni ; 
regia : Andrei Blaier. Cu : llarion 
Ciobanu, Patricia Grigoriu, Răzvan 
Popa, Mitică Popescu, Valentin 
Uritescu, Lăszlo Tarr, Virgil An- 
driescu, Adrian Pintea, Ion Anes- 
tin, Paul Lavric, Luminița Gheor

ghiu, Flavius Constantinescu. Film producție cinematografică „Bucu- 
realizat în studiourile Centrului de rești"

Amplă manifestare 
de creație și interpretare 

-etapa de masă 
a Festivalului național 
„Cintarea României"Odată cu începutul noului an a fost finalizată etapa de masă a Festivalului național „Cintarea României" — 1983—1985, amplă manifestare de creație și interpretare, dedicată celei de-a 40-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifasciste și antiimperialiste și Congresului al XIII-lea_ al partidului. Prin întreaga sa desfășurare, această etapă a festivalului a contribuit la stimularea spiritului creator al oamenilor muncii, la îmbogățirea conținutului și formelor manifestărilor politico-educative, științifice și cultural-artistice. In etapa de masă a marii întreceri a muncii și creației libere s-au aflat înscrise peste 206 000 formații și cercuri artistice, cu peste 4 800 000 interpreți și creatori. Mișcarea artistică de masă a înregistrat o diversificare a genurilor artistice, pe scenele așezămintelor de cultură, în unități economice sau Instituții de lnvățămint fiind organizate un mare număr de manifestări consacrate teatrului politic, poeziei militante, muzicii corale, patriotice și revoluționare românești. Pe agenda etapei de masă a festivalului figurează peste 750 de manifestări de amploare, județene și interjudețene, dialoguri pe aceeași scenă, treceri in revistă, ștafete cultural-artistice, festivaluri și concursuri muzicale, literare și folclorice.In climatul de o deosebită efervescență creatoare oferit de festival, in etapa de masă au apărut noi cercuri și cenacluri literar-artistice, in întreprinderi, case de cultură, școli, facultăți, . numărul acestora ajungînd la peste 53 000, cu 1 240 000 de creatori. Artiști amatori și profesioniști de la orașe și sate și-au adus astfel contribuția la realizarea de manifestări cu un pronunțat mesaj patriotic, menite să contribuie la cultivarea gustului estetic, la educarea materialist-științifică, revoluționară a maselor. (Agerpres)

Concursurile școlare, ediția 1985, 
competiția „celor mai buni66Manifestări devenite tradiționale în viața școlii, care se bucură de larg interes din partea elevilor, concursurile pe discipline de învățămînt și pe meserii reunesc, și în acest an de studiu, la startul competiției „celor mai buni" clasele VII—VIII, IX—XII și anul I al școlilor profesionale. Menite să contribuie la aprofundarea noțiunilor din lecții și activități practice, să lărgească orizontul de cunoștințe, să cultive talentul, pasiunea pentru muncă a elevilor, concursurile au debutat, în luna decembrie 1984, cu e- tapa pe clasă și școală, urmînd ca, în luna februarie 1985, să se desfășoare, în continuare, etapele pe școală, pe comună, oraș și sector al municipiului București. Din rîndul participan- ților etapelor locale vor fi selecționați cei mai buni elevi care se vor întrece în cadrul etapei județene, pe municipiul București și apoi în etapa finală, pe țară, a concursurilor școlare, care se va

desfășura Intre 15—20 aprilie.Disciplinele de tn- vățămint la care se desfășoară concursul și localitățile care vor găzdui etapa finală a competiției sînt : limba și literatura română, limba și literatura maternă (maghiară și germană) — Brăila, pentru clasele VII—VIII și Timișoara, pentru clasele IX— XII ; matematica — Tulcea, Drobeta-Turnu Severin; fizică — Bistrița; chimie— Piatra Neamț ; biologie — Craiova; Istoria României — Iași; economie politică, politica economică a P.C.R., filozofie — Arad; geografie — Constanța; limbi moderne (engleză, franceză, rusă, germană) — Baia Mare.Concursurile școlare pe meserii, la care participă elevi din clasele IX—XII și anul I al școlilor profesionale, se desfășoară în- tr-o serie largă de domenii: mecanică ; e- lectrotehnică ; construcții ; economic, a- limentație publică și industrie alimentară ; mine, petrol și geologie; industrie ușoară

(țesători, tricoterl, confecții) ; metalurgie (feroase, laminorist, mecanic mașini și utilaje, electrotehnic); m'atft- riale de construcții (o- peratori lianți și azbociment, materiale de construcții); silvicultură și exploatări forestiere, prelucrarea lemnului; industrial agricol (agronom, horticultor, zootehnist, veterinar, mecanic a- gricol); chimie industrială ; informatică ; sanitar ; poligrafic ; muzică, arte plastice, ■coregrafie. Unele dintre aceste competiții se finalizează în etapa pe ministere.Participants la concursuri susțin probe scrise șl lucrări practice, aplicative. Dintre premiații la etapa pe țară a concursurilor pe discipline de învătămînt vor fi selecționați elevii care ne vor reprezenta țara în concursurile școlare internaționale. De menționat și faptul că, pentru partici- panțil la etapa pe țară a concursurilor, organizatorii vor pregăti numeroase premii. (F. D.).
Expedițiile „Cutezătorii66La Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România s-a deschis, joi, expoziția expedițiilor „Cutezătorii", acțiune-concurs organizată de Consiliul Național al Organizației Pionierilor și revista „Cutezătorii". Sînt reunite, aici, cele mai interesante materiale colecționate, con

fecționate sau prelucrate în expediții, precum și albume, fotomontaje, hărți, grafice aparținînd celor 17 echipaje-pionierești cărora le-au fost a- cordate trofee și distincții. Acțiunea s-a încheiat cu simpozionul „Expedițiile «Cutezătorii» — mijloc de educare a tinerei generații, în spiritul patriotismului revoluțio

nar", Au fost prezenți reprezentanți ai celor 30 000 de pionieri care, constituiți în echipaje, au avut posibilitatea, de-a lungul verii, să cunoască și să studieze locurile ce oglindesc istoria poporului român, frumusețile și bogățiile patriei, realizările de astăzi ale oamenilor muncii.(Agerpres)
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate tovarășe Ceaușescu,Doresc să vă mulțumesc din inimă pentru urările pe care mi le-ați adresat cu prilejul împlinirii vîrstei de 75 de ani și pentru înalta distincție românească pe care mi-ați acordat-o prin decret prezidențial — Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I, cu eșarfă. Consider acest ordin ca o expresie simbolică a prieteniei și colaborării polono-române, care în decursul ultimilor 40 de ani s-au dezvoltat și îmbogățit cu conținut nou, socialist.Sînt ferm convins că prietenia și colaborarea polono-română se vor întări și îmbogăți în continuare pentru binele ambelor noastre țări și al întregii comunități socialiste.Vă rog să primiți, stimate tovarășe Ceaușescu, urări de noi succese în muncă pentru binele patriei dumneavoastră, sănătate și fericire personală.
HENRYK JABLONSKI

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAmabilul mesaj de felicitare pe care Excelența Voastră a binevoit să mi-1 adreseze cu ocazia alegerii mele în calitate de președinte al Confederației Elvețiene m-a impresionat foarte mult. Mulțumindu-vă foarte sincer, vă exprim cele mai bune urări de fericire personală și de prosperitate pentru țara dumneavoastră.

KURT FURGLER
Președintele Confederației Elvețiene

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânExcelență,Acord o înaltă apreciere mesajului dumneavoastră de felicitare și bune urări.In numele guvernului și poporului indian, precum și al meu personal, folosesc acest prilej pentru a vă exprima intenția mea fermă de a ridica pe mai departe edificiul relațiilor de prietenie și cooperare, pe temeliile care deja există în mod fericit între cele două țări ale noastre.Vă rog să primiți, Excelență, asigurarea celei mai înalte considerații.

RAJIV GANDHI

tv

—— - —— -
Printr-o largă participare cetățenească, in pofida rigorilor iernii,

PRODUCȚIE NORMALĂ
ACTIVITATE NORMALĂ

1N TOATE SECTOARELE,
IN TOATE LOCALITĂȚILE

și să se Viscol și extracția s-a pro-

ȘEDINȚA DE BILANȚ A ACTIVULUI DE PARTID Șl DE COMANDA 
DIN DEPARTAMENTUL SECURITĂȚII STATULUI

Un cuvînt la ordinea zilei: 
ABNEGAȚIAPrintre locurile de muncă cele mai bărbătești, unde se înfruntă pieptiș rigorile iernii, sînt și sondele. în schelele petroliere se duce în aceste zile o aspră luptă pentru ca izvorul de țiței așteptat mereu de instalațiile de prelucrare sau ardere să nu slăbească. Brigăzile de petroliști Grindu și Colelia, din județul IALOMIȚA, se află răs- pîndite pe o rază de 30 km, în plin cîmp, în bătaia crivățului, în zona în care ninsoarea și viscolul, apoi gerul au cunoscut intensități deosebite. Pentru buna funcționare a tuturor instalațiilor, inclusiv a electromotoarelor de la pompele de extracție, a fost necesară menținerea unei continue .stări .de aier-. tă și de veghe, atît la rețelele electrice, cit și Ia conductele pentru agentul termic și de preluare a țițeiului extras.Pentru a face față greutăților create de vremea potrivnică, în a- Ceste nopți, cu ninsoare abundentă și vînt ce sufla cu aproape 100 km la oră, între turlele sondelor se vedeau mici luminițe ce anunțau prezența petroliștilor la datorie. Nici un sondor nu a plecat acasă la ieșirea din schimb. Inginerul Nicolae Grije, șeful brigăzii Grindu, ne-a declarat că întregul colectiv și-a dovedit omogenitatea și tăria de caracter, voința de a învinge greutățile. Sînt oameni în cadrul celor două brigăzi care, de patru zile, nu au știut ce este odihna.A fost nevoie să se facă pîrtii către fiecare sondă, să să facă drum utilajelor de intervenție. Și s-au făcut pirtii. A fost nevoie să fie eliminate unele defecțiuni cauzate la ventile de gerul excesiv. Și au fost eliminate defecțiunile. A trebuit să se monteze demonteze piesele în plin pe timpul nopții, fără ca să fie întreruptă. Și așa cedat.Buldozeriștii Ion Diaconu șl Ion Secuiu au lucrat cu cele două utilaje de deszăpezire trei zile și trei nopți, practic fără întrerupere ; din cînd în cînd, de la „parcul Grindu", Ie soseau cite un pachet cu mincare. Ei au reușit să mențină drumurile de acces pentru trailere într-o stare acceptabilă. Formațiile de intervenții conduse de inginerul Daniel Spiru, maiștrii Mitache Mănescu, Ion Sibiceanu, Gheorghe Radu și Stelian Rizea au reușit să mențină în stare de perfectă funcționare toate angrenajele și utilajele participante la bunul mers al extracției. Nici pentru electricienii maistrului Constantin Mincă, secretarul organizației de partid, nu a fost ușor. Să ai tot timpul grijă și să intervii acolo unde este nevoie, pentru a menține sursele de energie electrică în perfectă stare, pe o rază de zeci de kilometri și însumînd mii de kilometri de conductă, nu este ușor, mai ales că zăpada depusă pe fire trebuia cu grijă înlăturată pentru a nu-se produce rupturi.în această săptămînă, petroliștii brigăzilor din Ialomița ai schelei Berea au raportat nu numai îndeplinirea sarcinilor de plan, ci șl extragerea unor cantități suplimentare de țiței și gaze.Nici condițiile de muncă din creierul munților n-au fost mai blînde. în județul BACĂU, sus la Geamăna, pe muntele Coșmanu, nămeții au depășit de mult înălțimea de 1 metru, iar temperatura se menține la minus 27 grade. Cu toate acestea, sondorii din cadrul schelei de producție petrolieră Zemeș nu au încetat nici o clipă activitatea. Folosind buldozere, trolii, autofreze șl alte utilaje, cu lopeți, ei își croiesc zilnic drum, asigurînd aprovizionarea instalațiilor cu materiale și combustibil pentru a le menține în stare de funcționare.Deosebit de dificilă a fost situația în zona Geamăna-sud, unde o parte din instalații se opriseră din cauza frigului. Pentru a le repune în funcțiune, sondorii din brigada condusă de ing. Gabriel Bulboacă au muncit zi și noapte la deszăpezirea drumurilor, la degajarea in-

stalațiilor de nămeți. Intrucît temperatura de afară era sub punctul de congelare a motorinei, sondorii au recurs la amestecarea acesteia cu petrol lampant, făcînd-0 fluidă, pentru a putea fi utilizată la motoare.Pentru a stimula producția, In a- ceste zile la brigăzile de pe Cilioaia, Tazlău, Zemeș și Geamăna au fost efectuate peste 20 de operații geo- logo-tehnice, tratamente cu solvent!, obținîndu-se îmbunătățirea parametrilor de pompare și creșterea afluxului de țiței cu circa 20 de . tone. La Chili-vest, brigada condusă de ing. Ion Manolache a experimentat pentru prima dată efectuarea tratamentelor cu un nou solvent, un produs secundar provenit de la Combinatul petrochimic Bor-■■r, (.te!.. 
• Grija grijilor fiecărui om al muncii tre

buie să o constituie activitatea productivă 
continuă, îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
de plan.

• Funcționarea normală a unităților ener
getice trebuie îmbinată cu economisirea rigu
roasă a fiecărui strop de energie atît în consu
mul industrial, cît și în cel public.

• în agricultură, pe lingă ținerea în sigu
ranță a efectivelor de animale și a plantelor 
din sere, trebuie păstrat ritmul livrării pro
ducției zootehnice, în vederea bunei aprovi
zionări a populației.

• La orașe, ca și la sate, toți locuitorii apți 
de muncă sînt datori, în virtutea legii, să par
ticipe fără preget la deszăpezire.

zeștl. Rezultatul a fost creșterea simțitoare a producției de țiței.
Conștiința datoriei — 
la cea mai înaltă 

tensiuneStrădania sondorilor, ca și a oricăror altor oameni ai muncii, era strîns dependentă și de fluxul continuu al energiei electrice. Intr-adevăr, între miile și miile de oameni ai muncii intrați în focul bătăliei pentru ca viața economico- socială să se desfășoare in condiții corespunzătoare s-au numărat și lucrătorii care răspund de menținerea în funcțiune a liniilor electrice. Printre aceștia s-au aflat și electricienii de la Secția de distribuire a energiei electrice BRAILA. Liniorii, învestiți cu misiunea dificilă ca pe orice vreme să asigure circulația curentului electric prin rețelele de înaltă tensiune, au demonstrat încă o dată pricepere, devotament, curaj.în zona Stăncuța-Bertești, spre exemplu, liniile de înaltă tensiune se acoperiseră cu o crustă de gheață de 2 cm. Faptul în sine afecta buna funcționare a sondelor Bărăganului, exact a acelor sonde la care, după cum s-a arătat mai sus, se dădea o bătălie aprigă pentru producție. Echipa lui Ion Eavaz, de la însurăței, n-a pregetat să lucreze la 15 metri înălțime pe un viscol cu viteza de 70 km pe oră. După 6 ore de muncă intensă, liniile de Înaltă tensiune au fost deblocate de gheață, iar sondele au primit curentul electric necesar.Un alt „fapt divers", din alt domeniu de activitate, s-a declanșat joi, 10 ianuarie, după lăsarea serii. La căpitănia portului Brăila s-a recepționat la ora 17,30 un mesaj : Nava de pasageri „Malnaș", cu 147 de oameni la bord, rămăsese blocată între ghețuri la 47 km de Brăila, în dreptul brațului Vîlciu. Acolo unde Dunărea era acoperită de sloiuri in proporție de 80 la sută, un zăpor uriaș făcea imposibilă înaintarea. în sprijinul navei au plecat de urgentă remorcherele „Mediaș" și „Dumbrăveni". După citeva ore de luptă cu ghețurile, capcana a fost spartă, dînd posibilitate navei „Malnaș" să ajungă, către miezul nopții, in portul Brăila.Deși timp de două săptămîni a nins în județul VlLCEA aproape

A APĂRUT;

NICOLAE CEAUȘESCU
„Cuvîntare la ședința comună 
a consiliilor oamenilor muncii 

de naționalitate maghiară și germană" 
27 decembrie 1984

Editura politică

TELEGRAMĂTovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit un mesaj de răspuns din partea primului ministru al Republicii India, Rajiv Gandhi, în care sînt exprimate mulțumiri pentru felicitările ce i-au

PROGRAMUL 1 -
13,30 Telex
13.35 La sfirșlt de săptămtnâ (color)
16,43 Săptămina politică (color) 
17,00 închiderea programului 
19,00 Telejurnal (parțial color)
19,20 înfăptuirile de azi — temelii trai

nice pentru viitorul comunist al 
patriei • Eroism cotidian

19.35 Teleenciclopedla • Aventura cu
noașterii — Emil Racovită • Artă 
șl istorie. Primele monumente de 
artă ale anticei Elada • Tectoni
ca plăcilor. Fenomen de formare 
a unor Insule in Oceanul Paclflo

20,00 Film artistic. „Lustragiul". Pre
mieră TV. O producție a studiou
rilor din Grecia. Scenariul și re
gia : Marla Plyta

fără Întrerupere, stratul de zăpadă din depozitele de bușteni ale Combinatului de prelucrare a lemnului din Rimnicu Vîlcea măsoară doar cîțiva centimetri. Această stare de fapt se datorează oamenilor din combinat. încă de la primii fulgi de nea, ei au acționat energic pentru ca aceste zone hotărîtoare pentru producție să nu fie blocate de omăt.— La Intrarea tn fiecare schimb — ne spunea tovarășul Ion Nico- laescu, secretarul comitetului de partid pe combinat — muncitorii se prezintă mai devreme Ia lucru și iau parte la acțiunile organizate pentru Îndepărtarea zăpezii depuse In ultimele ore. Așa se explică faptul că fluxul tehnologic, res- pectiv alimentarea cu material 

lemnos a secțiilor de placaj, furnire estetice și PAL se desfășoară în condiții normale. Totodată, înainte de introducerea buștenilor în bazinele de tratare termică, aceștia sînt curățați, bucată cu bucată, de zăpadă și gheață, pentru a se preveni consumul ridicat de energie electrică și termică, precum și pentru a se scurta ciclul de tratare a materialului lemnos înainte de introducerea lui în utilajele de decupat și derulat.Desigur, faptul că depozitele sînt descongestionate nu rezolvă aprovizionarea acestui gen de întreprinderi. Mai trebuie ca lemnul să și sosească din exploatările forestiere. Oricine bănuiește că în pădure se lucrează și mai greu. Totuși, industria de prelucrare a lemnului este aprovizionată ritmic.în multe întreprinderi forestiere de exploatare și transport din țară, printre care cele din Bistrița, Reghin, Piatra Neamț, Toplița, Focșani, Tg. Jiu, Nehoiu, Pitești, unde activitatea de producție din parchetele de exploatare a fost stînjenită, munca a continuat în depozite, la sortatul și prelucratul buștenilor. Pentru reluarea grabnică a procesului de producție, oamenii muncii din acest sector continuă să acționeze cu energie la deblocarea drumurilor forestiere. Pină acum, prin antrenarea întregului parc de autogredere, buldozere, tractoare cu plug, ca șl a altor utilaje, a muncii pline de dăruire a peste 20 mii oameni ai muncii, au fost deblocate drumuri forestiere în lungime totală de circa 25 mii km.Măsuri speciale au fost luate, în toate întreprinderile forestiere, pentru aprovizionarea cu alimente a muncitorilor. Cei din locurile supuse izolării au fost transportați, in timp util, în localitățile în care se află depozite, muncind la sortarea lemnului și expedierea lui la întreprinderile de prelucrare și la combinatele de celuloză și hîrtie, precum și la deszăpezirea incintelor și a drumurilor de acces.
0 îndatorire legală : 

participarea tuturor 
cetățenilor la deszăpezireAm văzut tn aceste zile numeroși locuitori ai satelor județului TELEORMAN acționînd fără răgaz pentru degajarea zăpezii, mai ales 

fost adresate cu prilejul preluării funcției de prim-ministru. în mesaj se subliniază dorința primului ministru indian de a întări pe mai departe relațiile strînse dintre cele două țări.
21.35 Tablouri dintr-o expoziție... (co

lor). Emisiune de divertisment
22.20 Telejurnal (parțial color)
22,30 închiderea programului

PROGRAMUL »
19,00 Telejurnal
19.20 Buletinul rutier al Capitale!
19.35 Moștenire pentru viitor. Mlhal 

Emlnescu
20,10 Tineri interprețl
20.40 Învățămînt-calltate-eflelență. O 

școală pentru industria chimică a 
țării — reportaj

21,00 Melodii populare. Ctntece de pe 
la noi

21,15 Magistrale ale socialismului. „A- 
pele luminii" — documentar

21.40 De pretutindeni. Arhitectura se
colului XXI

21,55 Bună seara, fete, bună seara, 
băieți I

22.20 Telejurnal
22,30 închiderea programului

condiții de îngriji- a animalelor. Da, aceste zile oameni să fie cetățeni în-
din incinta sectoarelor zootehnice. Pretutindeni, uitînd ce este odihna, au muncit pînă ce au fost asigurate cele mai bune re și furajare am văzut în care au știut tr-un mod exemplar. Multe fapte, nenumărate fapte în care spiritul civic a fost prezent Ia fiecare pas. într-una din nopțile trecute, viscolul, care a avut o intensitate de peste 70 km la oră, a determinat blocarea căilor de acces la cele două complexe zootehnice aparți- nind asociației economice interco- operatiste din comuna Furculești. Puțini la număr, îngrijitorii din schimbul de noapte nu puteau face față zăpezii care cădea continuu, în plus s-a întrerupt alimentarea cu energie electrică a maternității. $i cînd erau momente mai grele au apărut inginerul Vasile Cocu, directorul asociației, electricianul Petre Țoncu, mecanicul Ion Cris- tache, îngrijitorii Petre Bălăceanu, Floarea Stănoiu, Mircea Roman, ' Florea Scumpieru, mecanizatorii Sică Gheorghe și Dumitru Neagu, ceilalți lucrători aflați la odihnă acasă. Fără să fie nevoie de convocare specială. Pînă dimineața, totul a revenit la normal, parcă nu se întîmplase nimic.Și la IAȘI, ca pretutindeni in țară, chiar din prima zi cînd s-au dezlănțuit ninsorile abundente, consiliul popular municipal a organizat, prin deputății săi și comitetele de cetățeni, o vastă acțiune pentru deszăpezire. în primul rînd s-a făcut descongestionarea zăpezii de pe trotuare. Cetățenii, mobilizați de deputați, au curățat în jurul blocurilor și, în echipe, au înlăturat zapada și de pe străzi. Astfel că s-a putut face continuu o bună aprovizionare a magazinelor și deci a întregii populații.în circumscripția electorală nr. 3 din cartierul Păcurari, spre exemplu, l-am întîlnit în fruntea unul mare număr de cetățeni pe deputatul pensionar Vasile Scutaru. Obișnuit cu disciplina de la C.F.R., unde a lucrat aproape 40 de ani, cel mai mult timp ca mecanic de locomotivă, el a împărțit strada Munteni, unde locuiește, pe zone, pentru fiecare familie. Dar a organizat totodată și o acțiune de întrajutorare pentru familiile care au mal puțini membri ori sînt compuse din bătrîni, bolnavi, ce nu pot depune efort. Astfel, ambele trotuare ale acestei străzi au fost descongestionate de zăpadă și au fost întreținute continuu curate, prin munca cetățenilor, efectuată dimineața, cu mult înainte de a pleca la serviciu, și după-amiaza, la întoarcere.Acțiuni susținute pentru deszăpezire, coordonate de deputați au fost întreprinse și în cartierele Copou, Tătărași, Socola, Alexandru cel Bun și-n alte zone. Deputatul Vasile Barb, din circumscripția electorală nr. 24 din Tătărași, știind că în cartier locuiesc mulți lucrători de la întreprinderea metalurgică unde el este secretar al comitetului de partid, i-a convocat pe aceștia în mod special să participe la deszăpezire, descongestionînd în același timp artera principală pînă la întreprindere.Și în localitățile din județul MEHEDINȚI continuă, prin mai larga participare a cetățenilor, acțiunea de deszăpezire a arterelor de circulație. Bunăoară, în municipiul Dro- beta-Turnu Severin, la inițiativa organizațiilor O.D.U.S., locatarii din marile cartiere de locuințe — Cri- hala, Kiseleff, CET-nord., Aluniș — acționează fără întrerupere pentru înlăturarea zăpezii.în comune și sate, forțele s-au concentrat cu deosebire pe principalele artere de legătură cu centrul județului, in unitățile care dispun de sectoare zootehnice, în scopul asigurării unor condiții optime de îngrijire și furajare a animalelor. tn fruntea acestei ample acțiuni de masă, in care sînt angajați peste 85 000 de locuitori ai județului, se află deputății, exemplu de spirit gospodăresc și inițiativă în tot ceea ce se întreprinde. Numai tn cîteva zile zăpada a fost înlăturată de pe artere de circulație și căi prioritare de acces ce totalizează peste 2120 km.

Reporterii șl corespondenții 
„Scînteii”

Telegrama adresată tovarășului Nicolae CeaușescuActivul de partid și de comandă din Departamentul Securității Statului, întrunit în ședință de bilanț,Intr-o atmosferă de înaltă responsabilitate comunistă, de profundă angajare patriotică, generată de istoricele hotărîri ale celui de-al X,HI-lea Congres al Partidului Comunist Român, activul de partid și de comandă al Departamentului Securității Statului, întrunit in convocarea de bilanț, a analizat cu înaltă exigență partinică, în spiritul indicațiilor și orientărilor dumneavoastră, activitatea de securitate, sarcinile ce ne revin, sub conducerea partidului, pentru apărarea cu intransigență revoluționară a marilor cuceriri socialiste ale poporului.Participanții la ședință au exprimat adeziunea deplină a tuturor cadrelor de securitate față de Raportul prezentat la Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român, document programatic de excepțională valoare teoretică și practică, al cărui conținut poartă in mod determinant amprenta gindirii dumneavoastră cutezătoare, revoluționară și care se constituie intr-un grandios program de muncă pentru partid și popor, pentru întreaga noastră națiune, in vederea edificării neabătute a viitorului socialist și comunist al patriei.In numele întregului efectiv al Departamentului Securității Statului, ne angajăm solemn de a face totul, de a acționa cu energii sporite, cu înaltă răspundere revoluționară pentru realizarea in cele mai bune condiții a sarcinilor ce ne revin din hotărîrile și documentele adoptate de înaltul forum al comuniștilor români, din legile țării, pentru înflorirea in deplină independență și suveranitate a României, pentru traducerea cu succes in viață a luminosului Program al partidului.Vă raportăm, tovarășe comandant suprem, că aparatul de securitate, asemenea întregului nostru partid și popor, a trăit cu mindrie și demnitate momente de nețărmurită bucurie și satisfacție prilejuite de realegerea dumneavoastră in suprema funcție de secretar general ai partidului, văzînd în această opțiune istorică chezășia de granit a înaintării ferme a patriei noastre pe drumul civilizației socialiste, spre comunism.In cadrul lucrărilor bilanțului s-a dat din nou glas recunoștinței noastre fierbinți fată de neobosita dumneavoastră aotivitate de strălucit militant revoluționar și patriot înflăcărat care și-a dedicat și își dedică, cu eroism și exemplară dăruire, întreaga viată idealurilor scumpe de libertate și independentă ale națiunii noastre, triumfului revoluției socialiste, înfloririi necontenite a patriei, colaborării și păcii in lume. Ne exprimăm deosebita noastră prețuire fată de clarviziunea, spiritul novator, revoluționar, dinamic cu care acționați în toate domeniile vieții economico-sociale, inaugurînd, prin mărețele victorii obținute sub înteleapta dumneavoastră conducere, cea mai rodnică epocă din istoria acestui străvechi pă- mînt și care s-a înscris pentru totdeauna in conștiința națiunii noastre ca „Epoca Ceaușescu".Ănaiizînd cu răspundere, în spirit critic și autocritic, activitatea desfășurată în anul 1984 pentru îndeplinirea misiunilor cu care au fost învestiți în domeniul asigurării securității statului, ai apărării independenței și suveranității naționale, participant» Ia ședința activului de partid și de comandă au subliniat că, urmînd neabătut linia politică a partidului, în strînsă conlucrare cu masele de oameni ai muncii, cu organismele democrației muncitorești, revoluționare, întregul efectiv al organelor Securității Statului a acționat cu vigilentă și combativitate sporită — așa cum dumneavoastră, in re
Informații din domeniul transporturilorComandamentul de deszăpezire din Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor informează că, în urma muncii pline de dăruire desfășurate de un mare număr de oameni, circulația pe căile ferate este asigurată in prezent in condiții mai bune, toate instalațiile fiind în stare de funcționare. Unele greutăți în desfășurarea activității se mai înregistrează încă in triajele București, Ploiești și MărășeștiA fost redată traficului, de asemenea, șî cea mai mare parte din rețeaua de drumuri naționale. Mai sînt blocate încă sectoare din următoarele drumuri naționale : Dn 1 A, între localitățile Cheia șl Bratocea, la km 142—148 ; Dn 22, între localitățile Grădiștea și Hudești, la km 30—40 ; Dn 26, între localitățile Blăgeștl și Murgeni, la km 80—93 ; Dn 41, între localitățile Smîrdioara șl Izvoarele, la km 24—33 ; Dn 51A,

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 12 ianuarie, 
ora 20 și 15 ianuarie, ora 20. In (ară : 
Vremea va fi geroasă tn cea mal mare 
parte a țării, iar cerul va fi variabil. 
Vor cădea precipitații slabe locale, 
sub formă de ninsoare, îndeosebi ta 
a doua parte a intervalului. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat, cu unele 
Intensificări spre sfîrșltul intervaluluiINFORMAȚII SPORTIVE

ȘAHîn runda a patra a campionatului feminin de șah, ce se desfășoară la Băile Herculane, Otilia Ganț a învins-o pe Smaranda Boicu, Mădălina Stroe a pierdut la Viorica lonescu, iar partidele Iudit Chiricuță — Cristina Bădulescu și Gertrude Baum- stark — Eugenia Ghindă s-au încheiat remiză. Celelalte partide s-au întrerupt.în clasament conduc Dana Nuțu șl Marina Pogorevici, cu cite 2,5 puncte (1). urmate de Cristina Bădulescu și Otilia Ganț — cu cite 2.5 puncte.
FOTBALSelecționerul echipei de fotbal a

cinema 

a adresat o telegramă tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pre

între localitățile Suhaia și Piatra, la km 14—19 ; Dn 61, între localitățile Bucșani și Vînătorii Mici, la km 24—47 ; Dn 65 A, intre localitățile Balacl și Putineiu, la km 52—76 și 101—113.De asemenea, pe alte cîteva sectoare de drumuri naționale circulația se desfășoară mai anevoios.în porturile Constanța și Constan- ța-sud activitatea se desfășoară normal. Pe Dunăre însă, în aval de Drencova, s-a format pod de gheață, iar în amonte de Cernavodă gheața este blocată. în aceste condiții, navigația este oprită în sectoarele Buziaș —- Drobeta — Turnu-Severin, iar în celelalte sectoare activitatea se desfășoară cu dificultăți din cauza gheții. în porturile dunărene activitatea este stînjenită de temperaturile scăzute, de stratul mare de zăpadă și de gheața din bazine.(Agerpres)
ta sud-estul țârii, spulberînd Izolat 
zăpada. Temperaturile minime vot fi 
cuprinse intre minus 25 șl minus 15 
grade, local mal coborîte în primele 
nopți, iar cele maxime între minus 15 
șl minus 5 grade. Pe alocuri se va 
produce chiciură. In București : Vre
mea va fi rece, geroasă noaptea șl 
dimineața. Cerul va fi variabil, favo
rabil ninsorii slabe. Vîntul va sufla 
slab ptnă la moderat. Temperaturile 
minime vor1 oscila între minus 13 și 
minus 14 grade, Iar cele maxime în
tre minus 19 șl minus 6 grade. în pri
ma parte a intervalului se va produce 
chiciură.

Angliei, Bobby Robson, a convocat 23 de jucători pentru un stagiu de pregătire în comun, în vederea meciurilor din acest an din preliminariile campionatului mondial de fotbal. Dintre jucătorii selecționați fac parte și trei debutanți : fundașii Stewart Robson și Gary Stevens șl atacantul Chris Waddle — toți internaționali Ia juniori.Iată lotul convocat : portari : Shilton, Bailey; fundași: Buxbury, Sam- som, Kennedy. Butcher, Fenwick, Anderson, Martin, Roberts, B. Robson ; mijlocași : S. Robson. Moses, Stevens, Hoddle, Hunt, Barnes : a- tacanți : Woodcock, Waddle, Mariner, Lineker, White, Chamberlain.
• Marynia t POPULAR (35 il 17) — 
15; 17,15; 19,30.
• Jandarmul și extratereștrll t 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 TI 01) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Marele premiu : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12.15; 15,45; 19.
• Anonimul venețlan : CAPITOL
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,3d; 15,45;
18; 20.
• Iubirea are multe fețe : BUCU
REȘTI (13 6154) — 9,13; 12,13; 16; 19, 
GLORIA (47 46 75) — 9; 12; 16; 19, 
CULTURAL (83 50 13) — 9; 12; 16; 19.
• Rocky II : FESTIVAL (15 63 84) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11,30; 14,15; 
16,45; 19,15, AURORA (35 04 66) — C; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Domn pentru o zi : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20. DACIA (50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20.
• Prințesa păun — 9; 11,15; 13,30,
Copiii căpitanului Grant — 15.45;
17,45; 19,45: DOINA (16 35 38).
• Omul și fiara : FERENTARI 
(80 49 85) — 10,30: 15,30; 18,30.
• Războiul stelelor: GiULEȘTI 
(17 55 46) - 9; 12; 16; 10.
• Avertismentul : COTROCENI 
(49 48 48) — 10; 13; 16; 19.
• Undeva, cindva : PACEA (60 30 85)
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Febra aurului : MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Salamandra : FLACĂRA (20 33 40)
— 15; 17; 19.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Poveste din Hollywood — 15; 

ședintele Republicii Socialiste România, comandantul suprem al forțelor armate, in care se spune :petate rinduri, ați cerut organelor de securitate — pentru respectarea fermă a legalității socialiste, in scopul apărării cuceririlor istorice ale poporului nostru. S-a reliefat, cu pregnantă, că toate rezultatele obținute de unitățile de securitate in anul recent încheiat sint rodul conducerii nemijlocite de către Partidul Comunist Român, al grijii statornice și generoase pe care dumneavoastră personal, mult stimate și iubite tovarășe comandant suprem, o acordați perfecționării continue a activității organelor de stat, inclusiv a organelor de securitate.In deplin consens cu sarcinile strălucit reliefate In cuprinsul Raportului prezentat de dumneavoastră de Ia tribuna celui de-al XIII-lea Congres al partidului, ne vom preocupa permanent de întărirea spiritului de partid, a răspunderii și combativității, a ordinii și disciplinei in activitatea fiecărui comunist. In același timp, vom desfășura o intensă muncă politico-organizatorică și educativă, in scopul promovării consecvente a spiritului revoluționar in întreaga activitate, ridicării necontenite a nivelului pregătirii politico-ideologice, științifice și profesionale, dezvoltării combativității și fermității in muncă, astfel ca organele de securitate să-și poată îndeplini în mod exemplar, in orice împrejurări, misiunile încredințate de partid și popor,Vă raportăm, tovarășe comandant suprem, că vom pune In permanență in centrul preocupărilor noastre aplicarea in viată a conceptului de prevenire, ai cărui fondator și consecvent promotor sinteți, că vom veghea Ia apărarea cu fermitate a legalității socialiste, vom face totul pentru a zădărnici orice încercare care ar putea să lovească in interesele poporului, fiind necruțători față de cei care se pun in slujba dușmanilor țării și trădează interesele patriei noastre socialiste.Dind glas gindurilor șl sentimentelor tuturor cadrelor de securitate, vă exprimăm suprema recunoștință pentru contribuția creatoare, de inestimabilă valoare, pe care o aduceți de două decenii de cind, prin voința intregii națiuni, conduceți cu strălucire destinele României, la elaborarea și înfăptuirea politicii profund științifice a partidului și statului nostru, pentru grija permanentă pe care o purtafi viitorului țării, dezvoltării ei pe noi trepte de civilizație și progres. Vă rugăm respectuos să ne permiteți a vă adresa, cu prilejul apropiatei aniversări a zilei dumneavoastră de naștere și a îndelungatei activități revoluționare, un vibrant șl fierbinte omagiu, împreună cu cele mai alese urări de viată indelungată, in deplină sănătate și fericire, de ani mulți și luminoși în fruntea partidului și statului, spre binele și propășirea eroicului nostru popor.Vă asigurăm, mult stimate șl iubite tovarășe comandant suprem, că vom milita neobosit pentru executarea întocmai a hotărîriior de partid, a legilor tării, a ordinelor, orientărilor și indicațiilor dumneavoastră, că în toate împrejurările vom acționa ca revoluționari, strîns uniți în jurul partidului, al secretarului său general, purtînd in conștiință flacăra vie a spiritului patriotic, convingerea că nimic nu este mai presus decît interesele partidului, ale țării, ale poporului, hotărirea nestrămutată de a fi mereu acolo unde ne cheamă partidul, țara, comandantul nostru suprem, îndepiinindu-ne, în toate împrejurările, cu orice sacrificiu, misiunile încredințate.
Energia electrica 
și combustibilii — 

sever economisite!
(Urmare din pag. I)consumatoare de energie electrică șl termică. De asemenea, consiliile populare județene, municipale, orășenești și comunale trebuie să acționeze cu toată fermitatea pentru gospodărirea chibzuită a tuturor formelor de energie, reducerea la strictul necesar a iluminatului public și consumului casnic in fiecare localitate, asigurîndu-se astfel condiții pentru buna funcționare a unităților economice.în fiecare unitate, Ia fiecare loc de muncă trebuie să fie limpede ințelei căde utilizarea rațională a resurselor energetice, de gospodărirea lor judicioasă depind indeplinirea integrală, zi de zi, a sarcinilor de plan, realizarea tuturor produselor de care țara are nevoie și, implicit, * * veniturilor oamenilor muncii.

• Cireșarii : CENTRAL (14 12 24) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. FLAMU
RA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• Moara Iul Călifar: BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19.
• O lumină la etajul zece ; UNION 
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 15,45; 18; 20.
• Secretul lui Bachus : LIRA 
(317171) — 15; 17,15: 19,30.
• Acordați circumstanțe atenuante?)
DRUMUL SĂRII (31 28 18) — 15;
17; 19.
• Raliul : VOLGA (79 71 26) — »;
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 (21 3186)
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Zbor periculos : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Amintirea unei mari iubiri :
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 rămin 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. .

în această acțiune de mare importanță este necesar să se afirme puternic spiritul gospodăresc al tuturor colectivelor din întreprinderi, al tuturor cetățenilor, concomitent cu măsurile tehnico-organizatorice pe care trebuie să le ia permanent conducerile Întreprinderilor. în vederea utilizării raționale și economisirii resurselor energetice se impune ca organele și organizațiile de partid să desfășoare o intensă activitate politico- educativă pentru obținerea de rezultate cît mai bune în acest domeniu.Fiecare colectiv, fiecare cetățean este chemat să-și facă un titlu de cinste și mindrie patriotică din traducerea in fapte a hotărîriior Congresului al XIII-lea al partidului, ob- ținînd rezultate cît mai bune în reducerea consumurilor energetice — așa cum o cer Interesele economiei naționale, ale noastre, ale tuturor.
Administrația de Stat 

Loto-Pronosport 
informează:NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 11 IANUARIE 1985 Extragerea I : 79 89 70 65 87 86 39 31 55.Extragerea a II-a : 3 37 50 24 80 23 58 81 68.

Despot Vodă — 20; (sala din Piața 
Cosmonauților, 11 07 57) : Gaițele — 
19,30; (sala Atelier) : Act venețlan
— 15,30.
• Teatrul de operetă (14 50 11) : 
Mam'zelle Nitouche — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Micul 
coșar — 11; Lucia dl Lammermoor
— 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Romeo șl Julleta la sfirșlt de noiem
brie — 19; (sala Grădina Icoanei.
11 95 44) : Intr-un parc pe o bancă
— 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 15; Fluturi, fluturi (amînat 
din 25 XII 1984) — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Romanță tirzle — 15; Trestia gindl- 
toare — 19,30.
• Teatru! de Comedie (16 64 60) t 
Preșul — 19.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Karamazovll — 18,30;
(sala Studio) : Variațiunl pe tema 
dragostei — 19.
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Cursa de Viena — 15; 19.30; 
(sala Gluleștl, 18 04 85) : Milionarul 
sărac — 19.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, sint 
al dv. — 19; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Băiatul Cu stlclețl — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia Română" 
(13 13 00) : Ne eunoaștem din vedere
— 19.

Î Teatrul „Ion Creangă*  (50 26 55) : 
rei grăsani — 18.

• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Noul nostru vecin — 10.
• Circul București (10 41 95): Parada 
circului — 10; 19.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Anchetă asupra unui tinăr 
care nu a făcut nimic — 19.



CONVORBIRILE SOVIETO-AMERICANE

Un început pozitiv, care trebuie consolidat și extins
în interesulOpinia publică din tara noastră a luat cunoștință cu interes de declarația comună cu privire Ia întâlnirea de la Geneva dintre miniștrii afacerilor externe ai U.R.S.S. și S.U.A., care au discutat obiectul și telurile viitoarelor negocieri sovieto- americane în legătură cu armele nucleare și spațiale.Așa cum este cunoscut, poporul român, partidul șl statul nostru, cara ■ se pronunță cu hotărîre și acționează neabătut pentru apărarea păcii, pentru oprirea cursei înarmărilor, situindu-se consecvent pe poziția soluționării tuturor problemelor pe calea dialogului, prin tratative, au acordat o mare însemnătate convorbirilor de la Geneva, ținind seama de importanța acestor probleme, ca și de condițiile actuale, deosebit da grave, ale situației internaționale.Intîlnirea sovieto-americană sa Înscrie în rîndul acelor semne apărute spre sfîrșitul anului trecut, ala unei anumite slăbiri a încordării internaționale, „razele unui soare cara mai are încă mult de străbătut pentru a putea să radieze lumina, cu adevărat, a păcii“ — așa cum se exprima, cu plasticitate, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la întil- nirea cu membrii corpului diploma-- tic acreditați la București.Așa cum reiese din declarația comună sovieto-americană dată publicității la încheierea întîlnirii, din declarațiile participanților la negocieri, din analizele și comentariile presei internaționale, se poate, într-adevăr, aprecia că întîlnirea este un pas pozitiv pe calea eforturilor popoarelor pentru oprirea cursei Înarmărilor nucleare, pentru limitarea și reducerea armamentelor nucleare, care trebuie să conducă, în final, la eliminarea completă a armelor nucleara de pretutindeni, la eliberarea omenirii de primejdia unei catastrofe nucleare.Analizlnd rezultatele Întîlnirii de la Geneva, Biroul Politic al Comitetului Central al P.C.U.S. a subliniat, în mod unanim, importanța înțelegerilor realizate privind obiectul și țelul convorbirilor sovieto-americane în problemele armamentelor cosmice și nucleare, care vor fi examinate și soluționate în interconexiunea lor. La rîndul său, președintele S.U.A. sublinia, în cadrul unei conferințe de presă, că înțelegerile convenite Ia recenta întâlnire de la Geneva privind armele nucleare și spațiale marchează un pas pe calea unui nou dialog între cele două țări, că obiectivul S.U.A. la viitoarele negocieri îl constituie „reducerea armelor nucleare și întă-

rirea stabilității strategice", iar scopul final este eliminarea totală a armelor nucleare. Există, deci, speranța ca, in pofida divergențelor care mai persistă, anul 1985 să fie un an de dialog, de negocieri, care să ducă la relații mai bune între S.U.A. și Uniunea Sovietică, la îmbunătățirea climatului politic internațional, la realizarea unor progrese reale pe calea dezarmării și păcii.înțelegerile convenite la Geneva se cuvin salutate de toți cei ce se pronunță și acționează pentru pace și destindere, pentru dezarmare și înțelegere internațională. Desigur, faptul că s-a convenit ca, în termen de o lună, să se stabilească data începerii și locul viitoarelor negocieri reprezintă un Început bun, dar mal rămîne o cale lungă de străbătut, mai rămîn numeroase probleme dificile și complicate de rezolvat. Nimeni nu poate face abstracție de faptul că problemele în discuție sînt de o imensă importanță pentru destinele Întregii o- meniri și că trebuie făcut totul pentru soluționarea lor în consens cu interesele și aspirațiile popoarelor, ale întregii omeniri, de a se pune capăt cursei Înarmărilor nucleare, de a preîntîmpina declanșarea unei catastrofe nucleare nimicitoare. Esențial este ca, în continuare, să se depună toate eforturile și să se facă totul pentru ca negocierile sovieto-americane să ducă la înțelegeri corespunzătoare care să ducă la oprirea cursei înarmărilor nucleare și reducerea lor radicală, pînă la eliminarea lor totală.Acordînd o mare importanță acestor negocieri, popoarele sînt foarte preocupate de situația gravă creată pe continentul european ca urmare a amplasării și desfășurării de arme nucleare. Este știut că amplasarea rachetelor cu rază medie de acțiune, care a sporit și mai mult arsenalul nuclear suprasaturat pe care îl constituie la ora actuală Europa, a creat primejdii din cele mai grave pentru pacea continentului șl a lumii, pentru însăși existența umanității și a vieții pe Pămînt. Pentru popoarele europene problema rachetelor nucleare nu are un caracter abstract, nu reprezintă lucruri îndepărtate ; rachetele, în general armele atomice, se găsesc practic, efectiv în Europa, așa cum există practic și efectiv posibilitatea ca, prin declanșarea lor, continentul nostru, celelalte continente să dispară de pe fața planetei. Iată de ce popoarele europene așteaptă cu legitimă Îndreptățire ca negocierile sovieto-americane să ducă Ia oprirea amplasării noilor racheta americane și a contramăsurilor nu-
Ecouri internaționale la întîlnireaNAȚIUNILE UNITE 11 (Ager- pres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a- preciază că acordul dintre S.U.A. și U.R.S.S. realizat la întrevederile de la Geneva, constituie „un rezultat pozitiv, deoarece presupune începerea unui dialog asupra unor probleme de care depinde supraviețuirea omenirii" — se arată într-o declarație dată publicității la sediul Națiunilor Unite din New York. Totodată, secretarul general al O.N.U. se declară „încurajat" de faptul că cele două părți au fost capabile să ajungă la un acord asupra obiectului și obiectivelor viitoarelor negocieri referitoare la armele cosmice și nucleare.BEIJING II (Agerpres). — China speră că Uniunea Sovietică și Statele Unite vor purta tratative serioase pentru a realiza progrese substanțiale in stăvilirea cursei înarmărilor și reducerea încordării internaționale, a declarat purtătorul de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R.P. Chineze, citat de agenția China Nouă.Râspunzînd la o întrebare, în cadrul conferinței de presă săptămîna- le, purtătorul de cuvînt a arătat că China salută reluarea convorbirilor de dezarmare dintre cele două țări care posedă cele mal mari arsenale nucleare. China, a adăugat el, dorește să vadă o destindere a relațiilor dintre U.R.S.S. și S.U.A.

LONDRA 11 (Agerpres). — Primul ministru al Marii Britanii, Margaret Thatcher, și-a exprimat marea satisfacție în legătură cu rezultatul convorbirilor Shultz—Gromiko de Ia Geneva, relevă un comunicat oficial dat publicității. Viitoarele negocieri americano-sovietlce „vor fi desigur dificile și este nevoie de răbdare și perseverență", a relevat M. Thatcher. „Guvernul britanic, a precizat premierul, împărtășește pe deplin obiectivele vizînd ajungerea la un acord efectiv pentru preîntîmpinarea cursei înarmărilor în spațiul cosmic, pentru încetarea cursei înarmărilor, limitarea și reducerea armelor nucleare, precum și pentru întărirea stabilității strategice".Un comunicat al M.A.E. britanic relevă, pe de altă parte, că „dacă negocierile dintre cele două super- puteri vor duce la o reducere substanțială a tuturor arsenalelor nucleare, Marea Britanie ar fi dispusă să-și reexamineze poziția In ce privește includerea forței sale nucleare în cadrul negocierilor Est-Vest asupra dezarmării".BONN 11 (Agerpres). — într-o declarație dată publicității la Bonn, ministrul afacerilor externe al R.F.G., Hans-Dietrich Genscher, a caracterizat drept „Încurajatoare" rezultatele convorbirilor de la Geneva dintre miniștrii afacerilor externe al U.R.S.S. și S.U.A., informează agenția D.P.A.La rîndul său, președintele grupării social-democrate în Bundestagul

cauzei păciicleare sovietice, la retragerea acestora și, apoi, a tuturor armamentelor nucleare de pe continentul european. Interesele popoarelor europene cer să se facă totul în această direcție.Intrucit rachetele nucleare privesc nemijlocit viața și securitatea tuturor popoarelor europene, ekte necesar ca toate țările continentului, și în primul rînd cele din cele două pacte militare — N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia — să participe mai activ și să-și aducă contribuția, în forme corespunzătoare, la desfășurarea constructivă, cu bune rezultate, a negocierilor, să contribuie la realizarea unor înțelegeri concrete privind eliminarea rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune șl, apoi, la eliberarea continentului de orice arme nucleare, la cauza dezarmării și asigurării păcii în lume.In actualele împrejurări internaționale, se impune mai mult ca ori- cînd să fie intensificate eforturile tuturor țărilor și popoarelor lumii pentru oprirea cursei Înarmărilor, și in primul rînd a înarmărilor nucleare, pentru prevenirea militarizării spațiului cosmic, pentru reluarea politicii de destindere, pentru pace șl securitate internațională. Este necesar să se acționeze cu cea mal înaltă răspundere pentru soarta păcii, pentru viața și securitatea popoarelor, astfel ca omenirea să fie eliberată de spectrul distrugerii nucleare, pentru ca anul 1985 să marcheze cotitura mult așteptată de toate națiunile lumii, spre o politică a păcii, a dezarmării, înțelegerii și destinderii internaționale.Viața, practica Internațională au confirmat nu o dată că nu există probleme — oricît de complexe și de grele ar fi acestea — care să nu poată fi soluționate pe calea tratativelor, dacă acestea sînt purtate în spiritul deplinei egalități, încrederii și respectului reciproc, dacă se pornește de la interesele majore ale popoarelor, ale cauzei păcii și securității internaționale. Oricît de dificile șl de îndelungate ar fi aceste tratative, ele reprezintă singura alternativă la politica de confruntare și război.România socialistă, consecventă politicii sale de pace și colaborare, s-a pronunțat întotdeauna pentru tratative constructive, a acționat neabătut pentru trecerea cit mai grabnică — pînă nu este prea tîrziu— la măsuri practice de dezarmare, de preîntîmpinare a unul război nuclear — și va milita, în continuare, cu toată hotărîrea, pentru realizarea acestor deziderate vitale ale tuturor popoarelor, ale întregii umanități.
de la Genevavest-german, Hans-Jochen Vogel, a estimat, într-o declarație, că „Geneva a deschis calea unor «ample negocieri în problemele controlului armamentelor". El a făcut apel la a- doptarea de „măsuri concrete, imediate, între care oprirea amplasării rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune de către cele două mari putări", informează agenția France Presse.PARIS 11 (Agerpres). — Ministrul francez al relațiilor externe, Roland Dumas, a calificat drept „pozitive" rezultatele întrevederilor Gromîko — Shultz, de la Geneva, estimînd că ele „deschid perspective Interesante"— informează agenția France Presse. Ministrul francez a apreciat, de asemenea, că „aceste convorbiri dau speranțe în ce privește inițierea unor negocieri reale".TOKIO 11 (Agerpres). — Japonia salută acordul realizat la Geneva între Uniunea Sovietică șl Statele U- nite privind reluarea negocierilor a- supra controlului armelor nucleare, a declarat, la Tokio, ministrul nipon al afacerilor externe. Shintaro Abe. Potrivit agenției Associated Press, el a adăugat că tara sa va contribui, prin toate mijloacele, la crearea unui climat pozitiv, in vederea inițierii convorbirilor, cu convingerea că a- cestea se vor dovedi fructuoase, pe calea eliminării situațiilor de tensiune mondială, „inclusiv a celor din O- rientul Mijlociu, Asia și din alte zone ale lumii".

SCHIMB DE MESAJE INTRE PREȘEDINTELE ROMÂNIEI, 
NICOLAE CEAUȘESCU, Șl PREȘEDINTELE 

REPUBLICII NICARAGUA, DANIEL ORTEGA SAAVEDRAMANAGUA 11 (Agerpres). — La Managua a avut loc un schimb de mesaje între președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, cu prilejul instalării salo oficiale In funcție.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu au fost transmise președintelui Daniel Ortega Saavedra călduroase felicitări și cele mai bune urări de sănătate, fericire și succes, iar poporului nicaraguan de noi succese în apgrarea libertății și suveranității naționale, în înfăptuirea idealurilor sale de bunăstare și dezvoltare.Mulțumind, președintele Republicii Nicaragua a exprimat via recunoștință a conducerii Frontului Sandi- nist de Eliberare Națională (F.S.L.N.) și a guvernului nicaraguan pentru solidaritatea României cu lupta poporului nicaraguan și a scos în evidență că în Nicaragua sînt apreciate In mod deosebit activitatea și inițiativele președintelui Nicolae Ceaușescu în favoarea păcii și colaborării internaționale.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea, de către președintele

Republicii Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, a tovarășei Alexandrina Găinușe, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului român, reprezentant personal al președintelui Republicii Socialiste România Ia ceremoniile de instalare în funcție a șefului statului nicaraguan.în cadrul întîlnirii a fost subliniată poziția României, a președintelui Nicolae Ceaușescu potrivit căreia problemele din America Centrală trebuie să fie soluționate de popoarele din această regiune pe calea tratativelor, cu respectarea dreptului fiecărei țări la. dezvoltare liberă și independentă, fără nici un amestec din afară.Evocîndu-se întîlnirea șl convorbirile dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Daniel Ortega Saavedra desfășurate la București, în 1984, a fost exprimată Încrederea că raporturile de prietenie și solidaritate dintre România șl Nicaragua voi; continua șl In viitor, spre binele popoarelor român și nicaraguan, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.
Ceremonia de la ManaguaMANAGUA 11 (Agerpres). — La Managua a avut loc instalarea in funcție a președintelui Republicii Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra.Au participat șefi de stat, reprezentanți ai unor șefi de stat, șefi da guvern, de misiuni speciale și delegații guvernamentale, miniștri de externe, reprezentanți parlamentari, lideri politici din peste 70 de țări ale lumii, reprezentanți al unor organizații internaționale șl regionale.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a fost reprezentat la ceremoniile de instalare a președintelui Republicii Nicaragua de tovarășa Alexandrina Găinușe, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului român.După depunerea jurămfntulul, președintele Daniel Ortega Saavedra a adresat un mesaj națiunii, in care a subliniat, Intre altele, că guvernul nicaraguan este dispus să stabilească un dialog permanent șl sistematic cu

toate țările din America Centrală pentru a soluționa, prin negocieri, toate diferendele existente, pentru a se ajunge la o dezvoltare normală a relațiilor dintre popoarele frățești și, totodată, dorește să continue dialogul cu S.U.A. în vederea normalizării relațiilor dintre cele două țări.Subliniind dorința de pace, de dialog a guvernului nicaraguan, președintele Daniel Ortega a scos în evidență, de asemenea, hotărîrea fermă a poporului nicaraguan de a-șl apăra cuceririle revoluției, integritatea teritorială, independența și suveranitatea patriei. Menționînd, totodată, că vor fi mobilizate toate energiile creatoare ale poporului pentru soluționarea problemelor economice cu care se confruntă țara, el a relevat că a fost adoptat, de către conducerea națională a F.S.L.N. și de guvern, un plan de redresare economică, pentru atingerea unor obiective economice și sociale cu eforturi proprii și în cadrul cooperării cu alte state prietene.
Lucrările Forumului Național de Cercetare 

a Tineretului din Mexic
Salutul adresat de președintele Comitetului Consultativ

al O.N.U. pentru A.I.T.,CIUDAD DE MEXICO 11 (Agerpres). — La Ciudad de Mexico s-au desfășurat, în perioada 7—11 ianuarie 1985, lucrările Forumului Național de Cercetare a Tineretului din Mexic, organizat de Comitetul Național Mexican pentru A.I.T. șt Consiliul Național Mexican de Resurse pentru Tineret.In ședința de deschidere a fost prezentat salutul adresat reuniunii din partea tovarășului Nicu Ceaușescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., președintele Comitetului Național Român pentru A.I.T., președintele Comitetului Consultativ al O.N.U. pentru A.I.T.Urînd succes deplin lucrărilor, in salut se evidențiază că Forumul Național de Cercetare a Tineretului din Mexic se înscrie pe linia preocupărilor organizațiilor de tineret și instituțiilor mexicane dedicate pregătirii și marcării Anului Internațional al Tineretului — 1985 — „Participare, Dezvoltare, Pace" șl corespunde spiritului recomandărilor Programu-

tovarășul Nicu CeaușescuIul concret de măsuri și activități adoptat de Adunarea Generală a O.N.U. și ale Planului Regional de Acțiune pentru America Latină privind A.I.T.Sînt evocate recentele hotărâri adoptate de Adunarea Generală a O.N.U. pentru marcarea A.I.T., îndeosebi importanța convocării Conferinței Mondiale a O.N.U. privind A.I.T., In timpul celei de-a 40-a sesiuni a Adunării Generale din acest an.Apreciindu-se bunele raporturi care s-au stabilit între comitetele naționale pentru A.I.T., între organizațiile de tineret și instituțiile de cercetare a tineretului din cele două țări, se exprimă dorința dezvoltării lor In continuare pentru a aduce astfel o contribuție pozitivă la amplul dialog internațional și la ansamblul preocupărilor la diferite niveluri. cu privire la tineret.Salutul prezentat din partea tovarășului Nicu Ceaușescu a fost primit cu mult interes de participants la forum.
VARȘOVIA

Convorbiri economice româno-pakistanezeISLAMABAD 11 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, au fost transmise un cald salut președintelui Zia-ul Haq și doamnei Zia-ul Haq, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare, pace și progres poporului pakistanez prieten.Exprimind vii mulțumiri pentru mesajul primit, președintele Republicii Islamice Pakistan a rugat să fie transmise tovarășului Nicolae Ceaușescu șl tovarășei Elena Ceaușescu cordiale urări de sănătate, fericire și succes, de prosperitate și progres poporului român prieten. Președintele Zia-ul Haq a dat o înaltă apreciere activității .neobosite a președintelui României, pusă In slujba dezvoltării multilaterale a poporului român, ca și e- forturilor deosebite desfășurate pe plan international pentru promovarea unei politici de pace, dezvoltare. independență și largă coope-
★În perioada 8—10 ianuarie 1985, la Islamabad au avut loc lucrările ce- . lei de-a X-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale de cooperare e- conomică și tehnică româno-pakistaneze. La încheierea lucrărilor a fost semnat un protocol în care sînt evidențiate posibilitățile d>e dezvoltare In continuare a raporturilor e-

rare. Totodată, a fost evidențiată contribuția hotărâtoare a președintelui României la amplificarea conlucrării fructuoase româno-pakistaneze.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea la președintele Republicii Islamice Pakistan, general Mohammad Zia-ul Haq, la Rawalpindi, a tovarășului Ion M. Nicolae, viceprim-ministru al guvernului, președintele părții române in Comisia mixtă guvernamentală de cooperare economică și tehnică, Întrunită în Pakistan, în cadrul oelei de-a X-a sesiuni.în cursul întrevederii au fost exprimate, totodată, satisfacția pentru dezvoltarea relațiilor de strînsă prietenie și cooperare dintre cele două țări, precum și dorința comună de a se acționa în continuare pentru extinderea și diversificarea acestor raporturi, Îndeosebi pe plan economic, in spiritul convorbirilor și înțelegerilor convenite la nivel înalt de la Islamabad și București.
★conomice dintre cele două țări. Îndeosebi în domeniul explorării șl exploatării petrolului, dezvoltării industriei chimice, a industriei materialelor de construcții, agriculturii șl în alte sectoare de interes comun. Documentul pune în evidență, de a- semenea. noi posibilități de sporire a schimburilor comerciale pe baze reciproc avantajoase.

' Pentru intetarea cursei înarmărilor [
Mesajul secretarului general al O.N.U. jț NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). i — Intr-un mesaj adresat seminaru- J lui regional african pentru Anul ) internațional al păcii (1986), ale 1 cărui lucrări se desfășoară la Ad- ? dis Abeba, secretarul general al ) Națiunilor Unite, Javier Perez de i Cuellar, a subliniat că lupta pen- tru pace constituie sarcina cea mai ) importantă și mai urgentă a po- ț poarelor lumii. El a arătat că, fără

ReuniuneaATENA 11 (Agerpres). — Președinții Argentinei, Mexicului șl Tanzaniei, precum și primii miniștri ai Greciei, Indiei și Suediei se vor tntîlni la 28 ianuarie la Delhi tn vederea relansării inițiativei lor în favoarea dezarmării nucleare, a anunțat, la Atena purtătorul de cuvînt al guvernului grec. Cei șase lideri urmează să adopte o declarație relnnoind apelul lor pentru o dezarmare generală și completă. Declarația va include propunerile și activitățile pa

eliminarea cursei înarmărilor, în ț primul rînd nucleare, fără reducerea armamentelor, amenințarea unui război global va continua să umbrească viitorul umanității.Secretarul general al O.N.U. a evidențiat că respectarea dreptului fundamental al omului la viață, la pace este condiția esențială a e- dificării unei societăți a păcii și securității.
de la Delhicare cel șase șefi de stat și de guvern intenționează să le întreprindă pentru promovarea inițiativei lor. între acestea, a precizat purtătorul de cuvint grec, figurează și vizite ale unora dintre ei în capitalele țărilor posesoare de arme nucleare, demersurile lor de aici vizînd să determine o acțiune în favoarea dezarmării nucleare.O conferință similară celei de la Delhi, dar cu o participare mai , restrînsă, este programată să se desfășoare la Atena la 31 ianuarie.

Expoziția internațională de afișe și desene 
ale copiilor de la LondraLONDRA 11 (Agerpres). — De o mare afluență de public se bucură în aceste zile expoziția Internațională de afișe și desene ale copiilor pe tema păcii, găzduită de sălile complexului „Royal Festival Hali*  din Londra. La această manifestare, care are ca moto „A- cestea sînt chipurile păcii", sînt
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prezentate peste 400 de afișe și desene ale copiilor din 30 de țări ale lumii. După cum remarcă presa britanică, desenele copiilor din țări situate pe toate continentele arată sugestiv că pacea a devenit cea mai arzătoare problemă a omenirii contemporane.
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Întîlnire prieteneascăVARȘOVIA 11 (Agerpres). — La Academia de științe sociale a P.M.U.P. a avut loc o Întîlnire consacrată celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român.în expunerea prezentată cu acest prilej de ambasadorul țării noastre s-a subliniat însemnătatea istorică a hotărîrii congresului privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu In funcția de secretar general al Partidului Comunist Român, a documentelor adoptate de marele forum al comuniștilor, care fundamentează tn mod științific direcțiile principale de dezvoltare eco- nomico-socială a României tn cincinalul 1986—1990 și In perspectivă, pînă In anul 2000.

belgrad: Ședința 
Prezidiului C.C. al U.C.I.BELGRAD 11 (Agerpres). — Prezidiul C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia a examinat, în cadrul unei ședințe desfășurate sub președinția lui Aii Șukria, măsurile și acțiunile ce se impun în vederea stopării creșterii inflației șl pentru reducerea ei treptată — relatează agenția Taniug. în afara unor dificultăți obiective — s-a arătat în cadrul ședinței — cauza acestei situații rezidă în aplicarea inconsistentă a măsurilor prevăzute în programul de combatere a inflației și de stabilizare economică în ansamblu.Prezidiul C.C. al U.C.I. cere comuniștilor, tuturor factorilor sociali să acționeze in modul cel mai ferm pentru aplicarea programului privind stabilizarea economică și adoptarea de măsuri și activități corelate cu programul antilnflaționist.PRIMIRE LA BERLIN. — Agenția A.D.N. informează că Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, l-a primit, vineri, la Berlin, pe Johannes Rau, primul ministru al landului vest-german Renania de nord — Westfalia, care face o vizită de informare în R.D.G.

din Întreaga țară au participat la greva de 48 de ore, declanșată tn semn de protest față de marile creșteri de prețuri decretate in decembrie anul trecut
ÎNTREVEDERE FINLANDEZO- SOVIETICA. Președintele Finlandei, Mauno Koivisto, l-a primit pe Ivan Arhipov, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., aflat la Helsinki în fruntea unei delegații care a participat Ia cea de-a 30-a ședință a Comisiei inter- guvernamentale permanente sovie- to-finlandeze de colaborare economică. După cum informează agenția T.A.S.S., au fost abordate probleme privind lărgirea continuă a schimburilor comerciale dintre cele două țări.

INIȚIATIVA. Biroul de coordonare al mișcării de nealiniere a hotărât crearea unui Comitet de acțiune însărcinat cu elaborarea de propuneri concrete vizînd rezolvarea crizei economice care afectează în prezent Africa. Acest organism va examina diverse aspecte ale cooperării, îndeosebi In domeniile agriculturii și alimentației, conservării solului, Irigațiilor și amenajărilor funciare, folosirii semințelor și Îngrășămintelor, transporturilor și cercetărilor agrozootehnice.
CIOCNIRI VIOLENTE ÎNTRE GREVIȘTI ȘI FORȚELE DE ORDINE ÎN ECUADOR. Șapte morțl, zeci de răniți și peste 350 de persoane arestate — acesta este bilanțul ciocnirilor violente dintre forțele de ordine ecuadoriene și parti- cipanții la greva generală de două zile, declanșată la chemarea Frontului Unitar al Muncitorilor, cea mai importantă organizație, sindicală din Ecuador. Se apreciază că | peste 300 000 de oameni ai muncii

I
I

CUBA ȘI FRANȚA AU SEMNAT UN ACORD DE COOPERARE ȘTIINȚIFICA ȘI TEHNOLOGICA bilaterală pe perioada 1985—1986 — anunță agenția Prensa Latina. Christian Nuccl, ministrul delegat pentru cooperare și dezvoltare al Franței, a menționat că i-a transmis președintelui Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba, Fidel Castro, un mesaj din partea șefului statului francez, Franțois Mitterrand, referitor la o serie de probleme de interes comun.

NERILOR BRITANICI și nu există indicii ale unei soluționări imediate a acestui îndelungat conflict de muncă. Joi, Comitetul Executiv al Uniunii Naționale a Minerilor (N.U.M.)-s-a întrunit tn prima sa sesiune din acest an pentru a analiza mai multe propuneri vizînd deblocarea situației. Pe de altă parte, soțiile minerilor greviști au constituit in Întreaga țară circa 100 de comitete pentru sprijinirea acțiunii revendicative menționate.ÎN R.F. GERMANIA EXISTA 
APROAPE 3 MILIOANE DE A- 
NALFABEȚI, estimează Asociația 
■filologilor vest-germani, citată de 
agenția D.P.A. Pe de altă parte, 
60 000 de cadre didactice șomează. 
Asociația a propus organizarea 
unei campanii de alfabetizare, :~ 
cadrul căreia 100 000 de adulți 
învețe să scrie și tă 
decurs de trei ani.
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în sprijinul soluționării pașnice a problemei ciprioteNICOSIA 11 (Agerpres). — In cadrul unei reuniuni comune, liderii tuturor partidelor politice greco-ci- priote au hotărit in unanimitate să acorde sprijinul lor deplin față de poziția adoptată de președintele Spyros Kyprianou și de guvernul acestuia în eforturile pentru soluționarea pașnică a problemei cipriote.După cum s-a mai anunțat, săptă- mîna viitoare președintele Kyprianou va avea o Întrevedere la New York cu liderul comunității turco-cipriote, Rauf Denktaș, consacrată acestui o- biectiv.

Joi a avut loc la Nicosia o Întîlnire consacrată discutării proiectelor de dezvoltare a capitalei cipriote Întreprinse In comun de comunitățile cipriotă-greacă și cipriotă-turcă, in beneficiul Întregului oraș — informează agenția C.N.A. Întîlnirea s-a desfășurat sub auspiciile Programului O.N.U. pentru Dezvoltare.S-a constatat că proiectele progresează satisfăcător și s-a convenit a- supra convocării unei reuniuni mixte a echipelor tehnice Însărcinate cu executarea lucrărilor.

VINERI S-AU ÎMPLINIT ZECE LUNI DE LA ÎNCEPEREA — LA 12 MARTIE 1984 - A GREVEI MI-

ÎN SPANIA EXISTA 1 369 ȘOMERI ÎNTRE 16 ȘI 25 D informează ziarul madrilen .. Cu alte cuvinte, scrie publicația, tinerii de această vîrstă formează peste jumătate din armata șomerilor din Spania. Amintind că în 1978 acest indicator era de 40 la sută, „YA“ apreciază că măsurile de combatere a șomajului în rîndurile tineretului adoptate in ultimii ani nu au modificat situația gravă existentă pe acest plan.

paris: Guvernul francez va continua politica 
economică de austeritate

J

PARIS 11 (Agerpres). — Primul ministru francez, Laurent FabiuO, a declarat că guvernul său va continua politica economică de austeritate, fără a opera modificări înaintea alegerilor legislative din 1986, intrucît Franța are nevoie de „o gestiune riguroasă". Potrivit agenției France Presse, la o Întîlnire cu
reprezentanții cercurilor economice și ai vieții sociale, el a precizat — intre altele — că această poziție este valabilă și in politica impozitelor asupra veniturilor, a prețurilor produselor industriale și a serviciilor. Totodată, premierul francez a exclus, pentru moment, ideea unei noi devalorizări a monedei naționale.

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
Nici cei mai virstnici locuitori ai 
Murmanskului nu-și amintesc de 
geruri atit de puternice cum s-au 
înregistrat zilele trecute in acest 
oraș sovietic. Termometrele au in
dicat minus 47 de grade și nici 
curenții calzi nu au reușit să 
imblinzească gerul. Apele Golfului 
Kola, care de regulă nu îngheață, 
au început să se acopere de- stra
turi de gheață.

BELGRAD 11 (Agerpres). — A- 
genția Taniug relatează că tempe
raturile foarte coborîte, zăpada și 
gheața continuă să creeze mari di
ficultăți in desfășurarea activității 
în numeroase orașe și sate din Iu
goslavia. Cele mai abundente nin
sori s-au înregistrat in provincia 
autonomă Kosovo, unde stratul de 
zăpadă atinge pe alocuri 2,5 metri. 
Viscolele care s-au abătut asupra 
Iugoslaviei în ultimele zile au făcut 
a doua victimă omenească, men
ționează Taniug.

Ninsorile și temperaturile scăzu
te au creat mari dificultăți in tra
ficul feroviar, aproape toate trenu
rile interne și externe alungind la 
destinație cu intirziere. De aseme
nea, a fost perturbat traficul ru
tier. Vremea nefavorabilă a deter
minat mai multe fabrici să-și în
trerupă activitatea.

BUDAPESTA 11 (Agerpres). — 
tn Ungaria, unde temperatura me
die în ianuarie oscilează in jurul 
valorii de minus 5 grade, se înre
gistrează zilele acestea geruri de 
minus 15—20 de grade, ceea ce 
pune la grea încercare pe lucrăto

rii din întreprinderile industriale 
și transporturi — informează agen
ția M.T.I.

Dunărea este acoperită de un 
strat gros de gheață, tn portul din 
Dunaujvaros vasele și șlepurile aș
teaptă încălzirea vremii.

Ca urmare a dificultăților create 
în domeniul aprovizionării cu ener
gie, Consiliul de Miniștri a chemat 
întreprinderile, instituțiile și pe toți 
locuitorii la economii severe in a- 
cest domeniu.

BERLIN 11 (Agerpres). — Agen
ția A.D.N. informează că in R.D. 
Germană vremea a continuat să fie 
deosebit de geroasă. Frigul pu
ternic, însoțit in nord de ceață și in regiunile sudice de ninsori, a 
dus la perturbarea circulației ru
tiere și feroviare.

Cu ajutorul a nouă spărgătoare 
de gheață, porturile de la Marea 
Baltică au putut rămine deschise 
circulației maritime, deși stratul de 
gheață a continuat să crească, atin- 
gind 15 centimetri.

TIRANA 11 (Agerpres). — Ca 
urmare a ploilor și ninsorilor 
abundente, peste 10 000 hectare cul
tivate cu griu și alte cereale au 
fost inundate in Albania — infor
mează agenția ATA. tn mat multe 
districte din nordul țării, stratul de 
zăpadă a atins un metru, iar pe 
alocuri — 3 metri. Ploile și furtu
nile au îngreunat comunicațiile și 
transporturile.

S-au luat măsuri imediate pen
tru a menține deschise căile de 
comunicație, pentru a se asigura a- 
provizionarea normală a populației.

Vestita stațiune maritimă spaniolă San Sebastian, deasupra căreia soarele strălucește cea mai mare parte a anului, s-a transformat brusc intr-o stațiune hibernală


