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La I.M.G.B., in fabrica de utilaj energetic se lucrează la turbinele noilor termocentrale ale țării

IN MEM IM, RĂSPUNS PROMPT INBMM TDUflRftSULUI NICOUIT MISMI
Prin hună organizare,cu eforturi susținute 
sarcinile economice - realizate exemplar!

„La datorie, așa cum 
ne-o cere țara acum“

Pe primul plan - desfășurarea 
normală a producției materiala!

După cum se știe, în vederea depășirii difi
cultăților create de condițiile climaterice deose
bit de grele din acest început de an, Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a aprobat un

complex Program privind asigurarea producției 
de energie și folosirea rațională a energiei elec
trice, termice, a gazelor naturale, precum și 
regimul de lucru al unităților economice și so

ciale pe perioada de iarnă. Prezentăm, în con
tinuare, o parte din acțiunile întreprinse în di
ferite județe, orașe și unități economice, în 
vederea aplicării măsurilor stabilite prin acest 
program.

în mari 
întreprinderi

• Reorganizarea programului de lucru 
pe schimburi și zile

• Realizarea planului la producția fizică 
și la export potrivit graficelor stabilite

• Gospodărirea judicioasă și economisirea 
severă a energiei

Acțiuni operative 
pentru 

reorganizarea 
programului 

de lucru
Pe baza analizelor exigente 

efectuate sub directa conducere și 
îndrumare a organelor și organi
zațiilor de partid in vederea în
făptuirii măsurilor cuprinse în 
programul adoptat de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
cu privire la reorganizarea regi
mului de lucru în întreprinderi, 
prin eșalonarea mai rațională a 
schimburilor de producție, astfel 
Incit să se asigure desfășurarea 
normală a activității în toate uni
tățile economice și evitarea consu
murilor mari de energie în perioa
da de virf, comitetul județean de 
partid a stabilit un amplu program 
de acțiune. Citeva dintre măsurile 
ce au fost adoptate ne sint pre
zentate de tovarășul Constantin 
Posa, vicepreședinte al Consiliu
lui județean Timiș de control mun
citoresc al activității economice șt 
sociale :

în cele șapte unități cu foc con
tinuu și în cele 49 întreprinderi 
cu program de lucru In trei schim
buri din județ — cum sint com
binatul petrochimic „Solventul", 
întreprinderea „Azur", COMTIM, 
întreprinderea mecanică, „Tehno- 
metal", întreprinderea „Electromo
tor" — s-a trecut la reducerea 
consumului de energie electrică, 
combustibil și gaze prin organiza
rea activității în sectoarele de pre
lucrări mecanice și din comparti
mentele de întreținere în două 
schimburi sau intr-un schimb pre
lungit ; încetarea activității a 11 
secții și a unor instalații care nu 
au asigurate materiile prime sau 
desfacerea produselor ; oprirea in
stalațiilor de ventilație și diminua
rea consumului de aer comprimat; 
optimizarea funcționării tuturor 

> instalațiilor, utilajelor și a liniilor 
de fabricație prin încărcarea aces
tora la parametrii nominali ; ge
neralizarea montării indicatoarelor 
de mers în gol ; programarea acti
vității in compartimentele funcțio
nale și cele de proiectare-cercetare 
numai în perioada cu lumină na
turală. Pe temeiul acestor măsuri, 
în unitățile amintite se vor asigura 
o reducere cu 8,3 MW a puterii

La întreprinderea „Automatica" din Capitală, după reorganizarea regimului de lucru, se acționează intens 
pentru realizarea sarcinilor de producție cu consumuri energetice reduse Foto : S. Cristian

medii absorbite din sistemul ener
getic național și o economie de 
energie electrică de 199,2 MWh 
pe zi.

în cadrul celor 34 de unități eco
nomice cu program de lucru in 
două schimburi, pentru asigurarea 
unui consum de energie uniform 
s-au stabilit programe alternative 
de lucru în două schimburi a cite 
6 ore, avindu-se în vedere reali
zarea integrală a sarcinilor de 
plan prin asigurarea aprovizionării 
tehnico-materiale și a asistenței 
tehnice corespunzătoare, astfel 
incit toate mașinile, utilajele și 
instalațiile să fie încărcate la ma
ximum în perioada de funcționare, 
în timpul rămas disponibil se va 
acționa pentru o cit mai bună pre
gătire a fabricației viitoare. Pe 
această cale, în unitățile respective 
puterea medie absorbită din siște- 
mul energetic național se va re
duce cu 7,2 MW, realizîndu-se o 
economie de 172,8 MWh pe zi.

Măsurile stabilite pentru cele 28 
unități cu program de lucru in
tr-un schimb vizează, în principal: 
organizarea activității acestora prin 
rotație în schimbul I, schimbul 
II și, respectiv, schimbul III, pen
tru â se asigura un consum ener
getic echilibrat pe toată durata 
zilei de 24 ore, reducerea duratei 
schimbului la 6—7 ore în acele în
treprinderi care pot asigura în 
acest interval de timp producția 
planificată (unități de industrie 
mică, de materiale de construcții, 
prelucrarea lemnului, unele unități 
de industrie alimentară etc.). Pe 
baza acestor măsuri, la acest grup

de unități se vor realiza o reducere 
cu 1,1 MW a puterii medii absor
bite și o economie de 26,4 MWh 
pe zi.

Prin aplicarea acestor măsuri și 
a altora de aceeași natură, pe an
samblul județului Timiș se vor rea
liza o reducere cu 30,3 MW a pu
terii absorbite din sistemul ener
getic național și o economie de 
727,2 MWh pe zi. (Cezar Ioana, 
corespondentul „Scînteii").

Reduceri 
substanțiale 
la consumul 
de energie

Programul privind asigurarea 
producției de energie și folosirea 
rațională a energiei electrice, ter
mice, a gazelor naturale, precum și 
regimul de lucru in unitățile eco
nomice și sociale, adoptat de Co
mitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., a fost operativ dezbătut cu 
toate cadrele de conducere din 
unitățile economice din județ, sta- 
bilindu-se măsuri ferme și eficien
te de organizare a producției și de 
utilizare cu maximum de spirit gos
podăresc a energiei — ne-a spus 
tovarășul Dumitru- Berinde, secre
tar al Comitetului județean Bihor

al P.C.R. în spiritul măsurilor sta
bilite de Comitetul Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., am inițiat o 
seamă de acțiuni menite să asigure 
creșterea disponibilității grupurilor 
energetice la întreprinderea elec- 
trocentrale Oradea, avînd garanția 
realizării unei puteri medii zilnice 
de 150—200 MW. La rîndul lor, 
minerii de la Voivozi și-au inten
sificat eforturile, sporind produc
ția de cărbune. Bilanțul „la zi" 
evidențiază o producția suplimenta
ră de 10 000 tone lignit, ceea ce 
arată că ritmul zilnic de extracție 
planificat este depășit cu 600—700 
tone lignit, asigurîndu-Se pe aceas
tă cale cantități sporite de cărbune 
atît de necesar funcționării la în
treaga capacitate a termocentralei.

Odată cu măsurile întreprinse 
pentru sporirea producției de ener
gie și cărbune, am procedat și la 
reorganizarea regimului de lucru 
în întreprinderi. Prin eșalonarea 
optimă a schimburilor de produc
ție, am diminuat substanțial consu
murile mari de energie înregistrate 
în perioadele de virf. De exemplu, 
pe această cale, la întreprinderile 
cu foc continuu se va reduce cu 
20,4 MW puterea absorbită din 
sistemul energetic național. La tur
nătoriile și forjele întreprinderilor 
„Mecanica" și „înfrățirea" din Ora
dea, „Mecanica" din Orașul Dr. 
Petru Groza am menținut activi
tatea pe trei schimburi, dar in 
regim de lucru de 3—5 zile pe săp- 
tămînă, cu alternarea funcționării 
acestor sectoare în cursul săptămî-
(Continuare în pag. a IlI-a)

de cărbune
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Relatări ale cores
pondenților noștri 
transmise aseară, la 
închiderea ediției
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O întreprindere industrială din
tre cele mai mari din țară. Ocupă 
aproximativ 120 de hectare în 
marginea sudică a municipiului 
București. Fonduri fixe în valoare 
de zece miliarde lei. împărțită în 
patru mari fabrici : fabrica meta
lurgică, fabrica de utilaj complex, 
fabrica de utilaj energetic, fabrica 
de echipament pentru centrale 
electrice nucleare. întreprinderea 
de mașini grele București. 13 000 
de oameni...

...13 000 de oameni care acum, 
în condițiile excepțional de grele 
ale acestei ierni, au făcut și fac tot 
ce este omenește posibil pentru ca 
marea uzină să-și continue măcar 
acele activități care să asigure 
piesele, agregate
le ce constituie 
urgențe pentru 
alte sectoare ale 
economiei na
ționale.

15 ianuarie, ora 
9,30. Secretarii 
comitetelor de 
partid pe secții și 
fabrici, secretari 
ai unor organiza
ții de bază de 
partid sînt convo- 
cați la o foarte 
scurtă ședință de către secretarul 
comitetului de partid pe între
prindere, Năstase Ioniță. în pal
toane, în șube, oamenii își no
tează în carnețele amănunte noi 
privind organizarea muncii din 
aceste zile... Cum sînt programa
te schimburile pe ateliere, sec
ții și fabrici. Cum este distribui
tă pe sectoare de producție 
cota de energie ce i-a fost reparti
zată întreprinderii în aceste zile, 
ce cantități de energie electrică pot 
consuma în fiecare compartiment, 
cum -și cînd. Care sectoare sau 
mari utilaje și instalații au Intrat 
sau urmează să intre în reparații 
capitale. Cum să fie organizate 
echipele de reparații etc., etc. Șe
dința s-a vrut foarte scurtă, dar nu 
s-a putut, planul organizării e 
complicat pentru că și întreprin
derea e vastă, problemele ei de 
acum sînt și ele grele, s-au căutat 
soluții pentru a se ajunge la o 
formulă prin care toate interesele 
să fie satisfăcute, pentru ca mă
surile hotărîte de Comitetul Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R. să 
fie respectate intru totul, iar mo
mentele grele să fie depășite, fără 
urmări pentru activitatea de mal 
tîrziu a uriașei uzine. Oamenii 
scriu, cutele de pe frunte li se 
adîncesc, în clipa aceasta gindește 
fiecare la miile de alte amănunte 
pe care măsurile anunțate le vor

Oameni și fapte 
în aceste zile 

la întreprinderea 

de mașini grele 

București

determina, la ceea ce au de făcut 
din clipa aceasta și pînă cînd noua 
organizare va deveni sistem de 
lucru bine rodat și bine corelat cu 
întregul mecanism al marii între
prinderi. Se gîndesc, pesemne, la 
clipele în care, în jurul lor, se vor 
aduna oamenii secțiilor și atelie
relor și împreună vor chibzui asu
pra fiecărui amănunt.

— Lucrul cel mai important — 
îi spune Năstase Ioniță reporteru
lui — este că oamenii înțeleg pină 
la capăt întreaga importantă a mo
mentului și că reacționează cu în
țelepciune și cu promptitudinea 
pe care numai o conștiință de co
munist o poate dovedi. în aseme
nea clipe poți ști exact ce fel de 

comuniști, ce fel 
de muncitori am 
crescut. în noap
tea viscolului 
eram aici. Și, 
pentru că sîntem 
în cîmp, viscolul 
părea turbat. 
Vreau să vă spun 
că au fost locuri 
în care troienele 
s-au așezat cît 
mine. Cînd am 
văzut că se în
groașă gluma, 

i-am chemat pe mecanicii de 
pe utilajele terasiere și-am fă
cut apel la oamenii care știam 
că-și pot părăsi pentru un timp 
scurt locurile de muncă și-am 
ieșit cu ei la zăpadă, în viscol. 
Intii pe aleile principale ale între
prinderii, apoi pe stradă, pe linia 
tramvaiului. Am găsit tramvaie 
înțepenite în zăpadă și le-am 
dezgropat și-am degajat linia... Ore 
și ore in șir s-a muncit. Dimineața 
a venit încoace un tovarăș cu o 
funcție importantă la municipiu. 
„Măi, voi ați făcut minuni" — a 
zis. Adevărul e că nu făcuse ni
meni nici o minune, făcuseră toți 
ce crezuseră că era datoria lor să 
facă. De aceea am răspuns doar 
atît : „Bine că am avut motorină".

Discut acum cu mecanicul-șef al 
întreprinderii, inginerul Constantin 
Neagu. El spune :

— I-am zis calamitate naturală și 
o tratăn. ca atare. încă înainte de 
măsurile) ^botărîta. de Comitetul Po
litic Executiv, la noi veniseră pro
puneri, in acest sens, de la oamenii 
secțiilor. Oamenii gîndesc și gîn
desc bine. Noi, de exemplu, am in
trodus încă de săptămîna trecută în 
reparație capitală cel mai impor
tant utilaj de la forjă, mare consu-

Mihai CARANF1L
(Continuare în pag. a V-a)

Unirea - dimensiune 
a conștiinței naționale

OAMENI Al MUNCII DIN UNITĂȚILE ECONOMICE!
....... ............g................:■■■■■■■■■....-........................................................................................................................ ................... ,..jg....... ................ > - , ? ;;o

Acționați cu toată hotă rirea și răspunderea pentru aplicarea 
riguroasă a măsurilor de reorganizare a programului de lucru 
in întreprinderi, prin eșalonarea rațională a schimburilor de pro- 
ducție, pentru gospodărirea cit mai judicioasă a resurselor ener
getice, pentru realizarea integrală a sarcinilor de plan cu consu
muri de energie electrică, combustibili și gaze cit mai reduse!

Spun Unire și o aso
ciez cu înfiorare cu- 
vintului Eternitate. 
E un cuvint simplu, 
pe care istoria noastră 
l-a așezat in rindul 
cuvintelor cardinale 
ale limbii române, in- 
cărcindu-l de vibrație, 
de profunzimi și de 
lumina nepieritoare a 
mitului. Cind îl pro
nunț, imbrăcindu-mi 
auzul cu odihnitoarea 
lui sonoritate, gindul 
întreg se deschide ca o 
poartă vastă, aducind 
pe ecranul memoriei 
afective imaginile vii 
ale unei istorii care 
continuă să trăiască și 
va trăi pururi prin noi 
și urmașii noștri. Căci 
ideea de unire e o di
mensiune a conștiin
ței noastre naționale, o 
esență a spiritului ro
mânesc, un ideal la 
flacăra căruia au trăit 
și au luptat un timp 
nenumărate generații, 
pină la atingerea lui 
deplină. E o năzuință 
care dăinuiește încă 
din zorii istoriei noas
tre, cind, intre hotare
le vechii Dacii, locui
torii acestui binecu- 
vintat pămînt de la 
Carpați, Dunăre și 
Mare au simțit că fac 
parte din aceeași ma
trice primordială a 
pămintului lor natal, 
pe care l-au apărat cu 
torța ființei lor, chiar 
dacă uneori au trebuit 
să soarbă din cupa cu 
otravă a unei vremel
nice infringeri. Ca 
popor neolatin, am 
păstrat această con
știință a unității și am 
dus-o mai departe, se
col după secol, tăin- 
du-ne cale cu această 
uimitoare Limbă ro
mână, care s-a dovedit 
a fi mai puternică 
decit imperiile și decit 
timpul. Ape au secat 
in albie, păduri și ce
tăți s-au înălțat deasu
pra, comete s-au stins 
in spațiu, dar aici, 
in aceste ținuturi car- 
pato-danubiano-ponti- 
ce s-a vorbit și se 
vorbește — ce miracol 
filologic și istoric — 
dulcea și nemuritoarea 
limbă română.

Pentru că nimeni și 
niciodată n-a reușit 
să ne despartă cu ade
vărat ; am fost uniți 
mereu prin ființa 
noastră morală, prin 
spirit. Pe suprafața 
pămintului nostru 
strămoșesc au fost tra
se, e drept, granițe 
fictive, hotare efeme
re, linii pe tabla de 
șah a marilor imperii, 
dar am fost mereu îm
preună, luminați de 
focul sacru al unității

ÎNSEMNĂRI
de Mircea Florin 

ȘANDRU

etnice și de limbă, de 
veche civilizație. Mun
ții n-au fost pentru 
noi un hotar, ci o ve
ritabilă coloană verte
brală, pe structura că
reia s-au articulat, in
tr-o binefăcătoare ar
monie, podișurile, dea
lurile, cimpiile, rîu- 
rile, alcătuind împreu
nă acest spațiu etern 
de viețuire, in care s-a 
format și s-a afirmat 
cu demnitate pe scena 
istoriei poporul nos
tru.

Am realizat unirea 
prin luptă și jertfă, 
opunînd puterii opre
sive ardoarea acestui 
ideal secular, hrănit 
din rădăcinile cele 
mai adinei ale ființei 
noastre. Împlinirea lui 
nu e rodul bunăvoin
ței, al conjuncturii^ 
nu e un dar făcut po
porului român, ci în
cununarea necesară a 
voinței sale nestrămu
tate de a trăi împreu
nă in ființa aceleiași 
patrii. Unirea, inde
pendența, cum spunea 
Eminescu, „n-a venit 
ex abrupto, in mod 
fragmentar, ca din se
nin (...) Independența 
nu este un „copil gă
sit" fără căpătii și fără 
antecedente, ci un 
prinț care dormea cu 
sceptrul și coroana 
alături".

Unirea națiunea a 
făcut-o, noi am fă
cut-o, generațiile isto
riei românești, care au 
transmis-o mai depar
te, ca pe o sacră efigie 
a spiritului și a dura
tei. A infăptuit-o Mi
hai Viteazul, care cu 
sabia și sceptrul său a 
dat ființă politică unei 
realități ce exista în
totdeauna in voință și 
spirit, făcind să stră
lucească orbitor in ne
gura evului feudal po
sibilitatea vie a înfăp
tuirii Unirii, l-a dat 
contururi de marmură 
și a făcut-o nepieri
toare acea in veci 
neuitată generație a 
Unirii de la 1859, din 
rindurile căreia au fost 
spuse cuvinte sublime 
ca acestea : „Noi vrem 
Unirea mai ales pen
tru că ea este deja 
făcută in spiritele 
noastre, pentru că noi 
avem conștiința desti
nului nostru comun și 
'a misiunii noastre 
identice, pentru că noi 
simțim in noi un sin
gur și același suflet".

Au realizat Unirea 
poporul intreg, acele 
uriașe mase de țărani 
și tirgoveți, care știau 
să spună cutremură
tor de limpede că dacă 
nu se va face Unirea 
„preferă a li se ridica 
mai bine viața". A în
tregit această uriașă 
construcție morală, 
politică și socială vo
ința de neclintit a 
neamului românesc, 
care la 1 Decembrie 
1918 proclama, in A- 
dunarea Națională de 
la Alba Iulia, unirea 
cu țara, înfăptuind 
astfel un act de exem
plară și profundă 
dreptate istorică, de- 
monstrind că flacăra 
unității n-a putut fi 
stinsă de nimeni și de 
nimic, niciodată. Trăim 
azi in realitatea vie a 
acestui ideal implinit, 
purtind cu cinste mai 
departe, in libertate și 
demnitate, torța eter
nă pe care ne-au 
transmis-o generațiile 

înaintașe.
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PENTRU REALIZAREA INTEGRALĂ A PLANULUI PE 19
- AN HOTÂRÎTOR AL CINCINALULUI

ÎNSUFLEȚITOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
CHEMAREA LA ÎNTRECERE

adresată de Exploatarea minieră Băiuț, 
județul Maramureș, tuturor unităților miniere 

din ramura minereurilor neferoase
Cu deplină răspundere muncitorească șl 

conștienți că fiecare succes in muncă în
seamnă o contribuție la îndeplinirea sarci
nilor mobilizatoare stabilite de Congresul 
al XIII-lea al partidului, minerii, tehnicie
nii, inginerii, întregul colectiv al Exploa
tării miniere Băiut adresează minerilor și 
specialiștilor, tuturor oamenilor muncii din 
unitățile miniere care extrag minereuri 
neferoase chemarea fierbinte, revoluționară, 
la întrecerea socialistă pe anul 1985.

Noi, cei din Băiuțul Maramureșului, 
Indiferent de naționalitate, puternic înfră
țiți prin muncă, viață și năzuințe, sîntem 
hotărîți să facem ca anul 1985 să fie 
perioada celor mai de seamă succese obți
nute în actualul cincinal.

Pentru Înfăptuirea integrală a sarcinilor 
de plan ne-am stabilit drept obiective de 
Întrecere următoarele :

1. Depășirea sarcinilor anuale de plan la 
metale, in concentrate, cu cel puțin 3 la 
sută.

2. Depășirea nivelului planificat la pro
ducția netă cu 8,2 la sută și la producția- 
marfă vindută și încasată cu 3,3 la sută.

3. In scopul asigurării bazei de materii 
prime, a capacităților necesare producției 
curepte șl celei a viitorului cincinal vom 
realiza un volum de lucrări de deschidere 
și de pregătire cu cel puțin 3 la sută mal 
mare decît cel planificat.

4. Ne propunem să obținem In acest an 
o productivitate a muncii, calculată la 
producția-marfă, cu 3,3 la sută peste pre
vederile de plan.

5. Prin măsuri tehnice și organizatorice 
complexe, vom reduce cheltuielile totale la 
1 000 lei producție-marfă față de nivelul 
planificat cu 18 lei, tar cele materiale cu 
17 lei, astfel ca beneficiul să sporească cu 
1,3 la sută față de nivelul planificat.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCH 
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CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de întreprinderea „Oțelinox44 
Tîrgoviște către toate întreprinderile 

din industria de prelucrări metalurgice
Colectivul de oameni ai muncii din în

treprinderea „Oțelinox" Tîrgoviște. acțio- 
nînd sub conducerea organelor și organi
zațiilor de partid pentru realizarea și 
depășirea sarcinilor de plan pe anul 1984 
șl a angajamentelor asumate în Întrecerea 
socialistă, a obținut depășirea planului la 
producția-marfă cu 180 milioane lei, la 
producția netă cu 25 milioane lei, la 
producția fizică' cu 2 873 tone table și benzi 
din oțel laminate la rece și 114 tone la
minate finite pline din oțel ; totodată, au 
fost reduse consumurile energetice față de 
normele de consum la energie electrică cu 
5 milioane kWh și cu 2,7 milioane mc la 
gaze naturale.

însuflețiți de orientările șl Indicațiile 
mobilizatoare ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului, 
cuprinse în documentele adoptate de cel 
de-al XIII-lea Congres al Partidului Co
munist Român, acționînd cu devotament și 
abnegație, comuniștii, toti oamenii muncii 
din întreprinderea „Oțelinox" Tîrgoviște 
cheamă la Întrecere colectivele de oameni 
ai muncii din industria de prelucrări me
talurgice in ultimul an al cincinalului 
1981—1985, angajindu-se să realizeze urmă
toarele obiective :

1. Depășirea sarcinilor de plan la pro
ducția netă cu 3,2 la sută, la producția- 
marfă vindută și încasată cu 21 milioane 
lei, la table șl benzi din oțel cu 600 tone.

2. îmbunătățirea nivelului tehnic șl ca
litativ al produselor prin asimilarea de 
noi sortotipodimensiuni de laminate cu ca
racteristici superioare necesare economiei

' naționale, astfel incit ponderea produselor 
noi și modernizate să crească cu 6 la sută
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CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de întreprinderea „Electroaparataj44 

București către toate întreprinderile 
constructoare de mașini și aparataje electrice, 
motoare electrice și materiale electrotehnice, 

electronică și tehnică de calcul, 
echipamente de telecomunicații și automatizări

Puternic mobilizați de Istoricele hotărîri 
ale Congresului al XIII-lea al partidului, 
ferm hotărîți să obțină rezultate remar
cabile în anul 1985, oamenii muncii din în
treprinderea „Electroaparataj", în frunte cu 
comuniștii, cheamă la întrecere socialistă 
toate întreprinderile constructoare de ma
șini și aparataje electrice, motoare electri
ce și materiale electrotehnice, electronică și 
tehnică de calcul, echipamente de teleco
municații și automatizări, angajindu-se să 
Înfăptuiască următoarele obiective :

8. Vom acționa cu mal multă eficiență 
pentru extinderea metodelor de exploatare 
cu mare productivitate, concentrarea pro
ducției, continuarea mecanizării operațiilor 
care necesită mare cheltuială de muncă șl 
energie din abataje, din transportul mine
reurilor și al sterilului, creșterea cu 1 la 
sută a indicelui de utilizare a mașinilor și 
utilajelor, precum și creșterea ponderii 
personalului direct productiv și mai buna 
organizare a muncii tn abataje și galerii 
pentru obținerea unor viteze cit mai mari 
de avansare. Vom diminua consumul nor
mat de lemn de mină, de energie electrică 
și combustibili, valorificînd In mai mare 
măsură resursele interne, materialele recu
perabile.

7. Vom intensifica acțiunile de recupe
rare a resurselor materiale refolosiblle șl 
vom asigura depășirea cu 5 la sută a pre
vederilor la fier vechi, uleiuri uzate, oxizi 
de plumb și anvelope, printr-o mai bună 
organizare a colectării, sortării, depozitării 
și reintroducerii în procesele proprii de 
producție sau la Întreprinderile specializate, 
a acestor materiale.

8. Folosind mal bine baza materială șl 
apllcînd metodele avansate de protecție, 
vom face să crească gradul de siguranță 
a muncii in subteran și vom Îmbunătăți 
condițiile de muncă și viată ale persona
lului muncitor.

9. Sub Îndrumarea organelor de partid, 
vom participa mai activ la dezvoltarea 
creației tehnico-științifice de masă, la des
fășurarea mai bună a acțiunilor culturale 
In unitatea noastră.

Minerii de la Exploatarea minieră Băiuț 
slnt ferm hotărîți să răspundă prin fapte 
Înaltelor chemări ale secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a da tării cit mai mult metal pentru 
satisfacerea într-o măsură tot mai mare a 
cerințelor economiei naționale.
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fată de prevederile planului, ceea ce va 
face ca ponderea produselor de nivel ca
litativ ridicat să ajungă la 84,3 la sută la 
sfîrșitul anului 1985.

3. Depășirea productivității muncii pla
nificate, calculată pe baza producției-marfă 
cu 50 000 lei/persoană, printr-o mai bună 
organizare a producției și a muncii In ca
drul întreprinderii, îmbunătățirea pregăti
rii profesionale a personalului muncitor șl 
Întărirea ordinii și disciplinei In cadrul 
întreprinderii.

4. Creșterea cu 6,2 la sută a gradului de 
utilizare a mașinilor, utilajelor și instala
țiilor specifice ale laminorului de benzi la 
rece.

5. Reducerea consumurilor energetice 
normate : la energie electrică cu 5 la sută, 
reprezentînd 1 519 MWh ; la gaze naturale 
cu 5 la sută, reprezentînd 1 386 tone cc.

6. Prin aplicarea cu consecventă a prin
cipiilor noului mecanism economico-finan
ciar, a autoconducerii și autogestiunii vom 
asigura depășirea cu 4 milioane lei a pla
nului de beneficii, reducerea cheltuielilor 
totale la 1 000 lei producție-marfă cu 2,3 lei.

7. ’ Pentru realizarea unul Înalt nivel de 
pregătire profesională, Întregul personal 
muncitor din întreprinderea noastră va fi 
Încadrat în cursurile de perfecționare teh- 
nico-profesională, iar cursurile de polica
lificare vor cuprinde 250 oameni ai muncii.

Se va desfășura o intensă activitate po
litică. ideologică, cultural-educativă de 
masă în scopul ridicării conștiinței între
gului personal muncitor, creșterii răspun
derii personale și colective a tuturor oa
menilor muncii In vederea îndeplinirii 
sarcinilor Încredințate și a angajamentelor 
asumate.
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1. Realizarea peste prevederile de plan ■ 
unei producțil-marfă tn valoare de 44 mili
oane lei, la produsele fizice cu desfacere 
asigurată și In special la export

2. Depășirea planului la producția netă cu 
10 milioane lei.

3. Depășirea cu 5 la sută a planului la 
export, tn condițiile realizării unor produse 
competitive pe piața mondială și onorării 

In totalitate a contractelor cu partenerii 
externi pînă la 1 decembrie a.c.

4. Sporirea productivității muncii cu 6 300 
lei pe om al muncii, fată de nivelul plani
ficat, pe baza introducerii progresului teh
nic, organizării superioare a producției și a 
muncii, perfecționării pregătirii profesio
nale a personalului muncitor și folosirii cu 
eficiență sporită a elementelor stimulative 
ale acordului global.

5. Aplicînd principiile noului mecanism 
economico-financiar, autoconducerii și auto- 
gestiunii, vom acționa pentru reducerea 
cheltuielilor totale și materiale la 1 000 Iei 
producție-marfă cu 2 Iei și obținerea de 
beneficii suplimentare de 5,5 milioane lei.

6. Recuperarea a 250 tone materiale re- 
folosibile și valorificarea în procesul tehno
logic propriu a 100 tone din această can
titate.

7. Reducerea cu 2 la sută a consumurilor 
normate de combustibil și energie electrică.

8. Asimilarea și introducerea In fabricație 
a unui număr de 93 produse noi și repro- 
iectate și 8 tehnologii, astfel ca ponderea 
produselor la nivel tehnic și calitativ mon
dial să reprezinte 70 la sută din valoarea 
producției-marfă realizate în anul 1985.

9. Realizarea prin autoutilare a unul nu
măr de 300 mașini, utilaje și standuri de 
probă cu aport deosebit la creșterea pro
ductivității muncii și calității produselor.

10. Sporirea eficienței fondurilor fixe la 
1 000 lei producție-marfă cu 1,3 la sută.

11. Depășirea prevederilor de plan la li
vrările de mărfuri pentru fondul pieței cu 
un milion lei.
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CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de întreprinderea de piele, 

încălțăminte și marochinărie „13 Decembrie44 
Sibiu către toate întreprinderile 

din industria pielăriei, cauciucului, 
încălțămintei, textilelor, confecțiilor 

și tricotajelor
Cu hotărîrea fermă de a îndeplini exem

plar sarcinile stabilite de Congresul al 
XIII-lea al Partidului Comunist Român, 
urmărind cu consecvență transpunerea în 
practică a indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al parti
dului, oamenii muncii din întreprin
derea noastră au obținut rezultate im
portante în îndeplinirea planului pe anul 
1984, concretizate într-o producție-marfă 
suplimentară de peste 35,5 milioane lei și 
depășirea livrărilor la export cu 55,7 mi
lioane lei. Totodată, s-a obținut o redu
cere suplimentară a nivelului cheltuielilor 
materiale de 11 lei'la 1 000 lei producție- 
marfă, echivalînd cu un volum de economii 
peste plan de 6 milioane lei. S-au recu
perat și valorificat materiale refolosibile 
în valoare de 26 milioane lei.

însuflețit de lnflăcăratele chemări alo 
secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, de istoricele 
hotărîri ale Congresului al XIII-lea și ani
mat de dorința de a obține în anul 1985 
cele mai bune rezultate din actualul cin
cinal, colectivul întreprinderii de piele, în
călțăminte și marochinărie „13 Decembrie" 
Sibiu adresează chemarea la întrecere către 
unitățile din industria pielăriei, cauciucu
lui, încălțămintei, textilelor, confecțiilor șl 
tricotajelor, angajindu-se să realizeze ur
mătoarele obiective :

1. Depășirea planului Ia producția-mar
fă cu 3 la sută, realizînd peste plan 220 
mii bucăți articole de marochinărie și 20 
mii mp piei moi, în cadrul resurselor ma
teriale alocate prin plan.

2. Creșterea gradului de utilizare a ca
pacităților de producție cu 2 la sută peste 
prevederile planului, prin îmbunătățirea 
activității de întreținere și reparații a uti
lajelor și ridicarea nivelului de calificare 
al personalului muncitor.

3. Depășirea planului de export cu 2 la 
sută prin creșterea gradului de prelucrare 
și valorificarea superioară a materiilor pri
me șl obținerea unei eficiente ridicate in 
activitatea de comerț exterior.

4. Livrarea suplimentară la fondul pie
ței a unor produse în valoare de 13.5 mi
lioane lei, și in mod deosebit de produse 
cu nivel calitativ superior.

5. Ridicarea nivelului calitativ al pro
ducției prin introducerea și extinderea unul 
număr de 12 tehnologii noi elaborate de 
specialiștii întreprinderii și ai institutului 
de cercetare și proiectare de profil. Ca ur
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CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de Inspectoratul silvic județean 
Caraș-Severin către toate inspectoratele 

silvice județene
Puternic mobilizați de Istoricele docu

mente aprobate de Congresul al XIII-lea al 
P.C.R. și răspunzînd insuflețitoarelor che
mări adresate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al partidului, 
pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor 
pe 1985 — anul hotărîtor al actualului
cincinal — comuniștii, întregul personaj 
muncitor din Inspectoratul silvic județean 
Caraș-Severin cheamă la întrecerea so

12. Creșterea cu 4 la sută a coeficientului 
de scoatere la metal prin perfecționarea 
tehnologiilor la operațiile de, croire și 
ștanțare.

13. Realizarea in atelierele proprii a unor 
piese de schimb, asimilarea unor piese din 
import in valoare de 1,5 milioane lei, pre
cum și recondiționarea unui volum de piese 
In valoare de 500 mii lei.

14. îmbunătățirea condițiilor de muncă șl 
viață ale oamenilor muncii, prin diversifi
carea meniului la cantină, îmbunătățirea 
microclimatului In secțiile de producție, or
ganizarea de excursii, precum și prin efec
tuarea unui număr de 250 000 ore muncă 
patriotică pentru înfrumusețarea Întreprin
derii, amenajarea de spații verzi.

15. în cadrul Festivalului national „Cîn- 
tarea României", se vor organiza și des
fășura ample acțiuni de masă pentru dez
voltarea creației tehnico-științifice proprii 
și impulsionarea activității de invenții și 
inovații, asigurlnd, prin aplicarea acestora, 
creșterea cu 4,5 milioane lei a eficienței 
activității desfășurate.

16. în cadrul gospodărlei-anexă vom 
amenaja 3 000 metri pătrați de solarii.

17. Organizațiile de partid, sindicat, tine
ret și consiliul oamenilor muncii vor des
fășura o permanentă și susținută muncă po- 
litlco-educativă, in vederea formării unei 
înalte conștiințe socialiste la toți oamenii 
muncii, pentru a participa cu toată răspun
derea la înfăptuirea integrală a obiectivelor 
asumate în întrecere și a-și aduce o con
tribuție sporită la progresul economic și 
social al patriei, la edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate și Înaintarea 
României spre comunism.
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mare, ponderea valorii produselor la nivel 
mondial în valoarea producției-marfă va 
ajunge la 70 la sută, ceea ce reprezintă o 
creștere de 3 la sută față de plan.

6. Realizarea peste plan a unor articole 
mici de marochinărie în valoare de 2 mi
lioane lei, prin valorificarea materialelor 
refolosibile.

7. Dezvoltarea activității de creație teh- 
nico-științifică de masă prin creșterea nu
mărului de invenții, inovații și raționali
zări, care să conducă la obținerea unei efi
ciente economice de peste 4 milioane lei.

8. Depășirea cu 3 la sută a planului pro
ductivității muncii prin :

— elaborarea și aplicarea unul număr de 
14 studii șl proiecte privind îmbunătățirea 
organizării producției și a muncii ;

— Îmbunătățirea indicelui de utilizare a 
fondului de timp maxim disponibil al 
personalului muncitor cu 1 la sută față de 
anul 1984 ;

— extinderea muncii tn acord direct plnă 
la 83,5 la sută din total personal față de 
81 la sută realizat in 1984 ;

— ridicarea nivelului de pregătire pro
fesională prin organizarea a 4 cursuri de 
calificare cu 200 muncitori și cuprinderea 
în programele de perfecționare a 1 600 de 
oameni ai muncii.

9. Reducerea nivelului cheltuielilor totale 
și materiale cu 1 leu la 1 000 lei producție- 
marfă prin diminuarea consumurilor nor
mate cu 950 mp piei moi, 1 100 mp înlo
cuitori din piele și 40 tone piei crude por
cine, precum și a consumurilor de energie 
și combustibil, aplicînd un regim strict de 
economii la toate materiile prime șl mate
rialele utilizate tn producție.

10. Se va acorda o atenție deosebită îm
bunătățirii condițiilor de muncă și viață 
ale personalului muncitor. Se va acționa 
continuu pentru Îmbunătățirea activității 
cantinelor, căminelor de nefamiliști, cre- 
șelor și grădinițelor, gospodăriilor anexe.

11. Se va desfășura o Intensă activitate 
politico-ldeologlcă, cultural-educativă de 
masă In scopul ridicării conștiinței între
gului personal muncitor, al creșterii răs
punderii personale și colective a tuturor 
oamenilor muncii In vederea îndeplinirii 
sarcinilor» Încredințate șl a angajamentelor 
asumate.

cialistă toate Inspectoratele silvice județene, 
propunîndu-și următoarele obiective :

1. Depășirea valorii producției planificate 
la unitățile silvice cu 12 la sută In condi
țiile menținerii volumului de masă lem
noasă destinată producției industriale la 
nivelul anului 1984.

2. Depășirea sarcinilor de plan la export 
pe relația devize convertibile cu 8 la sută.

3. tndepllnirea sarcinii anuale de împă
duriri și relmpăduriri cu 45 zile mal 
devreme, depășirea planului la plantații 
cu minimum 5 la sută și realizarea unui 
Indice de reușită a lucrărilor de împăduriri 
de cel puțin 92 la sută.

4. Realizarea cu 40 de zile înainte de 
termen a planului anual de investiții la 
lucrările In regie proprie.

5. Reducerea față de plan a cheltuielilor 
de producție cu 1,5 milioane lei și depă
șirea beneficiilor cu 3,5 milioane lei.

6. Promovarea regenerărilor naturale, 
astfel Incit acestea să reprezinte cel puțin 
65 la sută In arboretele cu regenerare sub 
adăpost.

7. Depășirea prevederilor la tăieri de 
îngrijire in păduri tinere cu cel puțin 9 
la sută.

8. Depășirea sarcinilor la recoltarea fruc
telor de pădure cu 200 tone și la ciuperci 
comestibile cu 25 tone și valorificarea 
acestora la export. *

9. Depășirea planului la păstrăv pentru 
consum cu 8 la sută. Amenajarea a 15 mii
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CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de Stațiunea pentru mecanizarea 
agriculturii Cogealac, județul Constanța, 

către toate stațiunile pentru 
mecanizarea agriculturii

în vederea înfăptuirii exemplare a sar
cinilor ce-i revin din hotăririle Congresului 
al XIII-lea al P.C.R., a prețioaselor indica
ții și orientări date de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la Consfătuirea de lucru din decembrie 1984, 
colectivul de oameni ai muncii din Stațiu
nea pentru mecanizarea agriculturii Co
gealac, județul Constanța, adresează tuturor 
stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii 
din țară o înflăcărată chemare la întrecere 
socialistă pentru depășirea planului pe anul 
1985, angajindu-se să realizeze următoarele 
obiective :

1. Executing lucrările agricole la un înalt 
nivel calitativ și tn timpul optim, vom con
tribui la depășirea de către cooperativele 
din cadrul consiliului unic agroindustrial de 
stat și cooperatist a producțiilor medii pla
nificate la principalele culturi, după cum 
urmează :

Cultura Angajament 
kg/ha

Creștere 
fată de plan 

kg/ha

Grlu 5 500 200
Orz 5 853 800
Porumb boabe 9 440 1 500
Floarea-soarelui 2 750 200
Fasole 2 000 450

2. Creșterea cu 5 la sută față de plan a 
volumului de lucrări prin folosirea cu ran
dament sporit a mijloacelor mecanice din 
dotare, a timpului de lucru, diversificarea 
lucrărilor.
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CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de întreprinderea comercială de stat 

„Alimentara" Slatina către 
toate întreprinderile comerciale

în scopul realizării unei mai bune apro
vizionări și serviri a populației, antrenării 
cit mai largi a tuturor celor care acționea
ză tn acest domeniu pentru Înfăptuirea 
programului de autoconducere și autoapro- 
vizionare teritorială, al generalizării expe
rienței pozitive in ceea ce privește punerea 
mai bine in valoare a rezervelor și posi
bilităților proprii, întreprinderea comercia
lă de stat „Alimentara" Slatina adresează 
chemarea la Întrecere socialistă pe anul 
1985 către toate întreprinderile comerciale 
din țară, angajindu-se să realizeze urmă
toarele obiective :

1. Ridicarea nivelului calitativ al Întregii 
activități comerciale de aprovizionare și 
servire cu mărfuri a populației, in condi
țiile depășirii planului de desfacere cu 
amănuntul cu 1,5 la sută, respectiv cu 7,5 
milioane lei, prin : realizarea fondului de 
marfă contractat in structura sortimentală 
și la termenele prevăzute, in concordantă 
cu prevederile programului de autocondu
cere și aprovizionare in profil teritorial j 
creșterea exigenței și răspunderii In acti
vitatea de recepție a mărfurilor pentru a 
se evita pătrunderea la desfacere a produ
selor necorespunzătoare din punct de ve
dere calitativ ; extinderea comerțului stra
da] șl organizarea unor puncte de desfacere 
In zonele din preajma marilor unități eco
nomice ale municipiului ; ridicarea nivelu
lui de pregătire profesională a întregului 
personal muncitor; formarea și dezvoltarea 
unei atitudini demne, civilizate și corecte 
de comportare a lucrătorilor comerciali In 
relațiile cu cumpărătorii; educarea In spi
ritul eticii șl echității socialiste, întărirea 
ordinii și disciplinei in Întreaga activitate 
de servire a populației; intensificarea și 
îmbunătățirea calitativă a reclamei co

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 
COMITETUL SINDICATULUI

metri pătrați toplițe șl 20 kilometri cursuri 
de ape și popularea acestora cu cel puțin 
500 mii puieți de păstrăv.

10. Livrarea de produse la fondul pieței, 
peste sarcina de plan, în valoare de 1,6 mi
lioane lei, in principal, prin valorificarea 
lemnului de mici dimensiuni și a celui 
rezultat din acțiunea de igienizare a pădu
rilor situate In condiții greu și foarte greu 
accesibile.

11. în vederea asigurării unei stări fito- 
sanitare corespunzătoare a pădurilor, se va 
parcurge cu lucrări de igienizare și curățire 
o suprafață de 135 mii hectare de pe care 
se vor valorifica 125 mii metri cubi masă 
lemnoasă și se vor executa lucrări de pro
tecție cu caracter preventiv pe cel puțin 
4 200 hectare.

12. Pentru sporirea producției de masă 
verde la hectar pe pajiștile naturale se vor 
executa lucrări de Întreținere pe 65 mii 
hectare, fertilizări cu Îngrășăminte orga
nice și chimice pe 31 mii hectare și rege- 
nerări-insămînțări și supraînsămînțări pe 
14 400 hectare.

3. Sporirea productivității muncii plani
ficate cu 5 la sută ca urmare a utilizării 
agregatelor complexe, creșterii nivelului 
profesional al mecanizatorilor, organizării 
muncii in schimburi în toate perioadele 
campaniilor agricole.

4. Reducerea cheltuielilor planificate Ia 
1 000 lei venituri cu 20 lei.

5. Diminuarea consumurilor normate de 
materii prime, materiale, carburanți, lubri- 
fianți și energie electrică cu 4 la sută, prin 
organizarea temeinică a proceselor tehnolo
gice de lucru.

6. Reducerea cheltuielilor pentru repara
ții cu 6 Ia sută, extinzind gama de repere 
și subansamble recondiționate, prin folosi
rea mai bună a utilajelor șl spațiilor pro
ductive, introducerea de noi procedee teh
nice, stimularea activității de invenții și 
inovații.

7. Recuperarea tn medie cu 5 la sută peste 
nivelurile planificate a materialelor refolo
sibile din fontă și oțel ; uleiul 8zat și an
velopele vor fi recuperate integral.

8. Pentru îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață, vom asigura, la taberele 
de cîmp, cazare și masă corespunzătoare, iar 
Ia secțiile de mecanizare, prin resurse lo
cale, amenajări care să permită întreținerea' 
și conservarea in bune condiții a utilajelor 
din dotare ; de asemenea, vom dezvolta ac
tivitatea gospodăriei-anexă.

Desfășurind o largă activitate politică, 
educativă, tehnică șl organizatorică, sub 
conducerea organizației de partid, sintem 
hotărîți ca In anul 1985 să realizăm in cele 
mai bune condiții prevederile planului și 
angajamentele asumate in întrecerea so
cialistă.

BIROUL ORGANIZAȚIEI DE BAZA 
P.C.R.

COMITETUL U.T.C.

merciale orientate in principal in direcția 
promovării pe scară mai largă în rîndul 
consumatorilor a normelor alimentației 
științifice.

2. Extinderea și modernizarea rețelei co
merciale, dezvoltarea și utilizarea cu efi
ciență sporită a bazei tehnico-materiale 
prin sporirea suprafeței utile destinate 
desfacerii mărfurilor, cu 10 la sută, folo
sirea intensivă a tuturor spațiilor existen
te; modernizarea mobilierului, in vederea 
expunerii unui fond de marfă cit mai bo
gat șt in forme mai atractive de prezen
tare; specializarea și reprofilarea unui nu
măr de 6 unități din rețea, pentru a asi
gura o servire mai operativă și civilizată a 
cumpărătorilor; extinderea rețelei centre
lor de recuperare de la populație a amba
lajelor din sticlă și amplasarea lor judi
cioasă in teritoriu, astfel ca volumul achi
zițiilor să crească cu 5 la sută.

3. Sporirea eficienței economice a între
gii activități prin aplicarea riguroasă a 
cerințelor noului mecanism economico-fi
nanciar in vederea creșterii rentabilității.

4. Reducerea cu 2 lei a cheltuielilor la 
1 000 lei desfacere.

5. Realizarea unor beneficii suplimentare 
in valoare de 500 mii lei.

6. Creșterea productivității muncii pe 
lucrător cu 1,5 la sută prin realizarea În
tregului spor al desfacerilor de mărfuri pe 
anul 1985, cu același număr de lucrători.

7. Accelerarea vitezei de circulație a 
mărfurilor cu 2 zile față de sarcina plani
ficată.

8. Recuperarea și valorificarea suplimen
tară a 10 tone hîrtie, 2 tone fier și 0,5 tone 
mase plastice.

COMITETUL DE PARTID 
COMITETUL U.T.C.
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Prin bună organizare, cu eforturi susținute 
sarcinile economice - realizate exemplar!

PE PRIM PIAN - PRODUCȚIA MATERIALA! TOATE TERMOCENTRALELE - LA PARAMnRil MAKIMI >
(Urmare din pag. I)
nii, iar in secțiile prelucrătoare am 
încărcat mai bine schimburile I și 
III, diminuind puterea absorbită 
din sistemul energetic național cu 
4,27 MW. Tot pentru a realiza un 
consum energetic echilibrat, intr-o 
serie de unități din industria ușoa
ră am redus schimbul III, iar in 
unele situații am stabilit măsuri 
pentru organizarea lucrului în două 
schimburi de cite 6 ore, programate 
în afara virfului de sarcină de la 
orele de seară. Estimăm că prin 
asemenea măsuri județul Bihor va 
realiza, pină la sfîrșitul lunii ia
nuarie, o reducere a consumului de 
energie electrică cu 17 753 MWh și 
o aplatizare a curbei de sarcină cu 
36,5 MW. (Ioan Laza, coresponden
tul „Scînteii").

Mulul de ordine
- activitate 

economică eficientă
Incepind din dimineața zilei de 

14 ianuarie, și in județul Bistrița- 
Năsăud s-a trecut la aplicarea in 
practică a unui program complex 
privind reorganizarea activității in 
unitățile economice in vederea re
ducerii consumurilor energetice, in 
conformitate cu măsurile stabilite 
de Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. cu indicațiile și 
orientările date de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. In acest sens, 
tovarășul Traian Barolți, secretar 
al comitetului județean de partid, 
ne-a înfățișat citeva din măsurile 
concrete stabilite de către comite
tul județean de partid, măsuri me
nite să determine gospodărirea ju
dicioasă a energiei electrice, reali
zarea in bune condiții a planului.

„Pe baza indicațiilor secretaru
lui general al partidului și a pro- ■ 
gramului adoptat de Comitetul l’o-' 
litic Executiv al C.C. al P.C.R. — 
ne-a spus interlocutorul — am a- 
vut in vedere desfășurarea unei 
activități normale in . majoritatea 
întreprinderilor industriale, scoțind 
din funcțiune utilajele mari con
sumatoare de energie electrică, eu 
deosebire in perioadele de viff de 
sarcină. concentrarea producției 
prin reorganizarea regimului de 
lucru, prin echilibrarea schimburi
lor, precum .și renunțarea la acti
vitate doar in unitățile de cons
trucții și, vremelnic, în patru ate
liere și secții care nu dispun mo
mentan de materii prime. In acest 
mod vom depăși tară consecințe 
deosebite această perioadă de iar
nă deosebit de grea. In cadrul ex
ploatării miniere Rodna. de exem
plu, s-a renunțat la activitatea de 
flotare in cadrul instalației de la 
Făget și s-a concentrat întreaga 
activitate la flotația de la Rodna. 
Tot aici, la mina Valea Vinului s-a 
reorganizat munca de excavație 
din trei schimburi în două, inter
valul celui de-al treilea schimb 
fiind utilizat pentru evacuarea din 
secții a producției și pentru apro
vizionarea locurilor de muncă, re- 
ducindu-se astfel consumul de aer 
comprimat și, implicit, de energie 
electrică. Cele patru ateliere de în
treținere ale exploatării lucrează 
intr-un singur schimb, astfel incit 
economia zilnică a atins de pe a- 
cum 1.6 MWh.

Preluarea activității unor insta
lații mari consumatoare de către 
alte secții și ateliere, devansarea 
reparațiilor și a reviziilor și al
tele au determinat ca. pe ansam
blul județului, puterea absorbită 
din rețeaua sistemului energetic 
national să poată fi diminuată cu 
5.35 MW. (Gheorghe Crișan, cores
pondentul „Scinteii").

Deși unitățile termoenerge- 
tice din Gorj au încheiat 
anul 1984 cu un nivel.de pro
ducție ridicat, cu grupurile 
în stare bună de funcționare, 
prima jumătate a lunii ia
nuarie din noul an s-a ca
racterizat prin niveluri de 
energie electrică mult scăzu
te. realizindu-se pe ansam
blu doar 40 la sută din sar
cinile prevăzute pentru a- 
ceastă perioadă. Cele mai 
mari scăderi ale producției 
de energie au avut loc la 
sfîrșitul săptăminii trecute, 
datorită gerurilor deosebit.de 
aspre care au influen
țat negativ asupra fiabilității 
blocurilor, determinînd chiar 
oprirea unor importante ca
pacități energetice. Luni di
mineața funcționa un singur 
grup la Rovinari. la o putere 
de 100 MWh, marți, la a- 
ceeași termocentrală, două 
grupuri la o putere de numai 
110 MW. „Temperaturile scă
zute din aceste zile — ne-a 
spus inginerul Constantin 
Vișan, directorul tehnic al 
termocentralei — au paralizat 
aproape în întregime activi
tatea și sistemul de alimen
tare a blocurilor energetice, 
provocind Înghețarea buncă- 
relor. a benzilor și morilor, 
ruperea covoarelor de cau
ciuc de pe circuitele de 
transport al cărbunelui. Va
riațiile de temperatură și 
opririle forțate au condus 
la frecvente defecțiuni și 
spargeri la cazane și au a- 
fectat aparatele de. măsură 
și control și ventilatoarele de 
aer din cazane. Este-prima 
dată, de la, punerea în func
țiune, cind termocentrala

Măsuri operative, 
in funcție de 

condițiile concrete
Și in județul Bacău s-a trecut 

operativ la aplicarea măsurilor sta
bilite de Comitetul Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. privind spo
rirea producției de energie și com
bustibil și reducerea continuă a 
consumurilor energetice — ne spu
ne tovarășul Neculăi Buzdugan, se
cretar al comitetului județean de 
partid. Bunăoară, la întreprinderea 
electrocentrăle Borzești, forța de 
muncă, a fost redistribuită pe 
schimburi, asigurîndu-se o funcțio

nare mai bună a tuturor instalați
ilor și utilajelor. S-au creat astfel*  
condiții pentru realizarea unei pu
teri de cel puțin 100 MW energie 
electrică pe bază de cărbune.

în fiecare unitate, in fiecare lo
calitate au fost stabilite programe 
concrete de reducere a consumu
rilor de energie și combustibil. 
Astfel, la Combinatul petrochimic 
Borzești. unul din cei mai mari 
consumatori din județ, au fost 
oprite temporar instalațiile pentru 
prpducerea monoclorbenzenului, 
PVC emulsie și instalația de coc- 
sare, precum și alte cinci linii teh
nologice. care nu au asigurate ma
teriile prime și comenzile nece
sare. Numai la întreprinderea me
talurgică, ca urmare a măsurilor 
întreprinse, in luna ianuarie se va 
realiza o economie de 263 MWh. 
(Gheorghe Baltă, corespondentul 

'ț.Scinteii").

Zăpada, dar mai ales tem
peraturile foarte scăzute din 
această iarnă au creat greu
tăți in desfășurarea normală 
a activității' <10 lâ minele din 
Valea Jiului și. in mod deo
sebit, în activitatea de trans
port și în cariere. Mai mult 
ca oricînd, pină acum. în a- 
ceste condiții de iarnă grea, 
minerilor din Valea Jiului 
le revine înalta îndatorire 
patriotică de a spori canti
tățile de cărbune, in vederea 
aprovizionării în condiții 
bune a termocentralelor, a 
combinatelor siderurgice și 
celorlalte unități ale . econo
miei naționale.

— Am început acest an 
destul de bine, datorită pre
gătirii temeinice, incă din 
trimestrul IV al anului tre
cut, a producției anului 1985 
— ne declara ing. Benone 
Costinaș, director tehnic al 
Combinatului minier Valea 
Jiului. Vicisitudinile vremii 
ne-au creat o serie de greu
tăți în desfășurarea norma
lă a activității de producție. 
Greutăți mari au generat 
lipsa vagoanelor goale la ma
joritatea minelor, dar mai 
ales in preparațiile de căr
bune. Programul privind a- 
sigurarea producției de ener
gie. dezbătut și aprobat in 
ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
care prevede ca în minele 
de cărbune să se ia măsuri 
energice de a se lucra zi și 
noapte pentru, sporirea .pro
ducției de cărbune. în vede
rea bunei aprovizionări a 
termocentralelor, are un 

noastră se confruntă cu o 
asemenea iarnă, care pune la 
grele încercări agregatele e- 
nergetice și instalațiile din 
uzina de combustibil. Colec
tivul nostru este conștient de 
marea răspundere ce-i revi
ne și. in spiritul măsurilor 
stabilite de recenta ședință a

LA TERMOCENTRALA ROVINARI

Participare responsabilă pentru 
asigurarea unei capacități 

in exploatare de 700-800 MW
Comitetului Politic Executiv, 
acționează fără preget, zi și 
noapte, pentru eliminarea 
cit mai grabnică a efectelor 
negative provocate de îngheț, 
pentru repunerea, in func
țiune a tuturor, capacităților 
și asigurarea programului de 
energie stabilit pentru vîrful 
de iarnă“.

Pe Iîngă cele relatate, tre
buie menționat că. datorită 
căderilor abundente de ză
padă, a scăzut simțitor capa
citatea de alimentare a gru
purilor cu cărbune, atît din 
cauza umidității și îngheță- 

MAI MULT CĂRBUNE, UE BUNA CALITATE!
deosebit ecou și în rîndu- 
rile minerilor din Valea 
Jiului. Vreau să subliniez că 
am acționat cu toată hotărî- 
rea pentru ca întregul ciclu 
de producție — extracție, 
transport-preiucrare și expe
dierea cărbunelui spre ter
mocentralele Mintia-Deva și

ÎN MINELE DIN VALEA JIULUI

Un obiectiv imediat: zilnic, 
prevederile planului - depășite

Paroșeni — să fie organizat 
in flux continuu, zi și noap
te, inclusiv duminica.

Maistrul miner șef de bri
gadă Ștefan Alba, de la în
treprinderea minieră Petrila: 
„Noi înțelegem greutățile ce 
le creează iarna grea în des
fășurarea normală, mai ales 
in sectorul activității energe
tice, și sîntem pe deplin con- 
știenți că este o inaltă răs- ' 
pundere patriotică de a ne 
face datoria de mineri și de 
a da patriei cit mai mult căr
bune. Noi. toți minerii Văii 
Jiului, vom acționa cu toată 
hotărirea și dăruirea în spi
ritul sarcinilor trasate în șe

rii cărbunelui din stoc, cît și 
a reducerii cantităților li
vrate de mineri — cărbune 
ce trebuia luat din strat, a- 
fectat mai puțin de zăpadă 
și ingheț. Este de înțeles că 
in momentele grele prin care 
trece acest colectiv, sarcinile 
complexe ce-i revin — pro

ducerea și livrarea în siste
mul național, în mod ritmic, 
a unor cantități sporite de 
energie electrică — impun o 
amplă mobilizare patriotică, 
antrenarea tuturor forțelor și 
resurselor existente. în ve
derea eliminării consecințe
lor negative ale acestui se
zon, a repornirii și asigură
rii stabilității în funcționa
re a fiecăruia dintre cele 6 
grupuri energetice. După 
cum ne-a informat sub- 
inginerul George Condescu, 
secretarul comitetului de 
partid, energeticienii de la 

dința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. 
și ne. angajăm șă facem, totul 
pentrii a” organiza mai bine 
producția și munca, Să' în
vingem greutățile și să spo
rim producția de cărbune 
energetic".

De la conducerea Combina- 

fului minier Valea Jiului a- 
flăm că, deși s-au intimpinat 
mari, greutăți în ultimele zile 
cu asigurarea unui număr co
respunzător de vagoane goa
le, majoritatea minelor sînt 
cu sarcinile de plan aproape 
realizate, iar unele, cum sînt 
colectivele de muncă de la 
Lonea, Vulcan și Bărbăteni, 
au extras peste prevederi 
intre 400 și 1 700 tone căr
bune. Dar cu realizări bune 
se puteau prezenta și minerii 
din Petrila. Paroșeni, Lupeni, 
Livezeni, Dîlja, Aninoasa și 
Uricani, dacă ; primeau un 
număr suficient de vagoane 
goale. Aici existau ieri mai 

Rovinari, în frunte cu comu
niștii, au trecut cu hotărire 
la acțiunea de dezafectare a 
instalațiilor de sub influenta 
înghețului, la repararea și 
repunerea în funcțiune a a- 
gregatelor de bază și auxi
liare. Formații alcătuite din 
cei mai buni specialiști sînt 

angajate la verificarea și re
medierea sistemelor de mă
sură și control, a ventilatoa
relor și celorlalte instalații 
aferente blocurilor energeti
ce. Ca urmare, intr-un timp 
record, grupul nr. 3 de 330 
MW a fost remediat și pre
gătit pentru repunerea în 
paralel. Pe baza programu
lui stabilit la fața locului, 
împreună cu reprezentanți ai 
altor ministere, s-a trecut la 
confecționarea unor scule și 
dispozitive care se utilizează 
cu eficientă in activitatea de 

mult de 11 000 tone cărbune 
in silozuri pentru a fi trimis 
preparațiilor din Lupeni, Co- 
rbieștî și Petrila.

Dar, așa cum au asigurat 
forurile de resort, situația 
asigurării cu vagoane se îm
bunătățește și vor intra cel 
puțin 1 000 vagoane zilnic in

Valea Jiului, pentru mâi 
bujja servire a unităților 
combinatului minier. Iată de 
ce hotăritoare va fi in aceste 
zile și în viitor extragerea 
unei cantități cît mai mari 
de cărbune pentru a se pu
tea prelucra în cele trei 
preparați! 24 000 tone pe zi, 
din care 18 000 tone cărbune 
energetic care ia drumul 
termocentralelor din Mintia. 
Deva și Paroșeni.

Pentru a asigura realiza
rea ritmică a planului la 
producția de cărbune și chiar 
depășirea lui. conducerile 
combinatului . șl a celor 10 

dezafectare a instalațiilor de 
sub influența înghețului.

Pestg 300 de oameni, căro
ra li s-au alăturat forțe din 
unitățile industriale din zonă, 
formații ale gărzilor patrioti
ce participă cu însuflețire la 
deszăpezirea și repunerea in 
funcțiune a liniilor tehnolo
gice din uzina de combusti
bil. Se depun eforturi consi
derabile pentru dezafectarea 
și repararea circuitelor de 
benzi, a buncărelor blocate, 
a utilajelor de depunere a 
cărbunelui. „Astăzi — ne-a 
spus subinginerul Teodor 
Iștan, dispecerul de serviciu 
din cadrul uzinei — forțele 
de bază sînt concentrate spre 
deblocarea buncărelor 1. 2 și 
3 de la concasare I. Odată cu 
Începerea schimbului II, ele 
vor fi puse în funcțiune, ast
fel că vom putea primi căr
bune proaspăt livrat direct 
din carierele Gîrla, Rovinari- 
Est și Tismana I“.

Se cere, așadar, în con
tinuare, o participare res
ponsabilă a întregului colec
tiv, cu abnegație și înal
tă conștiință muncitorească, 
pentru efectuarea unor inter
venții de calitate și creșterea 
fiabilității blocurilor, pentru 
refacerea integrală a circui
telor de alimentare și nor
malizarea activității de ex
ploatare, astfel ca termocen
trala de la Rovinari să se ri
dice, in cel mai scurt timp, 
la o putere de 700—800 MW, 
pe măsura dotării și capaci
tății acestui experimentat 
colectiv.

Dumitru PRUNA 
corespondentul „Scinteii*

mine din Valea Jiului acțio
nează cu toate forțele pen
tru intrarea in funcțiune la 
tprrhenul' stabilit , și chiar in 
avans a noilor capacități 
cfe producție și creșterea 
mai accentuată a' productivi
tății muncii in abataje — ca 
principala cale de sporire a 
producției de cărbune. Ingi- 
perul-șef de la Combinatul 
minier Valea Jiului, Otto 
Abraham, ne spunea că în 
aceste zile s-au intensificat 
și mai mult lucrările de e- 
chipare a noilor abataje 
frontale dotate cu complexe 
mecanizate, care vor realiza 
o producție, fiecare, de 
300—400 tone pe zi. ce vor 
intra in funcțiune chiar de 
la sfîrșitul acestei luni și 
pină la sfîrșitul primului tri
mestru. la minele Livezeni, 
Aninoasa. Vulcan. Bârbă- 
t’eni și Uricani. Tot acum, 
St lucrează cu mult spor la 
montarea unui nou complex 
de mare înălțime și produc
tivitate înaltă de aproape 
1 000 tone pe zi, la Paroșeni. 
Intrarea cit mai curînd in 
producție a acestor noi aba
taje va contribui simțitor Ia 
creșterea producției de căr
bune.

Un fapt notabil este că la 
cărbunele energetic livrat 
din Valea Jiului spre termo
centrale s-a îmbunătățit pu
terea calorică cu 150—200 
kilocalorii/kilogram.

Sabin CERBU
corespondentul „Scînteii"

---------------la ÎNCHIDEREA EDI ȚIEI-----------------------------
I • Toate centi’alele electrice să funcționeze Ia întreaga capacitate și să

asigure livrarea de energie în conformitate cu prevederile planului I
| • In minele de cărbune să se ia măsuri energice, lucrîndu-se zi și noapte,

pentru sporirea producției în vederea aprovizionării termocentralelor cu căr-
I bune, în cantitățile stabilite și de calitate corespunzătoare!

Pornind de la aceste sarcini majore, de maximă actualitate, subliniate 
în recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., aseară, la 
închiderea ediției, corespondenții „Scînteii" au transmis, de la fața locului, din 
unități miniere și termocentrale, răspunsuri la întrebările :

1. ' Ce producție s-a realizat în ultimele 24 de ore ?
2. Cu ce probleme se confruntă colectivele minelor și termocentralelor?

MINE DE CĂRBUNE
cele douâ puncte de încărcare : Voivozi și Suplac, 
precum și un parc sporit de vagoane, cu descăr
care mecanică, pentru transportul cărbunelui des
tinat altor unități economice (fabrici de pîine, coo
perative agricole etc.), precum și populației.

CARIERA GIRLA - GORJ
1. Producția realizată ieri a fost de 5 000 tone', 

cu 2 100 tone sub plan. S-au livrat termocentrale
lor, pe benzi transportoare, 3 000 tone cărbune, 
înregistrîndu-se un minus de 2 000 tone față de 
graficul la zi, datorită blocării buncărelor la con
casare.

2. Probleme deosebite : despotmolirea ți dezghe
țarea cupelor de la rotoarele excavatoarelor care 
sopă în stratul de steril. Se acționează intens, prin 
aplicarea celor mai eficiente măsuri, la aceste 
puncțe de : lucru.

MINA LUP0AIA - GORJ
1. Producția realizată marți a fost de 2 400 tone.

Pionul zilei nu a fost realizat cu 200 tone. Tot ieri, 
15 ianuarie, s-au livrat termocentralelor 2 300 tone, 
din care 2 100 tone către termocentrala Ișalnița. 
Sarcina zilei la livrări nu a fost realizată cu 100 
tone. » . •

2. Principala problemă - insuficiența vagoane
lor 'pentru preluarea întregii cantități de cărbune 
extras.

ÎNTREPRINDEREA miniera vulcan
1. Ieri s-au extras 5 049 tone cărbune, cu 419 

tone in plus față de planul zilei. In silozurile de 
la suprafață și din subteran se mai află peste 2 000 
tone cărbune.

2. Asigurarea numărului de vagoane pentru pre- 
parația cărbunelui Coroiești este problema princi
pală care condiționează acum sporirea cantității 
de cărbune livrat.

TERMOCENTRALE

16 qq. t ui a
directâ

1. Minerii bihoreni, asigurînd o productivitate ri
dicată in fiecare abataj, au extras marți 4 575 tone 
lignit. Au fost aduse la suprafață, peste sarcina 
zilei, 1 165 tone lignit, cel mai ridicat spor zilnic 
de producție din acest an, întregind astfel la 10 000 
tone bilanțul producției suolimentare obținute in 
prima jumătate a lunii ianuarie. Joi va fi pus in 
exploatare, în sectorul Vărzari, un nou abataj do
tat cu complex mecanizat, core va asigura zilnic 
încă 500 tone lignit. Față de un plan de 5 195 tone, 
minerii au expediat termocentralei 5 500 tone lig
nit.

2. Dacă problemele legate de menținerea unui 
nivel ridicat de extracție sînt soluționate efectiv 
cu forțe proprii, cerința minerilor de aici este ca, 
ritmic, zi de zi, C.F.R.-ul să asigure un număr de 
vagoane corespunzător planului de livrare de la

TEBM0CENTR1U.S ORADEA
1. Energeticienii orădeni au asigurat ieri, 15 ia

nuarie, o putere medie de 160 MW. In ziua de 
16 ianuarie, ca urmare a exploatării la capacitate 
o cazanului 2, puterea medie va crește la 170 MW. 
Fiind depășită sarcina medie cu 3 MW, s-au pulsat 
suplimentar în rețea 72 000 kWh.

2. Intre problemele necesare a fi soluționate, 
reamintim, așa cum am făcut-o și in ziarul de ieri, 
in primul rînd, asigurarea cu combustibil de întreți
nere. Dacă prizele de termoficare sînt încărcate la 
maximum, producția de energie electrică se men
ține scăzută. Este și motivul pentru care vîrful de 
sarcină termică trebuie acoperit de cazonele de 
apă fierbinte, care utilizează pâcu.râ. Or, in pre
zent, termocentrala dispune doar de echivalentul 
consumului pentru o zi. In același timp, există 
restanțe de cărbune din bazinul Olteniei, stocul din 
depozitul termocentralei acoperind necesarul pentru 
5 zile și jumătate.

TERMOCENTRALA ONEȘTI
1. In ultimele 24 de ore s-a realizat o putere de 

70 MW energie electrică, sistemul energetic națio
nal primind 3160 MWh față de 3 900 MWh pla
nificați.

2. Cărbunele fiind înghețat, se lucrează greu in 
gospodăria de cărbune. Pentru a fi rezolvată 
această problemă, au fost masate forțe umane și 
mecanice de pe întreaga platformă industrială de 
la Borzești. Zilnic lucrează in plus față de perso
nalul centralei circa 300 muncitori. In zilele urmă
toare se va asigura o creștere a puterii puse la 
dispoziția sistemului energetic național.

TERMOCENTRALA MINTIA - DEVA
1. Ieri, termocentrala Mintia — Deva a funcționat 

cu o putere medie de 950 MW. Producția de energie 
planificată pentru ieri - 19 300 000 kWh - a >st 
realizată integral. De la începutul lunii ianuarie, 
s-au realizat astfel peste prevederi 27,2 mili
oane kWh.

2. Față de problemele semnalate in ziarul de ieri, 
se ridică unele probleme privind asigurarea apei 
demineralizate - din cauza debitului mic al rîului 
Mureș. Aprovizionarea cu apă demineralizată se 
face la nivel minim. Prin măsurile luate — suplimen
tarea cu 50 de oameni pe schimb la descărcatul 
vagoanelor și cu alți 30 la supravegherea benzilor 
- s-a reușit să crească ritmul descărcării la 
vagoane. Față de luni, cind in schimbul I s-au 
descărcat 45 vagoane, marți, în același schimb, s-au 
descărcat 80 vagoane cu cărbune din Valea Jiului.

nivel.de
deosebit.de
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Formarea tineretului pentru muncă și viață,
în spiritul concepției revoluționare a partidului

Menționam in ancheta publicată in „Scinteia" nr. 13 179 opinia una
nimă a participanților la o dezbatere inițiată de redacție, cu concursul 
inspectoratului școlar județean Timiș, cu privire la contribuția tuturor 
disciplinelor de studiu, a întregii activități educative din clasă și din 
afara clasei, la formarea tinerilor pentru muncă și viață, la educarea 
lor in spiritul concepției revoluționare a partidului. Dăm cuvintul în 
continuare interlocutorilor noștri din TIMIȘOARA : directori de licee, 
comuniști de la catedră, elevi, uteciști.

• „Sâ învățăm, să ne în
sușim cele mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii". In ate' 
lierul-școală al Liceului industrial 
nr. 5 (al M.I.U.) stăm de vorbă cu 
unul dintre cei mai tineri viitori 
muncitori din clasa a IX-a G (me
canică) — Luminița Sclipor, de loc 
din comuna timișeană Șandra, mijlo
cia din cei șapte copii ai tractoris
tului Sclipor.

— Vreau să învăț bine meseria, să 
realizez lucruri utile pentru oameni, 
pentru țara noastră — ne spune. 
Dintre disciplinele studiate în școală, 
cel mai mult îmi plac cunoștințele 
economice. Pentru că tratează pro
bleme din viața de toate zilele, ne 
dau răspuns la întrebări legate direct 
de meseria noastră, ne învață con
cret cum putem fi folositori țării 
noastre, progresului său economic și 
social.

Și colegii săi mai mari, din clasa 
a XII-a A (țesători-mecanici de în
treținere), aflați în pragul integrării 
în muncă, în viața socială, consideră 
binele și prosperitatea patriei ca 
ideal suprem al tînărului revoluțio
nar. Din răspunsurile pe care le dau 
într-un sondaj (realizat cu concursul 
profesoarei diriginte, prof. dr. Silvia 
Rogobete) reținem împletirea calită
ții de revoluționar cu aceea de pa
triot : „Prin spirit revoluționar în
țeleg datoria fiecărui om, a fiecăruia 
dintre noi, de a munci și lupta pen
tru a ridica patria noastră socialistă 
pe noi trepte ale progresului" — 
Racz Ilona ; „A fi revoluționar în
seamnă a-ți iubi patria, înseamnă 
a-ți respecta înaintașii și cuceririle 
lor revoluționare. Pentru a ne face 
datoria față de țară trebuie să în
vățăm, să ne însușim cele mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii"
— Violeta Cristea ; „Prin spirit re
voluționar înțelegem dragostea față 
de țară și de conducătorul suprem 
Iubit, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
strălucit militant pentru pace și pro
gres" — Angela Gadeon ; „A fi re
voluționar înseamnă, in primul rind, 
să-ți iubești țara, să-ți faci exemplar 
datoria la locul tău de muncă"
— Maria Lupșescu ; „A fl revoluțio
nar înseamnă a fi patriot înflăcărat, 
oricînd gata să-ți dai tot ce ai mai 
scump pe lume pentru binele țării, 
al poporului tău, înseamnă a pune 
interesele patriei deasupra interese
lor personale" — Iuliana Pop.

Aceste nobile simțăminte sînt 
susținute de argumentul concret al 
faptelor : interesul pentru studiu al 
elevilor este consemnat în notele 
bune înscrise în cataloage — 99,7 la 
sută promovați ai anului școlar tre
cut ; în acei premiu III la olimpiada 
națională de economie politică a ele
vilor ; în rezultatele bune înregis
trate în munca productivă — planul 
de producție pe anul 1984, de 5,2 mi
lioane lei, îndeplinit înainte de 
termen.

— Avem toate premisele pentru a 
îndeplini exemplar înaltele îndato
riri educative trasate școlii de Con
gresul al XIII-lea al partidului — 
subliniază prof. Dorina Burtică, pro
fesoară de economie politică, secre
tara organizației de partid din liceu : 
condiții materiale și spirituale co
respunzătoare pentru buna desfășu
rare a procesului instructiv-educativ, 
sprijinul spiritual și moral al întregii

160 de premii într-un an
Prin tradiție, Ia Început de an, 

compozitori, interpret!, artiști pro
fesioniști, artiști amatori adună 
într-o minunată salbă, in catalo
gul de onoare al muzicii româ
nești, marile succese ale anului 
încheiat — premii, diplome, tro
fee — obținute la Importante ma
nifestări internaționale. Și, de la 
an la an, filele sînt mai numeroa
se, numărul premiilor este mai 
mare, România fiind considerată 
printre primele țări din lume în 
privința excepționalei pregătiri, a 
Înaltului nivel al școlii românești 
de interpretare și compoziție. Ast
fel, în 1984, tinerii muzicieni ro
mâni au fost prezenți la confrun
tări de prestigiu, precum : Con
cursul internațional de vioară 
„Cari Nielsen" — Danemarca, Con
cursul internațional de pian din 
Montreal — Canada, Concursul in
ternațional „Bach" de la Leipzig — 
R. D. Germană, concursurile in
ternaționale de canto de la Tou
louse — Franța și Viena — Aus
tria, Concursul internațional de 
vioară „Tibor Varga" — Sion, El
veția, Concursul internațional 
„Francisco Vinas" — Barcelona, 
Spania, Concursul de cvartete de 
coarde de la Colmar — Franța, 
Concursul „Margueritte Long- 
Jacques Thibaud", Franța, Con
cursul internațional „Katia Po
pova" — Sofia, R. P. Bulgaria etc. 
alături de competiții deschise tu
turor vîrstelor de la Usti nad Or- 
lici (R. S. Cehoslovacă), Catan
zaro, Stresa, Senigalia (Italia) etc. 
Astfel s-au obținut 54 de premii, 
diplome, medalii la 20 de compe
tiții internaționale. La acestea se 
adaugă premiile de compoziție 
(menționăm, între altele, valorosul 
premiu obținut de Călin Ioachi- 
mescu la Darmstadt, R. F. Ger
mania), cele peste 100 de diplome, 
premii, de trofee cu care s-au în
tors acasă cunoscute ansambluri 
folclorice, corale de amatori (cum 
ar fi corul „Vox Maris" din Con
stanța — premiul I la Festivalul 
internațional Bartok — R. P. Un
gară, sau ansamblul folcloric 
„Tîrnavele" — premiul I la Festi
valul de la Zakopane, R. P. Po
lonă).

...Succese de prestigiu : o de
monstrație elocventă pentru tezau
rul de talente muzicale de care 
dispunem. Interlocutorul nostru de 
azi — basul Teodor Ciurdea — ne 
spune :

— Competiția internațională la 
care am participat a avut ca pre

noastre societăți, Interes și receptivi
tate maximă din partea elevilor. 
Depinde numai de noi, oamenii șco
lii, comuniștii de la catedră, de sim
țul politic și competența noastră pro
fesională de a conferi lecțiilor și 
celorlalte activități instructiv-educa- 
tive acel conținut viu și emoționant 
capabil să influențeze profund con
știința și sensibilitatea elevilor : an
corarea puternică a lecțiilor in reali

MISIUNEA EDUCATIVĂ 
A ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

tatea poiitico-socială și economică a 
țării, folosirea marilor momente ani
versare din istoria patriei și a parti
dului pentru a sublinia, cit mai pe 
înțelesul elevilor, sensurile profunde 
ale politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, ale ma
rilor înfăptuiri ale epocii socialiste, 

încercăm în acest sens să con
turăm, cu concursul interlocutorilor 
noștri, și cîleva direcții concrete de 
acțiune. ,

® Mesajul educativ al 
lecțiilor Pr°fesorul de istorie Do
rin Șerban, secretarul organizației 
de partid de la Liceul agroindus
trial, pledează pentru „implicarea 
mai profundă a profesorului de is
torie, a lecțiilor pe care le predă, a 
manifestărilor educative organizate cu 
elevii în realitățile concrete locale, 
ale țării în general, relevarea semni
ficațiilor contemporane ale eveni
mentelor Istorice studiate sau ani
versate cu clasa". Și oferă, el însuși, 
un exemplu în această privință : lu
crarea sa științifică pentru obținerea 

Liceul de chimie din Timișoara Foto : S. Cristian

ședinte de onoare pe celebra so
listă Ghena Dimitrova. Asemenea 
concursuri dau prilejul să joci în 
spectacole alături de nume cunos
cute in întreaga lume, să compui 
interesante recitaluri^ Pe podiumul 
acestui festival am debutat în 
„Bărbierul din Sevilla". Trebuie să 
adaug că sînt pregătit, la ora ac
tuală, pentru 14 roluri care figu
rează în repertoriul permanent al 
operei noastre ; aștept solicitări 
pentru Don Basilio (Bărbierul din 
Sevilla), de Silva (Ernani), Nila- 
kanta (Lakme), Zarastro (Flautul 
fermecat), Gremin (Evgheni One- 
ghin)...

...Teodor Ciurdea — un tînăr so
list al Operei Române, una din
tre vocile-speranță ale scenei noas
tre lirice. Are 30 de ani, este absol
vent al Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu" (clasa asist. Geor- 
geta Stoleriu), a obținut în 1980 
Premiul II la concursul internațio
nal de canto de la Geneva, în 
1982 Diploma de onoare la Buda
pesta, în 1983 — Marele premiu la 
Verviers (Belgia), iar anul trecut 
„Medalia de aur" la cea de-a 
XV I-a ediție a Festivalului inter
național de canto „Katia Popova" 
(Bulgaria), o manifestare unde au 
fost invitați 50 de tineri soliști 
de operă, toți laureați cu premii I 
la diferite alte intilniri interna
ționale. îi plac rolurile de compo
ziție, studiază și astăzi cu sirg sub 
îndrumarea pianistei Irina Gavri- 
lovici, lărgindu-și repertoriul de la 
.paginile verdiene la lieduri de 
Ravel, Schubert, Schumann, Mah
ler, recunoaște că fără lecțiile re
gizorului A. I. Arbore (la conser
vatorul bucureștean) sau ale lui 
Mitică Popescu (da, Mitică Popes
cu, cunoscutul actor al Teatrului 
Mic, care, cu ani în urmă, la Tea
trul Tineretului din Piatra Neamț, 
ținea excepționale cursuri de ac
torie !) — nu ar fi reușit „per
formanțe actoricești"... Visează la 
„Faust", „Oedip", pentru că ii per
mite vocea sa de bas cantabil, li
ric, sigură în toate registrele cu 
un ambitus neobișnuit de larg, cu 
un timbru plăcut. „Un tînăr artist 
de foarte mare talent, o voce cu 
un timbru cald, de o forță puțin 
obișnuită" (cum scria cronicarul 
cotidianului belgian „Le Jour") — 
care nu dorește altceva decît ca 
marile succese internaționale să fie 
încununate și de aplauzele publi
cului românesc.

Smaranda OȚEANU 

gradului didactic I este consacrată 
unei teme din istoria Banatului.

— De la înalta tribună a Congre
sului al XIII-lea, adresindu-se tine
retului și copiilor țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu i-a îndemnat cu 
căldură să învețe și să muncească, 
să-și însușească cele mai noi cuce
riri ale științei și cunoașterii, con
cepția materialist dialectică, să-și 
prețuiască strămoșii și părinții, să 
acționeze permanent în spirit revo
luționar. în realizarea acestor dezi
derate educative colaborăm in
tens cu Muzeul Banatului, cu spe
cialiști și oameni de cultură din 
orașul nostru și, bineînțeles, cu co
legii noștri profesori de limba ro
mană, de geografia patriei. Astfel, 
simpozionul cu tema „Timișoara —

Ieri, azi, mîine" a fost Ilustrat cu 
piese din muzeu, cu aspecte de la 
expoziția realizărilor economice și 
social-culturale ale județului, dedi
cată Congresului al XIII-lea al 
partidului. Semnificația educativă a 
lecțiilor despre răscoala populară a 
lui Horea, Cloșca și Crișan a fost 
amplificată prin simpozionul intitu
lat „Horea", în care am prezentat 
cărți rare din Biblioteca municipală, 
3 elevi au susținut referate despre 
ecoul răscoalei în Banat.

La rîndul său, profesorul de Isto
rie Mircea Alexiu, de la Liceul in
dustrial nr. 5, relevă „caracterul 
deosebit de educativ al lecțiilor 
ținute acolo unde s-au desfășurat 
evenimente istorice, la locuri și mo
numente care stau mărturie prin 
vremuri ale vitejiei și eroismului 
poporului nostru pentru edificarea 
României socialiste de astăzi". „Tre
buie să asigurăm permanent clarita
te și coeziune lecțiilor, un raport 
echilibrat între elementele concrete, 
informaționale și trăsăturile esenția
le de concepție, care să ateste con

„Brigadieri sub mîndru tricolor"
Recent, două apari

ții — un disc cu mar
șuri și cintece și o 
foaie volantă — au 
venit să îmbogățeas
că paginile creației 
inspirate de munca 
eroică a tinerilor bri
gadieri de pe șan
tierele naționale ale 
tineretului. Ambele a- 
pariții, larg difuzate 
in rindul tinerilor, au 
fost editate sub egida 
C.C. al U.T.C. Carac
terizate prin profe- 
sionalitate și ardentă 
revoluționară, respec
tivele apariții se în

scriu in preocupările 
conducerii organizației 
de tineret de a diver
sifica șl nuanța mij
loacele de educare 
a tinerelor generații 
prin muncă și pentru 
muncă, pentru conti
nua înflorire a patriei.

Intre autorii marșu
rilor și cintecelor — 
versuri și muzică — 
intilnim nume cunos
cute : George Grigo- 
riu, Vasile Veselov- 
schi, Vasile V. Vasila- 
che, Temistocle Popa, 
V o i c u Enăchescu, 
George Țărnea, Dra- 
gomir Magdin, Marius

• SEMNAL e SEMNAL •
Azi, editura „Meridiane"

1. Vă rugăm să menționați cîteva din aparițiile anului 
recent incheiat.

2. Din lucrările ce vor vedea lumina tiparului în 1985, 
care considerați că vor concentra cu deosebire interesul 
cititorilor ?

MODEST MORARIU — redactor 
șef al editurii 
tre aparițiile 
pentru anul 
evenimente

Meridiane : Din- 
care au însemnat 
trecut adevărate 

evenimente editoriale ar putea fi 
amintite ampla istorie a artei ro
mânești în două volume, semnată 
de Vasile Drăguț și Vasile Florea, 
Portul popular de sărbătoare de 
Elena Secoșan și Paul Petrescu, 
Pictura românească in secolul 
XIX de George Oprescu. în se
ria de albume și monografii dedi
cate artei românești au fost edi
tate lucrări dedicate unor clasici ai 
artei noastre ca Th. Aman, C. Res- 
su, Luchian, Țuculescu, precum și 
unor artiști contemporani : Pic
tori contemporani de Mircea Groz- 
dea, lucrări despre artiști ca Ion 
Vlasiu, Eugen Gîscă, Mihai Rusu, 
Gh. I. Anghel, Constantin Agafi- 
ței, Victor Mihâilescu Craiu. O 
mențiune specială se cuvine a fi 
făcută pentru albumul Lumini și 
culori de August, care a adus un 
cald omagiu aniversării celor 40 
de ani de la revoluția de eliberare. 

Alături de traduceri ale unor 
lucrări de referință din istoria ar
tei universale ar trebui, de ase
meni, amintite Alexandria, ilustra
tă de Anastase Negrule, lucră
rile de sinteză asupra Desenului 
românesc și Pastelului românesc 
apărute în colecția „Cabinetul de 
stampe", Manuscrise .miniate și or
nate din epoca lui Matei Basarab 
de Gh. Buluță și Sultana Craia, 
Clasicismul in arta românească de 
Mihai Ispir. Forma ca viziune de 
Grigore Arbore, Monumente bi
zantine in colecțiile din România 
de Daniel Barbu.

Din domeniul teatrului și cine
matografiei se cuvin, de asemenea. 

tinuitatea luptei și eforturilor po
porului nostru pentru independență 
și suveranitate, pentru o Românie 
liberă și prosperă" — menționează 
profesoara de istorie Maria Matei, 
director adjunct cu probleme edu
cative al Liceului industrial nr. 1 
(al M.I.C.M.)

Profesorii timișoreni de limba și 
literatura română cu care am stat 
de vorbă au subliniat faptul că, in 
cadrul oricărui profil profesional 
liceal, lecțiile de limba și literatura 
română reprezintă un element știin
țific esențial pentru formarea viito
rului muncitor și specialist, cetățean 
aJ României socialiste și deopotrivă 
acel moment spiritual emoționant, 
determinant pentru conturarea pro
filului politic și etic al tinerilor. 
S-au subliniat unele concluzii cu 
caracter mai general :

— Să ne străduim să-1 convingem 
pe elevii noștri că a fi revoluționar, 
a fi patriot inseamnă, așa cum pe 
drept cuvînt spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a vorbi și a scrie 
corect limba română, limba poporu
lui nostru, a cunoaște și prețui co
morile culturii și civilizației creata 
de-a lungul vremii de înaintași — 
prof. Dorina Mărgineanțu, Liceul de 
matematică-fizică nr. 1.

— Să stimulăm permanent inte
resul și pasiunea elevilor pentru li
teratura noastră, mindria față de 
creațiile remarcabile ale tezaurului 
culturii românești, dorința de a le 
cunoaște și promova în cadrul larg 
stimulativ al Festivalului național 
„Cintarea României" — prof. Mar
cel Turcu, Liceul agroindustrial.

— Să le dezvoltăm elevilor noștri 
interesul și pasiunea pentru citit, 
pentru lectură sistematică și conti
nuă, pentru formarea prin efortul 
propriu a unui larg orizont de cul
tură specific și necesar omului nou 
al societății noastre socialiste — 
prof. Oltea Maria Muțiu, directoa
rea Liceului de filologie-istorie.

De aici, au menționat interlocuto
rii, cerința principală de a revedea 
și îmbogăți permanent, în această 
optică, programele de activitate cu 
elevii, ca profesori, ca diriginți, ca 
îndrumători ai organizației U.T.C.

Florica DINULESCU

Țeicu, Eugen Rotaru, 
Marcel Dragomir, bli- 
cușor Constantinescu, 
Horia Moculescu, Ni
colae Bucur, Radu 
Șerban, Marian Chio- 
seaua.v Interpretează : 
corul ansamblului ar
tistic al Uniunii Tine
retului Comunist, co
rul ansamblului artis
tic „Doina" al arma
tei, cu concursul or
chestrei simfonice a 
ansambluțui artistic 
„Doina" al armatei, 
condusă de Voicu 
Enăchescu și George 
Popescu. Dirijor: Ser
giu Eremia.

remarcate cîteva contribuții : Cla
sicii nu vor sâ imbătrineăscă de 
Amza Săceanu, Aurul filmului de 
Florian Potra, Lumea modernă și 
cinematograful de G. Modorcea, 
lancu Brezianu de Gaby Mihăiles- 
cu, Carte despre Toma Caragiu de 
Valentin Silvestru.

Activitatea noastră in noul an va 
fi continuată prin apariția unor al
bume omagiale : unul dedicat ani
versării celor două decenii de la 
Congresul al IX-lea al P.C.R., altul 
intitulat Partid-popor — o singură 
voință, precum și o lucrare amplu 
ilustrată, dedicată artei plastice de 
amatori și artei populare in Festi
valul național „Cintarea României" 
(ediția a IV): Lucrarea Muzeul co
lecțiilor de artă își va face apari
ția într-o serie pe care o inaugu
răm cu această lucrare și care se 
va numi Muzee și colecții din 
România. în cunoscuta serie 'Ar
tiști români vom prezenta iubitori
lor de artă monografii dedicate 
unor artiști ca Nicolae Grigores- 
cu, Nicolae Dărăscu, Romul Ladea, 
Ion Jalea, Grigore Vasile, Octav 
Grigorescu. Se află în pre
gătire volumele : Pictura murală 
din Transilvania în secolele XIV 
și XV de E. Buculei, Civilizația 
românilor intre medieval și mo
dern de Răzvan Teodorescu, Pic
tura murală din Țara Românească 
in secolul XIV de Daniel Barbu, 
O istorie a gîndirii estetice ro
mânești de G. Stroia și Dumitru 
Matei, Arhitectura epocii lui Matei 
Basarab de Cristian Moisescu, Za- 
molxis sau mitul dacic de Al. Bu- 
suioceanu, Brâncuși și arta secolu
lui XX de George Uscătescu, Bro
deria românească medievală de 
Maria Musicescu Și Ana Dobjanschi.

Intre realism și pitorescul 
faptului mărunt

„Prozatorul se simte dator să spu- 
, nă adevărul — atît cit îl percepe 

el, dar adevărul întreg, crud, une
ori, așa cum simți nevoia unei 
radiografii morale a structurilor 
sociale". Afirmație firească, aproa
pe subînțeleasă pentru existența 
prozei realiste, calitate însă nu la 
fel de ușor de înfăptuit. Desprinsă 
dintr-un interviu, fraza citată a- 
parține — nu intîmplător — unuia 
dintre scriitorii cei mai valoroși 
apăruți în ultimul deceniu : Ga
briela Adameșteanu. Spunem a- 
ceasta și pentru că primele ei 
volume, Drumul egal al fiecărei 
zile (1975) și Dăruiește-ți o zi de 
vacanță (1979), într-o măsură mai 
mică Dimineață pierdută (1983), pe 
care nu ne ferim să o considerăm 
fără echivoc o carte de excepție a 
literaturii de azi, dovedesc într-o 
manieră cu totul remarcabilă una 
dintre direcțiile cele mai bogat 
ilustrate ale prozei contemporane : 
inspirația din realitatea cotidiană, 
mai mult, cotidianul ca realitate 
psihologică, morală, socială, ca in
ventar de structuri comportamen
tale absorbite în ficțiune. „Adevă
rul întreg, crud" înseamnă adevă
rul vieții, în complexitatea deter
minărilor ei ; realitatea imediată, 
uneori aparent banală, dar cit de 
bogată în adîncul ei, dezvăluie tot 
atit de multe posibilități de valo
rificare artistică, din multiple un
ghiuri de vedere, poate chiar mai 
multe decît realitatea „cazurilor" 
selectate (preselectate), dramele 
morale, sociale alese cu grijă și 
strategie vizibilă, radiografiate și 
clasate, ca sursă cu efect sigur a 
ficțiunii. Sub „platitudinea" faptu
lui cotidian se ascund frecvent 
existențe tulburătoare, emoții, dra
me, destine. Volumul de debut al 
Gabrielei Adameșteanu este isto
ria „anodină" a unui personaj „co
mun", nuvelele din a doua carte 
urmăresc „fenomenul de refracție 
psihologică a biografiei cotidiene" 
(Nicolae Ciobanu). Analiza psiho
logică, avînd o concretețe func
țională, fără nimic artificial în nu
vele, este excepțională prin com
plexitate în Dimineață pierdută. 
Neintrind în intențiile acestui ar
ticol o descriere amplă, am sem
nala în primul rînd profunzimea 
observației, ’ de la detaliul vieții 
sociale la înfățișarea unui obiect, 
a unui interior, studiul caractero
logic atît de răbdător și răzbătător 
(îndeosebi figura profesorului Mi- 
ronescu). atmosfera cotidiană, con
temporană și termenul ei de ra
portare — culoarea de epocă (în
ceputul primului război mondial), 
registrele atît de elastice, de la 
fastul (discret) al intelectualității 
anilor 1900 la lumea măruntă, umi
lă. reprezentată de splendidul per
sonaj. pitoresc și adevărat. Vica.

Proza Gabrielei Adameșteanu, 
autoare, se vede, dotată deopotri
vă pentru roman și pentru genul 
scurt, vine, dacă ar fi să-i găsim 
o filiație, în descendența Horten
siei Papadat-Bengescu prin gustul 
pentru analiza psihologică pe spații 
largi și pentru observația socială. 
Dar, mai mult decît la autoarea 
Concertului din muzică de Bacii, 
literatura aceasta se înscrie în, 
tradiția unui realism psihologic pe 
cit de clasicizat. pe atit de actual 
și modern. Modernitatea scriiturii 
sale e evidentă nu numai la su
prafața stilistică a textului, ci și în 
concepție ; un realism „crud", care 
își face din naturalețea faptului de 
viață, cercetat și analizat cu cea 
mai mare seriozitate, cu încrînce- 
nare chiar — dar cu cîtă suplețe 
la nivelul expresiei I — obiectul 
ideal. în acest caz, cîtă ficțiune, atît 
adevăr existențial.

Autorii mai tineri, debutanțl ai 
ultimilor ani sau așteptîndu-și încă 
debutul editorial, manifestă o pre
dilecție deosebită pentru ceea ce 
S-ar putea numi literatura faptului 
cotidian. Realitatea diurnă face 
obiectul și subiectul nu numai al 
prozatorilor, ci și al poeților, nu 
întotdeauna cu rezultate notabile. 
Experimentul e necesar, moda lui, 
dimpotrivă. O apariție simptoma
tică în acest sens a fost antolo
gia de proză scurtă scrisă de au
tori tineri, Desant ’83. Cu un titlu 
impropriu și o prefață (semnată 
Ov. S. Crohmălniceanu) explica
tivă, încercind să circumscrie apa
riția „în grup" a cîtorva tineri 
prozatori, încheiată la fel de im
propriu și dezavantajos („Poate 
mulți dintre acești tineri nu vor face 
carieră literară. Dar aceasta este

tv teatre
20,00 Telejurnal (parțial color)
20,20 Tribuna TV. Emisiune de dezba

teri politico-ideologlce. F.D.U.S. 
— organism politic larg democra
tic, expresie a unității Întregului 
popor

20,35 Din marea carte a patriei. Ce
rința fundamentală a Istoriei pa
triei — unitatea națională

20.50 Film artistic. „Adevărul". Premie
ră TV. Producție a studiourilor 
din R.P. Bulgaria. Cu: Asen Mlla- 
nov, Vasil Popiliev, Slavka Sla- 
vova, Petr Penkov, Tvetana Os- 
trovska. Regia : Vladislav Ikono- 
mov

21.50 Telejurnal (parțial color)
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 16 Ianuarie, ora 20 — 19 ia
nuarie, ora 20. In țară : Vremea va fl 
rece, geroasă noaptea și dimineața în 
prima parte a intervalului, îndeosebi 
In centrul șl estul țării, apoi vremea 
se va încălzi ușor. Cerul va fl varia
bil, mal mult noros In ultimele zile. 
Vor cădea ninsori locale în ultima 
parte a Intervalului. Vlntul va sufla 
slab pină la moderat, cu intensificări 
în regiunile sudice. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse Intre minus 25 și 
minus 15 grade, loca) mai scăzute în 
centru) țării și mai ridicate pe litoral, 
iar cele maxime între minus 15 și mi
nus 5 grade, pe alocuri mai ridicate 
in a doua parte a intervalului. Ceață 
locală cu depunere de chiciură. In 
București : Vremea va fl rece, geroa
să noaptea In prima parte a interva
lului, apoi se va încălzi ușor. Cerul 
va fi schimbător. Va ninge slab. Vîn- 
tu) va sufla slab pînâ la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila în
tre minus 16 și minus 12 grade, mai 
ridicate spre sfirșltul intervalului, iar 
cele maxime Intre minus 8 și minus 
4 grade, mai ridicate In ultima zi. Se 
va produce ceață cu depunere de 
chiciură. 

soarta oricărei formațiuni de șoc, 
să aibă pierderi grele. Indiferent 
de ele, „Desant ’83", la atac !“), 
culegerea reunește texte de fac
tură diferită. în toate e limpede 
orientarea către scriitura modernă. 
In bună parte experimentală, că
tre textul care se autogenerează. 
Către experiența textuală cu punct 
de referință realitatea imediată, pe 
drumul scurt de la faptul banal 
la pitorescul cotidian. Multe din
tre aceste proze sînt experimente 
și trebuie privite ca atare, cu aten
ția cu care observi un obiect încă 
straniu, pe care timpul îl poate sau 
nu valida.

Dar nu despre acest lucru vrem 
să vorbim. Vizibilă rămîne și aici 
tocmai trăsătura diferențiatoare, 
aceea constînd în adîncimea re
flecției. Mircea Nedelciu se făcuse 
deja remarcat prin Aventuri in 
curtea interioară (1979), ultima sa 
carte, „romanul împotriva memo
riei", Zmeura de cîmpie (1984), sin- 
tetizindu-i — deocamdată — pre
ocupările. în proza lui se con
fruntă două realități. între univer
sul cotidian și expresia lui lite
rară, între „sufletul" faptelor șl 
cel al „ființei de hîrtie" — al fic
țiunii — trebuie aflată relația, mult 
mai complexă decît s-ar bănui. O 
relație, firește, biunivocă s-ar sta-

OPINII DESPRE
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bill Intre „tumulul" dezgropat. In
ventariat, care e lumea reală, gu
vernată de memorie, și tehnica de 
a-i face perceptibile tensiunile, 
identitatea ascunsă. De o parte, 
deci, acest conglomerat de acte și 
semnificații, de obiecte și nume. 
De alta, imaginea structurii, reți- 
nînd doar „modul activ al uitării". 
A uita înseamnă a fi viu. A selec
ta, adică, ceea ce contează pentru 
ca o ființă, o materie, un obiect, 
o cauză și un efect să trăiască 
autentic, eliberate de artificiu și 
prejudecată. Personajele lui Mir
cea Nedelciu sînt tineri la vîrsta 
configurării personalității psihice și 
intelectuale, oameni care încearcă 
să așeze sub un nume, sub o po
veste — eroul, conștiința, așadar. 
Nu există „eroi fără nume". Nu 
trebuie să existe, în istorie și în 
literatură, „nume fără eroi", con
venție fără rațiunea acceptării ei. 
Cîtă luciditate, atîta verosimilitate. 
Aserțiunea autenticității este ea 
însăși o formă de a lucra selectiv, 
de a surprinde „adevărul ca pro
ces". Mai ales in Zmeura de cîm
pie aspectul experimental se spri
jină pe o relativ bogată materie 
epică, dublată de familiaritatea cu 
observația realistă și de o sigu
ranță de remarcabil profesionist. 
Lucruri care nu s-ar putea spune 
despre majoritatea autorilor anto- 
logați în Desant '83. Și nu s-ar 
putea spune îndeosebi despre cei 
mai radicali „inovatori". Adesea 
strădania „textualistă" (modă care 
face ravagii la cițiva prozatori do
tați) acoperă mulțimea vidă a re
flecției precare și a experienței de 
viață total inconsistente. Chiar 
pornind de la faptul cel mai ba
nal, marea proză cere în primul 
rînd materie epică, așadar, con
sistență și coeziune. Nici unul din
tre scriitorii moderni iluștri, de 
la Proust, Kafka, Joyce la Mușii 
sau Dos Passos, de la Camil Pe
trescu la G. Călinescu nu ar putea 
fi acuzați de insuficiență epică 
sau de observație sumară. Felul 
însuși în care o parte a criticii 
i-a primit pe autorii antologați de
pășește cu mult posibilitățile lor 
reale. Un text al excursiei de 
Gheorghe Iova rămîne la nivelul 
elementar al transfigurării artis
tice, în ciuda eforturilor prozato
rului de a-și compune o expresie 
„originală". Greu de ascuns expe
riența limitată și lipsa invenției 
epice prin artificii retorice se do
vedește a fi și pentru Gheorghe 
Crăciun, semnatar al unui volum 
neconvingător, Acte originale / 
copii legalizate (1982). Ion Bogdan 
Lefter, care a debutat cu o foarte 
modestă plachetă de versuri, în
cearcă o proză de introspecție,

• Teatrul Național (14 71 71, sala
mică) : Despot Vodă — 18; (sala 
Atelier) : Act venețian — 18,30;
(sala din Piața Cosmonauților, 
11 07 57) : Comedie de modă veche —
18.
• Filarmonica „George Enescu* * 
(15 68 75, sala Studio) : Recital de 
vioară — Radu Ungureanu — 18.
• Opera Română (13 18 57) : Carmen

• Fapt divers : SCALA (11 03 72) —
9; 11; 13; 15; 17; 19, FAVORIT
(45 31 70) — 8; 10; 15; 17; 19, MO
DERN (23 71 01) — 9; 11; 13; 15; 17;
19.
• Cireșaril : GRIVIȚA (17 08 58) —
9; 11; 13; 15; 17; 19, CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• B.D, la munte și la mare — 9; 
11; 13; 15; 17. O lumină la etajul 
zece — 19 : BUZEȘTI (50 43 58).

- 17.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Vă
duva veselă — 18,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*  
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : Gus
tul parvenirii — 18.
• Teatru] Mic (14 70 81): Niște ță
rani — 18.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Stop pe autostradă — 18,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) :
Măseaua de minte — 18.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Karamazovii — 17; (sala 
Studio) : Cinci romane de amor —
18.
• Teatrul Giulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : Anonimul venețian — 18,30.
• Teatru] satiric-muzica] „C. Tăna-
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo 
al Il-lea — 18,30; (sala Victoria,
50 58 65) : Spectacol de muzică rock
— 16; 19.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 18.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Pinocchio — 18.
• Teatru] „Țăndărică" (15 23 77) : 
Noul nostru vecin — 10; (sala din 
Piața Cosmonauților) : Tigrișorul 
Petre — 10.
• Circul București (10 41 95) : Para
da circului — 19.

cinema 

Fabulă cu diagnostic aminat, dar 
lipsa mijloacelor și exprimarea de
ficitară sint evidente, pină la fraze 
contrariante, involuntar comice : 
„Mi-am privit chipul și eram acolo 
cu totul, chipul meu era chipul 
meu plus sub-chipul meu, eu plus 
mine." Tentativa de deconspirare, 
denunțare a clișeelor prin apelul 
la o sinceritate narcisiacă, din 
fragmentele lui Nicolae Iliescu sau 
George Cușnarencu, este de un 
efect întristător prin naivitatea 
ei, ironia e la nivelul glumei ima
ture, iar lista de cuvinte, dintr-un 
dicționar inedit și parafrazele in
formațiilor fictive („știați că...“) 
semnate de Emil Paraschivoiu nu 
au nici un fel de semnificație li
terară. Gratuitatea nu poate totuși 
concura implicarea estetică ade
vărată.

Remarcind preocuparea multor 
autori tineri pentru faptul oarecare 
și detaliul nesemnificativ, înălțate 
pe soclul speculației artistice, ar fi 
de adăugat că marea literatură nu 
a încetat să-și pună, oricînd și 
oriunde, problemele fundamentale 
ale existenței. Că a traversat și 
transgresat intotdeauna învelișul 
superficial al faptelor, reacțiilor și 
atitudinilor, formulînd motivații, 
consacrînd tipologic efecte — răs
colind conștiințe, universalizind. 
Vorbeam de excelenta carte a Ga
brielei Adameșteanu, Dimineață 
pierdută : printr-un personaj apa
rent marginal, Vica, folosind zil
nica ei umilință și luciditatea să
racă a celor cu care vine in con
tact, pătrundem intr-un întins fond 
problematic, unde asimilarea indi
viduală a evenimentului și formele 
interiorizării, ca și, pe de altă 
parte, socialul, politicul, naționalul 
sînt cîteva — dintre mai multe po
sibile — idei și imagini ale isto
riei.

Interesant ar fi de constatat că 
autorii care fac o bună impresie, în 
Desant ’83, veritabile revelații ale 
volumului, sînt exact cei care utili
zează într-o măsură structuri lite
rare consacrate. Povestirea, oricite 
artificii i-am suprapune, rămîne o 
formă vie, articulată, cu o sintaxă 
reperabilă și mai ales cu un con
ținut suficient. Suficient în pro
porții diferite schiței, nuvelei — 
jurnalului, fragmentului epistolar 
etc. Cu cit e mai coerentă în acest 
sens, cu atît noutatea viziunii e 
mai plauzibilă. Negînd adesea po
vestirea tradițională, Mircea Ne
delciu nu este insă un slab po
vestitor. Un talent deosebit în linie 
analitică, cu o expresie matură, pro- 
bind deprindere organică a structu
rilor narative pare a fi Cristian 
Teodorescu. Alături de el, loan 
Lăcustă. Hanibai Stănciulescu e 
un înzestrat autor de schițe 
ironice, Maria Holmeia are un 
frumos simț al limbii cu parfum 
arhaic. Sorin Preda este un iro
nist care vorbește cu fină detașare 
și, de multe ori, cuceritoare dezin
voltură despre „mica provincie" 
populată cu drame și „dramolete" 
conjugale, în care personaje dife
rite comunică intre .ele. salvindu-și 
numai individualitatea detaliilor, 
uneori nici atit, păstrindu-se încă 
într-o atmosferă de mărunt mis
ter și viitoare incertitudine (Po
vestiri terminate inainte de a în
cepe, 1981).

Pătrunzătoare intuiții psihologice 
și maturitate stilistică se observă 
în proza scrisă de Adriana Bittel 
(Somnul după naștere, 1984), a că
rei tehnică amintește de filmul 
neorealist. Motivele acestei litera
turi feminine, dar deloc feminis
te, se supun aceleiași plasme trans
figuratoare a „măruntei" realități, 
de care autoarea se apropie și se 
depărtează într-un ritm reprodu- 
cînd volutele gîndirii, autenticita
tea vitală a gîndirii. Buna tradiție 
a prozei scurte, bazată pe lucidita
tea și adîncimea investigației în de
favoarea gratuității tehnice, reiese 
cu limpezime și în volumele de 
debut ale lui George Toma Veseliu 
(Colonia), Petru Cimpoeșu (Amin
tiri din provincie). Ion Tudose 
Marin (Vedere potrivită), ultimul 
un sentimental deghizat într-o ar
mură ironică, pregătit și pregătin- 
du-și cititorul să deconspire o 
„metafizică” a locului comun.

A te adresa realității imediate, 
făcînd din ea o prezență artistică 
verosimilă, autentică, originală șl 
profundă, reprezintă piatra de în
cercare a scrisului realist.

Costin TUCHILA

• Mitică Popescu : UNION (13 49 04)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, COSMOS
(27 54 95) — 9; 11 ; 13: 15; 17; 19.
• Raliul: LIRA (317171) — 15; 17;' 
19, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19.
• Horea : VIITORUL (10 67 40) —
15,30; 18.
O Acordați circumstanțe atenuante?: 
POPULAR (35 15 17) — 15; 17; 19.
• Dragele noastre bunicuțe : CEN
TRAL (14 12 24) — 9; 11; 13; 15; 17;
19.
• Pe urmele șoimului : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 8,30; 10,30; 12,30; 14,45;
17; 19,13.
• Lovitură fulgerătoare : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; fl; 13; 15; 17; 19.
• Amintirea unei mari iubiri : SALA
MICA A PALATULUI — 17; 19,30,
LUMINA (14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19.
• Program de vacanță — 8,45; 10,30; 
Moscova nu crede în lacrimi — 12,15; 
15; 18: TIMPURI NOI (15 6110).
• Talisman : PACEA (60 30 85) — 15; 
17; 19.
• Domn pentru o zi : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19.
• Mitul Fedorei : STUDIO (59 53 15)
— 10; 12,15; 15; 17,15; 19,15.
• Șerpii roșii : PROGRESUL
((23 94 10) — 15; 17; 1Ș.
• Jandarmul și extratereștrii : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 
19,30; GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19, AURORA (35 04 66) — 9; 
11,15; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
• Marele premiu : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 8,45; 11,45; 15; 18,15.
• Love story ; CAPITOL (16 29 17) 

9‘ 11 * 13*  15*  17 • 19
• Ghețuri pe înălțimi : SALA MARE
A PALATULUI — 17; 19,30, FESTI
VAL (15 63 84) — 8,45; 10,45; 12,45;
14,45; 16,45; 18,45.
• Zile de fior șl rîs — 9; 10.45;
12,30; 14,15; 16; 17,45. Povestea călă
toriilor — 19,30: DOINA (16 35 38).
• Iubirea are multe fețe : FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 12; 15; 18,30,
MELODIA (11 13 49) — 9; 12; 15,15;
18,30, FLAMURA (85 77 12) — 11 ;
14,30; 18.30.
• Războiul stelelor: DACIA (50 35 94)
— 9; 12; 15; 18,15.
• Avertismentul : DRUMUL' SĂRII 
(31 28 13) — 15,30; 18.
• Febra, aurului : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19.
• Rocky II : GIULEȘTI (17 55 46) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19, FLOREASCA 
(33 29 71) — 10,45; 12,45; 17,15; 19,15, 
TOMIS (21 49 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19.
• Imperiul contraatacă : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 9; 12; 15; 18.
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Tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu 

a primit pe prof. dr. Jaromir Obzina, vicepreședinte 
al Guvernului R. S. Cehoslovace, președintele Comisiei 
de stat pentru dezvoltare tehnico-științifică și investiții

Tovarășa academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, prim viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie, a primit, marți, in 
stațiunea Predeal, pe tovarășul Ja
romir Obzina, vicepreședinte al Gu
vernului Republicii Socialiste Ceho
slovace, președintele Comisiei de 
stat pentru dezvoltare tehnico-ști
ințifică și investiții, care efectuează 
o vizită in țara noastră la invitația 
guvernului și a Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie.

Prof. dr. Jaromir Obzina a arătat 
că îi revine înalta cinste de a trans
mite tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, un călduros 
salut și cele mai bune urări din 
partea tovarășului Gustav Husak, 
secretar general al C.C. al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia, 
președintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace.

Oaspetele a transmis tovarășei 
Elena Ceaușescu, în numele secreta
rului general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele R. S. 
Cehoslovace, și al președintelui Gu
vernului R. S. Cehoslovace, Lubomir 
Strougal, calde felicitări cu prilejul 
zilei sale de naștere, împreună cu 
urări de viață lungă, sănătate și suc
ces in importanta activitate ce o 
desfășoară. Totodată, el a exprimat 
profunda satisfacție de a putea dis
cuta cu tovarășa Elena Ceaușescu și 
de a avea un schimb de păreri în 
probleme privind dezvoltarea în con
tinuare a colaborării româno-ceho- 
slovace în domenii importante, de 
vîrf, ale științei și tehnologiei.

Mulțumind, tovarășa Elena 
Ceaușescu a rugat să se transmită, 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a sa personal, un cald 
salut, împreună cu cele mai bune 
urări, tovarășului Gustav Husak,

Fiecare cetățean poate depista o sursa de risipă.
Fiecare gospodărie poate contribui la dezideratul comun:

ECONOMISIREA ENERGIEI!
In mine, sonde, centrale electrice și termice, în transpor

turile de orice fel, oamenii muncii depun eforturi susținute 
pentru depășirea dificultăților provocate de condițiile grele 
ale iernii, ca să furnizeze economiei naționale, patriei tot 
mai mult cărbune, țiței, gaze, energie electrică. In toate sec
toarele economiei naționale se aplică măsuri ferme pentru 
economisirea la maximum a energiei și combustibililor. Ni
meni nu trebuie să se afle în afara acestei preocupări de cea 
mai largă importanță, nimeni nu face excepție de la îndato
rirea de a dovedi maximă chibzuință in drămuirea fiecărui 
strop de energie, în înlăturarea fiecărei surse de risipă.

In contextul general al măsurilor de economisire a ener
giei, fiecare cetățean, fiecare locuitor are obligația să-și 
aducă contribuția la evitarea consumului care nu este strict 
necesar. Așa cum picătură cu picătură se adună cantități 
importante, tot astfel din economiile realizate în fiecare gos
podărie, în fiecare locuință se pot totaliza reduceri substan
țiale de consumuri energetice. Astfel, conform Programului 
adoptat în ședința din 13 ianuarie a.c. a Comitetului Politic 
Executiv cl C.C. al P.C.R., program elaborat pe baza indica
țiilor și orientărilor secretarului generai al partidului în ceea

ce privește consumul de energie electrică, termică și gaze 
naturale pentru populație, se va avea in vedere respectarea 
strictă a programului stabilit pe fiecare județ și localitate, 
in acest cadru, iluminatul public, inclusiv în magazine, și 
iluminatul casnic urmează să fie reduse cu 50 la sută față 
de consumul stabilit pentru iarna anului 1984.

Locuitori I Reduceți consumul de energie pentru iluminat 
la strictul necesar, puneți la „iernat" aparatele electrocas- 
nice I Orice bec desființat, orice aparat scos din priză con
stituie o contribuție necesară, utilă, binevenită și pentru 
sistemul energetic, și pentru bugetul familial.

Cum acționează consiliile 
populare

In legătură cu organizarea întregii activități economice și sociale 
în așa fel incit să se asigure reducerea consumului de energie, am 
solicitat precizări la Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare 
asupra măsurilor și acțiunilor in curs de înfăptuire sau preconizate 
de către organele locale ale administrației de stat.

FURNIZAREA ENERGIEI 
TERMICE

Consiliile populare au Întreprins 
măsuri pentru încadrarea strictă a 
consumului de energie electrică, 
termică, de gaze naturale din fie
care județ, din fiecare localitate in 
limitele programului stabilit pen
tru unitatea administrativ-terito- 
rială respectivă. Pentru aceasta, 
s-au întocmit programe ferme de 
distribuire a energiei termice și 
electrice pe rețea, care sînt aduse 
la cunoștință populației din zonele 
respective prin comitetele de cetă
țeni și asociațiile de locatari.

în același timp, se va urmări cu 
strictețe respectarea regimului de 
economii de către toți consumato
rii, și în primul rînd a măsurilor 
minimale : sistarea completă a ilu
minatului șoselelor la sate ; des
ființarea becurilor din curți ; sta
bilirea programului de funcționare 
al unităților comerciale și cultu
rale în așa fel încît să nu se de
pășească nivelul de consum ener
getic stabilit pentru aceste sectoare 
de activitate ; eliminarea oricărei 
risipe de electricitate în blocurile 
de locuințe prin instalarea automa
telor de scară, acolo unde nu exis- 

• tă, și prin reglarea și repararea 
imediată a celor existente.

Consiliile populare au constituit 
colective care vor activa în schim
buri pentru a controla. în modul 
cel mai exigent, respectarea rigu
roasă a consumurilor stabilite atit 
în unitățile socialiste, cît și in 
blocuri și cartiere, avînd împuter
nicirea de a lua măsuri în cazul 
constatării unor abateri. Zilnic, 
consiliile populare vor analiza, cu 
factorii de răspundere din unități
le producătoare și consumatoare 
de energie, modul de încadrare în 
cotele stabilite, acționîndu-se ope
rativ acolo unde este nevoie.

ALIMENTAREA CU APA
Se știe că toate rîurile țării, in

clusiv o parte din Dunăre, sînt în
ghețate, debitul lor fiind conside
rabil scăzut, și ca atare, asigurarea 
alimentării cu apă a localităților 
este foarte dificilă. De aceea, con
siliile populare acordă maximă 
atenție funcționării instalațiilor ce 
furnizează apa necesară populației, 
precum și activității economice din 
fiecare localitate.

Pentru a avea certitudinea că toate măsurile și acțiunile de eco
nomisire a energiei, de furnizare corectă a acesteia vor fi duse la 
îndeplinire întocmai și cu eficiență maximă, colective alcătuite din 
membri ai comitetelor și birourilor executive ale consiliilor popu
lare, specialiști, deputați, un mare număr de activiști obștești, în cea 
mai strînsă colaborare cu comitetele asociațiilor de locatari și comi
tetele de cetățeni, s-a hotărit să desfășoare o largă acțiune de dezba
tere a acestor măsuri cu cetățenii, de explicare a necesității aplicării 
lor, a importanței pe care o au pentru bunul mers al vieții economice 
și sociale in fiecare localitate.

Comitetului Central al P.C. din 
Cehoslovacia, poporului cehoslovac 
prieten.

în timpul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, prieteneas
că, au fost relevate aspecte esen
țiale ale activității desfășurate în 
cele două țări pe tărîmul științei și 
tehnologiei. în acest cadru, au fost 
înfățișate obiectivele fundamentale 
ale cercetării științifice din Româ
nia și Cehoslovacia1, subliniindu-se 
contribuția deosebită pe care știința 
o aduce la dezvoltarea unor ramuri 
prioritare ale economiilor naționale 
ale celor două țări, la realizarea 
unei noi calități a muncii și a vieții 
în toate sectoarele de activitate.

A fost evidențiat, cu satisfacție, 
cursul ascendent al colaborării din
tre oamenii de știință din România 
și Cehoslovacia, colaborare ce se 
înscrie in ansamblul relațiilor multi
laterale dintre țările și popoarele 
noastre. Relevîndu-se realizările a- 
cestei conlucrări în diverse domenii 
de activitate, s-a apreciat că rezul
tatele și experiența acumulată cre
ează noi posibilități pentru apro
fundarea cooperării tehnico-științi- 
fice româno-cehoslovace, menită să 
contribuie la asigurarea progresului 
economic și social al celor două țări.

A fost exprimată hotărîrea de a 
diversifica cooperarea bilaterală în 
sectoare importante ale economiei, 
cercetării științifice, dezvoltării teh
nologice și introducerii progresului 
tehnic din cele două țări, apreciin- 
du-se că aceasta servește interese
lor popoarelor noastre, cauzei gene
rale a păcii și înțelegerii între na
țiuni.

La primire a luat parte prof. Ion 
Ursu, prim-vicepreședinte al Consi
liului Național pentru Știință și Teh
nologie.

A fost de față Jan Papp, amba
sadorul R. S. Cehoslovace la Bucu
rești.

în colaborare cu organele terito
riale ale Consiliului Național al 
Apelor, dar și cu sprijinul cetățeni
lor se iau măsurile cuvenite — în 
primul rînd de spargere a ghețil 
la captările de apă ale filtrelor și 
uzinelor ce alimentează rețeaua pu
blică, precum și de îndepărtare a 
podurilor de gheață, a zăpoarelor — 
se întreprinde orice este necesar 
pentru a se asigura un debit de 
apă potabilă cît mai apropiat de 
cel corespunzător nevoilor.

Concomitent cu aceste acțiuni, 
menite să mențină o aprovizionare 
corespunzătoare cu apă, consiliile 
populare, organismele obștești din 
blocuri și cartiere vor urmări eli
minarea oricăror surse de risipă a 
apei potabile. Cetățenii înșiși sînt 
interesați în buna întreținere a re
țelei de alimentare a localităților, 
în folosirea, cu maximum de chib
zuință și economicitate, a resurse
lor.

TRANSPORTUL IN COMUN
Reorganizarea programului de 

activitate al unităților economico- 
sociale din fiecare localitate, 
precum și modificarea orelor de 
intrare și de ieșire din schimb a 
personalului muncitor implică re
vizuirea largă a graficelor trans
portului în comun. Pentru a asigu
ra, în noile condiții, deplasarea 
personalului muncitor la și de la 
locul de muncă, întreprinderile de 
profil adaptează graficele orare ale 
tuturor mijloacelor de transport 
public din localități. Astfel, dacă 
pină acum existau două perioade 
de vîrf de solicitare — dimineața 
între orele 6—8 și după-amiaza în
tre 14—17 — acum, cînd programul 
unităților într-un schimb a fost 
decalat spre orele de zi, iar în 
unitățile cu două schimburi durata 
programului este de 6 ore, distri
buirea parcului de autobuze, tram
vaie, troleibuze, microbuze trebuie 
eșalonată mai» uniform în timpul 
zilei.

Totodată, o atenție deosebită 
se acordă muncitorilor navetiști. 
Pe liniile transportului în comun 
care deservesc gările și autogările 
circulă un număr sporit de vehi
cule în acele răstimpuri cînd vin 
sau pleacă trenuri și autobuze cu 
navetiști.

CARNET COTIDIAN
■ La Schela de producție petro

lieră Videle continuă lucrările de 
dezvoltare a combustiei subterane, 
procedeu modern ce permite spo
rirea factorului final de recuperare 
a țițeiului din zăcăminte, față de 
metodele clasice. în aceste zile a 
fost pus în exploatare af treilea 
grup de compresoare și - pe baza 
aerului furnizat de acesta — s-a ini
țiat aprinderea la sonda 3 017, le
gată în circuit cu 12 sonde de 
reacție.

H Oamenii muncii de la între
prinderea de panouri electropneu- 
matice din Bacău au realizat în 
premieră națională două mașini de 
sertizat cablurile electrice de la 
panourile electropneumatice, desti
nate mașinilor unelte. Folosirea 
acestor mașini conduce la dublarea 
productivității muncii, creșterea ca
lității lucrărilor și eliminarea com
pletă a cositorului.

■ In primele zile ale anului, 
constructorii vasluieni au predat 
beneficiarilor 120 de apartamente 
în municipiile Vaslui și Bîrlad. Re
velator pentru puternica dezvoltare 
edilitar-gospodărească a județului 
Vaslui este bilanțul pe care statis
ticienii l-au întocmit în finalul celui

Iluminatul public 
și iluminatul casnic 

trebuie reduse față de 
consumul stabilit pentru 

iama 1983-1984 cu

♦

„La datorie, așa cum ne-o cere tara acum"
(Urmare din pag. I) 

de-al 40-lea an al libertății noas
tre. In orașele și satele vasluiene 
au fost construite și puse la dispo
ziția oamenilor muncii peste 42 000 
de apartamente în blocuri moder
ne, care, prin utilizarea unor ele
mente ale arhitecturii locale, con
feră localităților din această parte 
a țării tot mai multă personalitate.

■ Pe platforma industrială de 
vest a municipiului Baia Mare — 
acolo unde funcționează mai multe 
unități cu profil minier, de produc
ție, cercetare, învățămint - a fost 
dată în funcțiune o nouă cantină, 
cu o capacitate de 600 mese pe 
zi. Este cantina Institutului de cer
cetare, inginerie tehnologică și 
proiectare pentru minereuri nefe
roase. întreaga lucrare a fost exe
cutată în regie proprie de către 
constructorii institutului.

■ Pentru a veni în ajutorul cetă
țenilor din localitățile rurale care 
în acest an își construiesc case, 
secția de specialitate a Consiliului 
popular județean Vrancea a pregă
tit un catalog cu 17 tipuri de lo
cuințe. Ele întrunesc condiții Supe
rioare de confort și funcționalitate 
și pun în valoare arhitectura tradi
țională vrînceană, iar soluțiile con

Un mare complex comercial 
în municipiul Bistrița

De curind, la Bistri
ța a fost dat in folo
sință magazinul uni
versal „MĂGURĂ". 
Amplasat intr-o zonă 
centrală de mare cir
culație pietonală a 
municipiului, in ime
diata apropiere a gării 
și autogării, pe dru
mul ce duce spre plat
forma industrială bis- 
trițeană, noul complex 
comercial este o con
strucție modernă, 
funcțională, cu patru 
niveluri. El dispune de 
o suprafață comercială 
totală de 8 600 mp, 
unde se desface o 
gamă variată de măr
furi : articole pentru

copii, femei, bărbați, 
bunuri de uz casnic, 
artizanat, bijuterii, 
cosmetice etc., pre
cum și de spații co
respunzătoare pentru 
depozitarea mărfuri
lor.

Acest nou complex 
comercial se adaugă 
altora, nu de mult 
date in folosință in 
orașele Beclean și Nă- 
săud, complexelor co
merciale din comunele 
Reteag, Rebra, Telciu, 
Tiha Birgăului, Sin- 
mihaiu de Cimpie, Că- 
ianu Mic, Bistrița Bir
găului, Șanț, Șieuț ș.a. 
Numai in ultimii doi 
ani, in județ au fost

și oameni deveniți pentru un timp 
disponibili în secțiile de producție.

„Fiți aproape de oameni, mereu 
între ei și ascultați-le părerea. Vă 
spun asta, deși știu că dumneavoas
tră faceți întotdeauna acest lucru" 
— le spunea, la ședința amintită, 
secretarilor de partid, secretarul 
comitetului pe întreprindere. „Mi-a 
plăcut îndemnul ăsta — îmi spunea, 
după ședință, Paul Herbei, maistru, 
secretarul organizației de la turnă
torie 2. Nu că n-am fi știut cum să 
ne purtăm noi acum cu oamenii. Ci 
pentru gestul în sine. Poate că ce 
nu știe tovarășul Ioniță este cît de 
aproape sînt acum de noi oamenii, 
nu trebuie să ne dăm noi aproape 
de ei, vin ei aproape de noi, ca și 
cum ar vrea mereu să afle in ce fel 
ar putea fi mai folositori momen
tului de față. Sînt la noi oameni 
care trebuie să vină de departe, au 
fost zile cînd autobuzele n-au mers 
și au venit oamenii pe jos de la 
distanțe mari, că ne-am și mirat 
cum au răzbit pînă aici. Absenta 
lor ar fi fost pe deplin justificată. 
Și totuși au venit. Dacă-i întrebi de 
ce, îți răspund cum mi-au și răs
puns cîțiva : «Cum adică să nu fi 
venit ?»•“.

structive permit o bună valorificare 
a materialelor locale.

■ Locuitorii municipiului lași au 
realizat în cursul anului 1984, prin 
muncă patriotică, lucrări în valoare 
de 639 milioane lei, dublu față de 
angajamentul anual luat in cadrul 
întrecerii socialiste. Ei au realizat 
reparații la aproape 750 000 mp 
străzi și trotuare, au amenajat și 
întreținut 757 ha de zone și spații 
verzi, au plantat peste 2 milioane 
de pomi, arbori și arbuști ornamen
tali. au construit 75 locuri de joacă 
pentru copii și terenuri sportive etc.

■ In cadrul cabinetului tehnic de 
Ia întreprinderea de autocamioane 
din Brașov funcționează, de puțină 
vreme, o brevetotecă, ce conține 
aproape 10 000 fișe de invenții ro
mânești și străine. Aici vin zilnic 
cercetători și proiectanți de la Cen
trul de cercetări științifice și ingine
rie tehnologică pentru autocamioane 
al întreprinderii, inventatori, inova
tori pentru a se documenta în do
meniul construcției de autovehi
cule. Căutarea și găsirea temelor 
urmărite sînt facilitate de calcula
torul electronic al întreprinderii, 
care ușurează și scurtează în acest 
mod munca celor interesați.

date in folosință peste 
18 000 mp spații co
merciale, iar la majo
ritatea suprafețelor co
merciale existente s-au 
executat diferite ame
najări și modernizări. 
In același timp s-a 
dezvoltat baza mate
rială a comerțului și 
turismului in centrul 
minier Rodna și în 
stațiunea balneoclima
terică Singeorz Băi, 
au fost modernizate 
unitățile turistice și 
comerciale din Be
clean, Piatra Fintine- 
le ș.a.

Foto $1 text : 
Ion Burcușel

Cîteva minute mai tîrziu, discut 
cu Stelian Mureșanu, șef de echipă 
la secția mecano-sudură.

— O să vi se pară nu știu cum 
— zice el — dar în aceste zile nu 
am avut nici un fel de absențe. Și 
s-a muncit, cît a depins de noi, mai 
bine ca niciodată. Am cerut să ni 
se repartizeze cota noastră de ener
gie electrică, așa diminuată cum e, 
și am gospodărit-o noi, am împăr- 
țit-o pe operațiile cele mai impor
tante, am dirijat-o în așa fel încît 
să sufere cît mai puțin producția. 
Am oprit un pod rulant, uti
lajele care nu aveau lucrări 
urgente și încărcătură maximă... 
Bătălia o ducem acum ca să 
finalizăm cîteva grupuri de 50 de 
MW care trebuie să ajungă în ter
mocentrale. Și să producă acolo 
energie electrică mai repede, cit 
mai repede cu putință...

Cu sentimentul unei situații deo
sebite, cînd economia țării are de 
învins dificultățile unor condiții 
naturale potrivnice, oamenii acestei 
uriașe întreprinderi, ca întreaga 
noastră clasă muncitoare, în felul 
în care le-o cere țara, sînt la da
torie.

Sub semnul bunei vecinătăți, 
al rodnicei conlucrări 

multilaterale, prietenești
In cronica relațiilor româno-bul- 

gare, ziua de 16 ianuarie 1948 mar
chează un eveniment cu profunde 
semnificații : în acea zi, la Bucu
rești a fost încheiat primul Tratat 
de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre România și Bulgaria, 
încheiat la puțin timp după instau
rarea puterii populare în cele două 
țări, tratatul — sintetizînd experien
ța istorică a legăturilor multiple ce 
s-au statornicit intre cele două po
poare vecine, care au conlucrat și 
s-au întrajutorat în lupta împotriva 
dominației și asupririi străine, pen
tru libertate și independență națio
nală — a dat expresie voinței Româ
niei și Bulgariei, a popoarelor lor de 
a valorifica din plin posibilitățile 
generate de noile condiții istorice 
pentru dezvoltarea puternică a co
laborării în măreața operă de făuri
re a socialismului, ca și pentru afir
marea țelurilor păcii și înțelegerii 
internaționale.

Și într-adevăr, retrospectiva ulti
milor 37 de ani pune în evidență 
adevărul că raporturile de conlucrare 
prietenească româno-bulgară, pe 
cele mai diverse planuri, au cunos
cut o adevărată înflorire, s-au îm
bogățit și amplificat mereu, spre 
binele și in inte
resul ambelor po
poare.

Pornind de la 
cuceririle revolu
ționare de seamă 
ale popoarelor 
român și bulgar, 
care au făurit 
noua orînduire, 
de/la dezvoltarea 
economico-socială 
puternică a țări
lor noastre, precum și de la nivelul 
la care au ajuns relațiile reciproce, în 
1970 a fost semnat, de către tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, 
cel de-al doilea tratat, care a îmbo
gățit prevederile primului document 
și a jalonat dezvoltarea în conti
nuare a relațiilor noastre, pe temelia 
trainică a principiilor socialismului 
științific, egalității depline în drep
turi, respectului independenței și 
suveranității naționale, neamestecului 
în treburile interne și avantajului 
reciproc, solidarității și întrajutorării 
tovărășești.

Cu deosebită satisfacție se poate 
constata că, în acest spirit, relațiile 
româno-bulgare oferă în prezent 
imaginea unor multiple și rodnice 
legături în toate domeniile construc
ției socialiste, care se dezvoltă ne
contenit. Caracterizînd nivelul actual 
și perspectivele acestor relații, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
arăta cu prilejul foarte recentei vi
zite oficiale de prietenie efectuate 
în România de tovarășul Todor 
Jivkov, în fruntea unei delegații de 
partid și de stat : „Noi apreciem în 
mod deosebit stadiul înalt la care se 
află relațiile româno-bulgare și con
siderăm că trebuie să facem, și în 
continuare, totul pentru ca nivelul 
acestor relații să crească necontenit, 
să se afirme, din toate punctele de 
vedere, ca un exemplu de raporturi 
între state socialiste vecine și prie
tene. Considerăm că aceasta este in 
interesul dezvoltării construcției so
cialiste în țările npastre, al cauzei 
generale a socialismului, colaborării 
și păcii în lume".

Faptele demonstrează că Partidului 
Comunist Român și Partidului Comu
nist Bulgar — forțele politice condu
cătoare ale celor două țări — le re
vine meritul de a fi adevărații arhi- 
tecți ai conlucrării multilaterale 
prietenești dintre cele două țări și 
popoare. Preocupîndu-se de valorifi
carea, în fiecare etapă, a posibilită
ților în continuă creștere pentru dez
voltarea colaborării, cele două parti
de au adus și aduc o contribuție ho- 
tărîtoare ia înfăptuirea acestui obiec
tiv. De o însemnătate deosebită s-au 
dovedit și se dovedesc, și în acest 
cadru, întîlnirile și convorbirile sis
tematice dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, care, 
prin analiza aprofundată a mer
sului conlucrării, prin hotărîrile șl 
măsurile stabilite, au impulsionat 
și impulsionează puternic, de fie
care dată, legăturile româno-bul
gare, în totalitatea lor. In acest 
sens, la marea adunare populară 
de la București din decembrie 
trecut, consacrată prieteniei româno- 
bulgare, tovarășul TODOR JIVKOV

37 de ani de la încheierea 
primului Tratat de priete
nie, colaborare și asistență 
mutuală dintre România 

și Bulgaria

INFORMAȚII SPORTIVE
ATLETISM

La Osaka s-a desfășurat marți 
un mare concurs internațional de 
atletism pe teren acoperit, la care 
au participat campioni olimpici și 
recordmani mondiali din S.U.A., 
U.R.S.S., România, R.P. Chineză, Ca
nada, Australia, Franța, Japonia. 
Printre protagoniștii întrecerii s-au 
numărat și atletele și atleții din 
România, învingători în patru probe.

Campioana olimpică Doina Melin- 
te și-a adjudecat o victorie detașată 
în proba de 800 m, întrecînd-o cu 
peste 2 secunde pe a doua clasată, 
sovietica Ravilia Agletdinova. Doina 
Melinte a fost cronometrată în 
2’02”24/100, Agletdinova a terminat 
cursa cu timpul de 2'04”36/100, pe lo
cul trei situîndu-se Deann Gutowski 
(S.U.A.) — 2’09”99/100. în proba si
milară masculină, Petru Drăgoescu 
a terminat învingător cu timpul de 
l’48”76/100, fiind urmat de James 
Robinson (S.U.A.) — l’55”65/100 și 
Yasushi Kano (Japonia) — 1’55”
78/100. La săritura în lungime fe
mei, prima s-a clasat Anișoara Cuș- 
mir-Stanciu, cu 6,50 m, iar ștafeta 
4X400 m s-a încheiat cu victoria e- 
chipei României (Cristina Cojocaru, 
Ibolya Korodi, Nicoleta Vornicu, 
Maria Samungi), cu timpul de 3’39” 
55/100. La săritura în înălțime băr
bați, Ghenadi Avdeenko (U.R.S.S.) 
și Constantin Militaru (România) 
s-au situat pe locurile 1—2 cu 2,25 m. 
De asemenea, tînăra atletă româncă 
Nicoleta Vornicu s-a clasat pe locul 
trei la 400 m plat, cu 57”17/10.

Alte rezultate : feminin : 60 m : 
Chandra Cheeseborough (S.U.A.) —
7”39/100; 3 000 m: Ruth Wysocki 
(S.U.A.) — 9’04”84/100; înălțime :
Vanessa Brown (Australia) — 
1,91 m; masculin : lungime : Jason 
Grimes (S.U.A.) — 8,13 m.

VOLEI
Azi, echipele Dinamo și Steaua 

vor susține meciurile retur din ulti
ma fază pentru calificarea în tur
neele finale ale cupelor europene la 
volei masculin.

în „Cupa campionilor europeni", 
Dinamo va juca în compania forma
ției cehoslovace Ruda Hvezda Praga. 
Partida se va disputa în sala „Dina
mo", cu începere de la ora 16,00.

In „Cupa cupelor", Steaua va în- 
tîlni în sala „Agronomia", de la ora 
17,00, echipa finlandeză Pieksamaen. 

arăta : „Doresc să relev șl aici rolul 
imens al intilnirilor și convorbirilor 
noastre frecvente la cel mai înalt ni
vel pentru dezvoltarea continuă a re
lațiilor noastre. In ultimii douăzeci de 
ani aceste intilniri și convorbiri au 
devenit o tradiție bună. Și acum, 
vorbind despre colaborarea noastră 
rodnică, doresc să subliniez aportul 
mare, personal, al prietenului meu, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la apro
fundarea prieteniei bulgaro-române".

O elocventă mărturie a dinamis
mului și amplorii raporturilor noas
tre o constituie rezultatele rodnice 
cu care s-au încheiat convorbirile la 
nivel înalt de luna trecută, convorbiri 
care au pus puternic în lumină hotă
rîrea comună de a acționa, în conti
nuare, pentru ca relațiile bilaterale 
să capete mereu noi dimensiuni.

O fructuoasă dezvoltare cunoaște 
colaborarea în domeniul economiei, 
schimburile de bunuri materiale a- 
proape dublîndu-se de la un cincinal 
la altul, iar cooperarea și specializa
rea în producție, în continuă extinde
re, găsindu-și materializare în con
struirea în comun a unor obiective in
dustriale importante pentru ambele 
țări. Pe baza potențialului economic 
mereu sporit al României și Bulgariei, 

a programelor de 
dezvoltare a celor 
două țări, această 
conlucrare se am
plifică în conti
nuare. O însem
nătate deosebită 
prezintă Progra
mul de lungă du
rată privind dez
voltarea colabo
rării economice 
și tehnico-științi- 

fice, semnat la nivel înalt, prin care 
s-a stabilit să se acționeze pentru a se 
lărgi și mai mult cadrul conlucrării, să 
fie promovate forme noi, superioare 
de valorificare a potențialului econo
miilor naționale ale celor două țări. 
Se impun, prin însemnătatea lor, ho
tărîrile privind intensificarea coope
rării într-o serie de domenii indus
triale de vîrf, cum sînt construcțiile de 
mașini, electronica, electrotehnica, 
metalurgia, chimia, precum și în agri
cultură. Preocupate de valorificarea 
complexă a potențialului hidroener
getic al Dunării, în condiții avanta
joase pentru ambele părți, România 
și Bulgaria acționează pentru pregă
tirea condițiilor în vederea trecerii, 
în acest an, la construcția sistemului 
hidroenergetic de la Turnu Măgurele- 
Nicopole și pentru încheierea stu
diilor privind construirea unei noi 
hidrocentrale în zona Călărași-Silis- 
tra.

Fără îndoială, realizarea acestor o- 
biective va avea nu numai o deose
bită importanță economică, ci și una 
politică, asemenea construcții înscri- 
indu-se în istorie, în conștiința gene
rațiilor viitoare ca adevărate monu
mente ale prieteniei și colaborării în
tre două popoare vecine, care trăiesc 
cea mai rodnică și mai înfloritoare 
epocă a dezvoltării lor — epoca edi
ficării socialiste și comuniste.

Totodată, se extinde colaborarea pe 
plan cultural-științific, artistic, al în- 
vățămîntului. Se intensifică schimbu
rile de experiență în construcția noii 
orînduiri, .toate acestea îmbogățind 
colaborarea româno-bulgară, contri
buind la mai buna cunoaștere reci
procă și la întărirea prieteniei dintre 
cele două popoare.

In același timp, cele două țări con
lucrează fructuos în viața internațio
nală pentru reducerea încordării în 
relațiile dintre state, pentru trecerea 
la măsuri concrete de dezarmare, în 
primul rînd nucleară, pentru apăra
rea dreptului fundamental al po
poarelor la pace, la existență liberă 
și demnă, pentru transformarea Bal
canilor Intr-o zonă a bunei vecină
tăți, înțelegerii și conlucrării, lipsită 
de arme nucleare și baze militare 
străine.

Exprimîndu-și satisfacția pentru 
cursul atit de rodnic al relațiilor ro
mâno-bulgare, poporul român își 
reafirmă sentimentele de caldă 
prietenie față de poporul bulgar ve
cin, încrederea că relațiile de strînsă 
conlucrare între România și Bulgaria 
se vor extinde și aprofunda în țonti- 
nuare, în toate domeniile vieții so
ciale, în interesul construcției socia
liste și comuniste în cele două țări, 
al cauzei înțelegerii și păcii în Bal
cani, Europa și întreaga lume.

SAH
După opt runde, în campionatul 

republican feminin de șah de la 
Băile Herculane continuă să condu
că tinăra maestră Gabriela Olărașu, 
cu 6 puncte, urmată de Marina Po- 
gorevici — 5 puncte (două partide 
mai puțin disputate) și Dana Nuțu 
— 5 punpte (o partidă mai puțin 
disputată și o partidă întreruptă).

în runda a opta, Mădălina Stroe 
a învins-o pe Smaranda Boicu, Eu
genia Ghindă a cîștigat la Mariana 
Ioniță, iar partidele Gabriela Olăra
șu — Gertrude Baumstark și Viori
ca Ionescu — Ligia Jicman s-au în
cheiat remiză.

în runda a noua a campionatului 
republican masculin de șah, ce se 
desfășoară in Capitală, Oltean a 
pierdut la Bărbulescu, în timp ce 
partidele Radovici — Nicolaide, Io
nescu — Pavlov, Mărășescu — He- 
gheduș, Tratatovici — Marin, Ghițes- 
cu — Grunberg și Joița — Foișor 
s-au încheiat remiză.

în clasament conduc Ionescu, 
Grunberg, Ghițescu, Pavlov cu cite 
5,5 puncte, urmați de Hegheduș și 
Bărbulescu — cite 5 puncte etc.

★
Cea de-a 41-a partidă a me

ciului pentru titlul mondial de 
șah dintre Anatoli Karpov și Gări 
Kasparov s-a încheiat remiză la 
mutarea 71-a. în finalul de turnuri 
și cal contra nebun, albul nu a 
reușit să valorifice avantajul pionu
lui în plus pe care îl avea la între
rupere. Scorul rămîne, în continuare, 
5—1 în favoarea lui Karpov, care în 
partida a 42-a, programată miercuri, 
va avea piesele negre.

AUTOMOBILISM
La ediția din acest an — a 53-a — 

a tradiționalei competiții automobi
listice „Raliul Monte Carlo" și-au 
anunțat participarea 131 echipaje, 
aproape jumătate față de numărul 
de mașini care s-au prezentat la 
start anul trecut (236). Această par
ticipare mai redusă se explică prin 
faptul că multă vreme desfășurarea 
celebrului raliu a stat sub semnul 
întrebării, datorită unui conflict în
tre organizatori și federația france
ză de specialitate.

Startul se va da la 26 ianuarie, 11 
echipaje urmînd să plece de la Bad 
Homburg (R.F.G.), 13 de la Lausanne, 
33 de la Monte Carlo, 45 de la Paris 
și 8 de la Sestriere (Italia).

mator de energie și care nici nu 
mai putea fi aprovizionat normal 
cu piese pentru a fi prelucrate : 
presa de 6 000 tone forță. Avem 
acum acolo o echipă de 120 de oa
meni formată din echipa de între
ținere a presei,' căreia i s-au adău
gat oameni din secția de întreține
re a întreprinderii, ca și din secția 
de întreținere a sectoarelor calde. 
Este o operație grea demontarea 
acestui agregat uriaș. Ca și curăți
rea, ca și schimbarea pieselor uzate, 
ca și remontarea. Operația era pla
nificată pentru la vară. Dar o fa
cem acum. A trebuit să facem 
același lucru cu multe alte utilaje 
complexe, un întreg program pe 
care l-am pus la punct doar în două 
zile — de duminică noaptea pînă 
acum... Cu tot ce poate să însemne 
un asemenea program care, altmin
teri, s-ar elabora pe calculator. 
Programarea și eșalonarea opera
țiilor, a utilajelor ajutătoare, a 
energiei necesare, a pieselor de 
schimb pe cafe dacă nu le avem în 
magazie trebuie să le procurăm cu 
maximă urgență... Cu alcătuirea u- 
nor echipe lărgite în care să intre
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SUB SEMNUL VOINȚEI DE PACE A POPOARELOR:

r Consecințele rigorilor iernii 
în diferite țări ale Europei

Noi acțiuni și luări de poziție 
pentru inlăturarea pericolului nuclear

BELGIA: „Calendarul privind instalarea rachetelor 
nu mai este valabil"

— precizează un purtător de
WASHINGTON 15 (Agerpres). — 

Primul ministru al Belgiei, Wilfried 
Martens, aflat în vizită oficială la 

i Washington, a avut convorbiri cu 
’ președintele Statelor Unite, Ronald 
) Reagan, consacrate, în esență, pro- 
i blemei desfășurării pe teritoriul 
’ belgian a 48 de rachete nucleare 
) americane cu rază medie de acțiu
ni ne de tip „Cruise", in conformitate 
, cu decizia N.A.T.O. din decembrie 
1 1979. Premierul Martens l-a anun-

S.U.A.: Campanie de semnături 
pe „Apelul pentru pace și dezarmare"

WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
Cunoscuta organizație obștească a- 
mericana militantă pentru pace 
„Mobilizarea pentru salvarea ome
nirii" a inițiat o largă campanie de 
colectare de semnături pe un do
cument intitulat „Apel Ia pace șl 
dezarmare nucleară4*.  în document 
se exprimă îngrijorarea profundă

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : Cod 71341. București Piața Sctntell nr. 1. Tel. 17 «0 10. 17 60 20. Abonamentele se tac la oficiile poștale și dltuzortl din întreprinderi și instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA" — 
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in legătură cu ritmul și amploarea 
cursei actuale a înarmărilor nucle-

1 are și se adresează un apel factori-
) lor de răspundere ai statelor și opi-

R.F.G.: „Sumele cheltuite pentru înarmare
( ar putea fi folosite pentru eliminarea foametei"

— declară președintele Partidului Social-Democrat
ț BONN 15 (Agerpres). — Partidul 
t Social-Democrat din R.F.G. va con- 
I tinua să acționeze în vederea reali- 
i zării unei dezarmări reale — a de- 
' jClărat președintele P.S.D., Willy 
ț Brandt, intr-un interviu acordat 
i agenției D.P. A. , Subliniind că so- 
* cial-democrații vest-germani nu in- 
i tenționează să renunțe la opoziția 

; Sub lozinca „NU — armelor nucleare pe teritoriul Japoniei", în portul 
ț Sasebo a avut loc o puternică demonstrație de protest împotriva ancorării 
l portavionului nuclear american „Cari Vinson"

cuvînt al șefului guvernului 
țat pe interlocutorul său că rache
tele respective nu vor fi amplasate 
pe teritoriul belgian in luna martie 
- a declarat un purtător de cuvînt 
al șefului guvernului belgian. „Ca
lendarul militar și tehnic nu mai 
este valabil și el va fi inlocuit 
printr-o decizie politică ce urmează 
să fie adoptată la sfirșitul lunii 
martie" - a adăugat purtătorul de 
cuvînt belgian.

niei publice la mobilizarea efortu
rilor pentru preintimpinarea unei 
catastrofe nucleare pe calea înfăp
tuirii dezarmării și întăririi păcii, 
„In ziua de astăzi — se arată în 
apel — eforturile fiecărui popor, 
ale fiecărui om de stat trebuie să 
fie orientate spre obiectivul dezar
mării generale și totale. Mîine ar 
putea fi prea tirziu. Popoarele pla
netei năzuiesc spre pace. Ele se 
pronunță pentru izbăvirea generați
ilor de azi și de mîine de pericolul 
unui război nuclear".

lor față de instalarea de noi rache
te nucleare pe teritoriul R.F.G., 
Willy Brandt a evidențiat, totoda
tă, necesitatea unor negocieri pri
vind modul în care o parte din su
mele enorme cheltuite pentru înar
mare ar putea fi folosite pentru 
eliminarea foametei și a sărăciei 
din țările „Lumii a treia".

MAREA BRITANIE: 
Amploarea 

mișcării antinucleare
STOCKHOLM 15 (Agerpres). — 

Tpt mai multi cetățeni britanici 
aderă la mișcarea națională impo- 
tfiva cursei înarmărilor nucleare — 
a declarat, in cadrul unui interviu 
acordat ziarului suedez „Dagens 
Nyheter", Bruce Kent, secretar ge
neral al Mișcării pentru dezarmare 
nucleară din Marea Britanie. In 
prezent — a spus el — această 
mișcâre cuprinde 1 400 de grupări 
din Care fac parte aproape 400 000 
de persoane.

După cum a apreciat .el, in afara 
creșterii rîndurilor partizanilor bri
tanici ai păcii, este deosebit de 
semnificativ și faptul că astăzi pro
testele împotriva cursei înarmări
lor se fac auzite în cele mai largi 
cercuri ale populației. Dealtfel, a 
spus Bruce Kent, începerea opera
țiunii de amplasare pe teritoriul 
Marii Britanii de rachete nucleare 
cu rază medie de acțiune nu a pus 
capăt luptei împotriva armei nu
cleare, pentru trecerea la măsuri 
neintirziate de dezarmare.

MEXIC:
„Cursa înarmărilor - 

una din cauzele crizei 
economice internaționale"

Declarația președintelui 
Mexicului

CIUDAD DE MEXICO 15 (Ager
pres). — lntr-o alocuțiune rostită 
in Congresul Național, președintele 
Mexicului, Miguel de la Madrid, a 
condamnat „cursa inarmărilor, care 
generează inflație la scară mon
dială și, in același timp, reduce 
nivelul de viață ai tuturor oame
nilor, constituind una dintre cau
zele cele mai severe ale crizei eco
nomice internaționale" — transmite 
agenția Prensa Latina. „Cursa inar
mărilor — a spus șeful statului 
mexican — se află, de asemenea, 
in bună măsură la originea defici
tului fiscal, a ratei înalte a dobin- 
zilor, sporește tensiunea mondială 
și creează un climat de insecuritate 
și neîncredere, ascuțind conflictele 
regionale". Apreciind că a sosit 
momentul ca toate țările lumii să 
acționeie in direcția frinării cursei 
înarmărilor, că „responsabilitatea 
dezarmării revine Comunității in
ternaționale, fără nici o excepție", 
președintele Miguel de la Madrid a 
subliniat, pe de altă parte, că 
„amenințarea nucleara aduce atin
gere principiului autodeterminării 
și limitează suveranitatea popoare
lor. afectind, totodată, grav prin
cipiile fundamentale ale ordinii ju
ridice internaționale".

ORIENTU L M I J L O C I U
• Precizări ale primului ministru al Libanului • Plan Israe- 
lian de „retraqere în etape" a armatei de ocupație din sudul 

Libanului
BEIRUT 15 (Agerpres). — Primul 

ministru al guvernului libanez de 
uniune națională, Rashid Karame. a 
declarat că scopul principal al ac
țiunilor Libanului este de a se reali
za retragerea, necondiționată a Is
raelului de pe teritoriul libanez, re
latează agenția M.E.N. Intr-un in
terviu acordat cotidianului „Al Sa
fir", care apare la Beirut, premierul 
libanez a subliniat poziția fermă a 
țării sale față de negocierile libane- 
zo-israeliene la nivel de reprezen
tanți militari, pentru retragerea ar
matei israeliene din sudul Libanu
lui. Pe de altă parte, Karame a a- 
nunțat crearea mai multor comitete 
care vor proceda la elaborarea unor 
reforme politice și legislative.

TEL AVIV 15 (Agerpres). — în
trunit in ședință extraordinară, gu
vernul israelian a aprobat, după 
dezbateri prelungite, cu 16 voturi 
pentru și 6 împotrivă, propunerea 
ministrului apărării. Yitzhak Rabin,

Ședința Comitetului C.A.E.R. pentru colaborare
In domeniul activității de planificare

PRAGA 15 (Agerpres). — La Pra- 
ga a avut loc ședința a 34-a a Co
mitetului C.A.E.R. pentru colabora
re în domeniul activității de planifi
care, la care au participat delegații 
din țările membre ale C.A.E.R., din 
R.S.F. Iugoslavia, precum și obser
vatori din partea R.D.P. Yemen. De
legația română a fost condusă de 
tovarășul Ștefan Birlea, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 
reprezentantul țării noastre in co
mitet.

Reprezentanții țărilor membre ale 
C.A.E.R. In comitet au fost primiți 
de tovarășul Gustav Husak. secre
tar general al C.C. al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, președin
tele Republicii Socialiste Ceho
slovace.

în vederea Îndeplinirii hotărîrilor 
Consfătuirii economice la nivel 
înalt a țărilor membre ale C.A.E.R., 
la ședința Comitetului au fost 
examinate acțiuni de colaborare le
gate de soluționarea problemelor 
asigurării necesarului de combusti
bili, energie și materii prime, de 
antrenarea complexă și mai Intensă 
in circuitul economic a surselor noi 
de energie, precum și de dezvoltarea

Dezvoltarea economiei
BEIJING 15 (Agerpres). — Valoa

rea producției industriale realizate 
de R.P. Chineză in anul 1984 a atins 
nivelul-record de 700 miliarde yuani, 
reprezentind cu 13.6 Ia sută mai mult 
decit cifra înregistrată in 1983 — re
levă agenția China Nouă, citind un 
anunț al Biroului de stat de statis
tică al Chinei. Se precizează că, 
pentru industria ușoară, creșterea a 
fost de 13.4 la sută, iar pentru in
dustria grea — de 13,8 la sută.

Producția de cărbune a fost de 770 
milioane de tone, cu'8 la sută supe
rioară anului precedent, cea de țiței 
— de 114,5 milioane tone, marcînd 
o creștere tot de 8 ia sută, produc- 

privind ..o retragere in etape" a ar
matei israeliene de ocupație din su
dul Libanului — informează agen
țiile France Presse și Reuter. După 
cum a precizat Yitzhak Rabin, re
tragerea se va desfășura în trei eta
pe. al căror calendar precis nu a 
fost încă stabilit. Prima fază a re
tragerii, a spus el., va avea loc peste 
aproximativ cinci săptămini, -iar re
tragerea finală se va realiza „in cî- 
teva luni". S-a arătat însă că Is
raelul intenționează să asigure men
ținerea pe o porțiune din teritoriul 
libanez, de-a lungul frontierei comu
ne. a așa-numitei „armate a Liba
nului de sud" (forte secesioniste li
baneze, create, finanțate și antrena
te de israelieni).

Pe de altă parte, primul ministru 
israelian. Shimon Peres, a declarat 
că. joi. Israelul va reveni la nego
cierile de la Naqhoura, cu Libanul, 
cind va prezenta reprezentanților li
banezi planul de retragere.

legăturilor directe de cooperare tn 
producție între unități economice. 
Au fost examinate, de asemenea, 
probleme ale extinderii coordonării 
investițiilor în domenii de interes 
reciproc și ale intensificării schim
burilor de experiență în domeniul 
perfecționării sistemelor de condu
cere și planificare a economiilor 
naționale. Comitetul a examinat și 
alte probleme ale colaborării în do
meniul activității de planificare și a 
adoptat planul de lucru pe 1985— 
1986.

în timpul ședinței Comitetului 
C.A.E.R., conducătorul delegației ro
mâne a avut convorbiri economice 
cu președinții organelor centrale de 
planificare din R.S. Cehoslovacă, 
U.R.S.S.. R.D. Germană, R.P. Polo
nă și R.P. Ungară. în cadrul con
vorbirilor -au fost examinate posibi
lități concrete ale extinderii, în con
tinuare. a schimburilor economice 
ale României cu țările respective 
în anul 1985, probleme ale coordo
nării planurilor economice pe cinci
nalul 1986—1990 și ale dezvoltării 
colaborării economice bilaterale pe 
o perspectivă mai îndelungată.

R.P. Chineze în 1984
ția de energie electrică situîndu-se 
la nivelul de 374.5 miliarde kWh, 
cu o creștere fată de anul 1983 de 6,6 
la sută, iar producția de oțel s-a ri
dicat la 43 milioane tone.

Industria constructoare de mașini 
n realizat 1 400 de mașini și utilaje 
de înaltă precizie, 310 000 motoare 
de vehicule, 670 000 motoare electrice. 
S-au produs, de asemenea, 9 960 000 
televizoare și un însemnat număr 
de mașini de spălat, frigidere și alte 
obiecte de uz îndelungat. La o serie 
de articole industriale, producția a 
atins nivelul stabilit în prevederile 
pentru anul 1985 — menționează a- 
genția citată.

Al doilea val de frig ce s-a abă
tut asupra Europei la începutul 
săptăminii continua marți să se 
facă simțit in cea mai mare parte a 
continentului.

Temperaturile polare care se 
mențin pe continent — in Munții 
Jura, din Franța, mercurul termo- 
metrului a coborit la minus 41 gra
de — provoacă aproape pretutin
deni dificultăți de aprovizionare, 
relatează agențiile internaționale de 
presă. De asemenea, se anunță în
ghețarea unei mari părți a căilor 
de transport fluvial — riuri, canale 
de navigație.

Mai multe fabrici și uzine din 
Franța au concediat o parte din 
personal datorită lipsei de piese, iar 
fermierii din Franța, Spania și Por
tugalia evaluează pagubele produse 
recoltelor de legume și fructe la 
zeci de milioane de dolari.

Temperaturile scăzute au deter
minat închiderea centralei energe
tice nucleare de la Caorso, in nor
dul Italiei, și au provocat întreru
peri ale curentului electric timp de 
mai multe ore la Genova.

In nordul Italiei s-au semnalat 
cele mai mari ninsori din ultimii 
20 de ani, ele provocind perturbări 
in traficul rutier și feroviar și în
chiderea unor aeroporturi. Pre
ședintele Juntei regionale Toscana, 
din Italia, a trimis primului minis
tru, Bettino Craxi, un mesaj in care 
cere ca întreaga regiune toscană — 
care include și orașul Florența — 
să fie declarată „zonă afectată de 
calamități naturale". Oficialitățile 
italiene apreciază că pagubele pro
vocate recoltelor se ridică la cel 
puțin 25 milioane de dolari.

Agenția Taniug informează că 
Iugoslavia este confruntată cu 
o serioasă penurie de electricitate, 
îndeosebi ca urmare a avariilor su
ferite din cauza gerurilor puter
nice de centralele electrice și linii
le de transmisie a curentului elec
tric. Situația este deosebit de gra
vă în provincia Kosovo, acoperită 
de zăpadă, unde toate centralele e- 
lectrice au încetat să mai funcțio
neze. Șoselele din provincie sint, 
treptat, curățate de zăpadă, dar a- 
proximativ o sută de localități ră- 
min încă izolate, tn Macedonia și 
in sudul Serbiei, temperaturile au 
coborit sub minus 20 de grade Cel
sius, iar la Leskovac, in Serbia, 
s-au înregistrat minus 34 de grade.

Zăpada creează, de asemenea, 
importante dificultăți pe coasta 
Adriaticii, cunoscută pentru clima 
sa, in genere, blinda in timpul ier
nii. Aeroportul de la Dubrovnik a 
fost închis. Școlile și-au întrerupt 
cursurile. Numeroase intreprinderi 

industriale și-au încetat activitatea 
din cauza 'întreruperii curentului 
electric. De aceea, menționează 
Taniug, există posibilitatea rațio
nalizării energiei electrice.

Au înghețat chiar și riurile mari. 
Spărgătoare de gheață inlătură 
blocurile de gheață de pe Dunăre, 
in apropiere de hidrocentrala de la 
Porțile de Fier, in timp ce altele 
acționează pe cursul superior al 
fluviului.

In scopul realizării unor economii 
severe la consumul de energie, in 
condițiile acestei ierni grele, Con
siliul de Miniștri al R.P. Ungare 
a hotărit să impună respectarea 
strictă a limitelor prevăzute pen
tru încălzitul instituțiilor și locuin
țelor, scurtarea programelor tele
viziunii și încheierea lor la ora 
32.00. Alte măsuri determinate de 
condițiile climaterice deosebite pro
vocate de scăderea accentuată a 
temperaturii au in vedere situația 
existentă in domeniile minier, pe
trolier, al energiei electrice și ga
zelor naturale. Instituțiile și popu
lația sint chemate să acționeze pen
tru economisirea severă a energiei, 
pentru a se face față dificultăților 
in producția de energie.

Ca urmare a gerului puternic, 
Dunărea a inghețat pe mai multe 
porțiuni ale sectorului ei din R.P. 
Ungară, relatează agenția M.T.I. 
Pentru degajarea navelor surprinse 
de ghețuri și pentru evitarea even
tualelor inundații acționează nave- 
spărgătoare de gheață. Nivelul scă
zut al Dunării — precizează agen
ția — provoacă greutăți in buna 
funcționare a centralei termoelec
trice Szazhalombata. De asemenea, 
unii afluenți ai Dunării au inghe
țat, grosimea stratului de gheață 
ajungind la 25—30 cm. M.T.I. arată 
că, din cauza gerului, la Budapesta 
s-au înregistrat dificultăți in furni
zarea gazelor.

In Franța, unde marți a nins din 
nou pe aproape tot teritoriul țării, 
valul de frig a pus in evidentă ca
racterul vetust al fondului de locu
ințe și numărul ‘mare de persoane 
fără adăpost sau fără locuințe co
respunzătoare, constată A.F.P. Po
trivit Asociației arhitecților din 
Franța, numai la Paris 8 la sută din 
familii nu au decit o cameră la 
cinci persoane. Pe de altă parte, 
cinci milioane de locuințe din Fran
ța sint lipsite de confort.

Turcia, care pină zilele trecute 
fusese cruțată, a fost și ea atinsă 
marți de valul de frig, zăpada aco
perind țara atît in partea europea
nă, cit și in cea asiatică.

(Agerpres)

ÎN PREAJMA CONVORBIRILOR INTERCIPRIOTE DE LA NEW YORK Nisa, cunoscuta stațiune de pe riviera franceză, este acoperită, ca și 
întreaga Franță, de un strat gros de zăpadă, imagini ca cea de mai sus 

evocind decorul tipic al unei stațiuni montane

Muguri
Odată cu acest început de an, mu

gurii speranței par să prindă a în
flori în străvechea „insulă a Afro- 
ditei". Este vorba de faptul că la 17 
ianuarie, la New York, urmează să 
înceapă, sub auspiciile secretarului 
general al O.N.U., întilnirea și con
vorbirile directe dintre președintele 
Ciprului, Spyros Kyprianou, și lide
rul comunității cipriote turcești, 
Rauf Denktaș. Acordul in vederea 
realizării acestei întîlniri — prima 
dintre cei doi lideri după întreru
perea oricăror contacte bilaterale 
acum cinci ani — sint considerate 
a marca „o pagină nouă" in evolu
ția complexului dosar cipriot.

In cazul unor rezultate pozitive, 
întilnirea ar putea deschide perspec
tivele unei reglementări a' situației 
din această insulă, unde în ultimii 
ani au avut loc atîtea manifestări 
de tensiune, neîncredere și ostili
tate.

Un dosar controversat 
Dobindirea independenței în urmă 
cu aproape un sfert de veac n-a în
semnat, după cum este știut, și sfir
șitul încercărilor dificile pentru cei 
635 000 de locuitori ai insulei — din
tre care 80 la sută sint ciprioți- 
greci, iar 18 la sută ciprioți-turci. Cu 
toate că anii independenței au fost 
marcați prin incontestabile realizări 
in direcția progresului economic, 
„dosarului cipriot" i s-au adăugat, 
în tot acest răstimp, noi și noi file, 
momentele explozive dînd naștere 
unei crize politice ascuțite. Fără în
doială că „esența esențelor" regle
mentării problemei cipriote este asi
gurarea condițiilor unei conviețuiri 
pașnice și unei dezvoltări nestinje- 
nite a tuturor fiilor acestei țări, in
diferent de naționalitatea lor. grea
că sau turcă. Posibilitate confirmată 
de viață, de nenumărate fapte și 
episoade ale Istoriei, mai vechi sau 
mai apropiate, a acestui popor. O 
posibilitate negată insă temporar, 
datorită unor evoluții profund con
trare intereselor reale ale națiunii 
cipriote în ansamblul ei, prosperi
tății și independentei Ciprului. Este 
o realitate faptul că vreme îndelun- • 
gata populația cipriotă, indiferent 
de origine, a lucrat într-o ambianță 
normală, umăr la umăr, pentru pro
gresul economico-social al țării — 
după cum este nu mai puțin adevă
rat că, mai ales datorită poziției 
strategice a insulei, la răscrucea a 
trei continente, diferite cercuri și 
„forțe oculte" au căutat în tel și 
chip să provoace, să întrețină și să 
agraveze anumite neînțelegeri și di
sensiuni, în interesul scopurilor pro
prii, egoiste, de dominație.

ai înțelegerii în „insula Ăfroditei"
Ca urmare tocmai a unor aseme

nea acțiuni s-a declanșat suita inci
dentelor dintre cele două comuni
tăți, evenimente tumultuoase inclu- 
zînd ciocniri armate, lovituri de stat, 
debarcarea trupelor Republicii Tur
cia în nordul Ciprului, separarea 
practică a insulei in două părți, des
părțite de forțele O.N.U. ; această 
situație s-a agravat și mai mult prin 
proclamarea așa-numitei „Republici 
Turcia a Ciprului de nord", act in 
totală contradicție cu rezoluțiile 
O.N.U., cu normele dreptului inter
național, care a declanșat puternice 
reacții de dezaprobare pe plan in
ternațional și a dus Ia o întrerupere 
totală a dialogului dintre reprezen
tanții celor două comunități.

Dar implicațiile acestei situații nu 
s-au oprit la granițele țării. Prac
tic, în partea răsăriteană a Mării 
Mediterane, in imediata vecinătate 
a Orientului Mijlociu — zonă care 
și așa cunoaște atîtea focare de în
cordare și conflicte — s-a creat, 
astfel, o nouă sursă de tensiune, de 
amenințări la adresa păcii. Aceasta 
a avut implicații negative asupra 
climatului politic și securității in 
Mediterana și sud-estul Europei, in
clusiv repercusiuni asupra relațiilor 
dintre unele state din Balcani, cre- 
lnd piedici în procesul obiectiv ne
cesar de apropiere și colaborare din
tre țările regiunii noastre geogra
fice.

Cronologie
1959 : • 6-11 ianuarie. Acord 

tripartit la Zurich, între Marea Bri
tanie - Grecia - Turcia, privind 
proclamarea independenței Cipru
lui in decurs de un an.

1960 : • 16 august. Proclamarea 
independenței Ciprului.

1963 : • 30 noiembrie. Prima cri
ză constituțională, în legătură cu 
respingerea unui număr de amen
damente la constituție propuse de 
președintele Makarios. S«« declan
șează incidente singeroase intre 
cele două comunități.

1964 : • 4 martie. Consiliul de 
Securitate hotărăște trimiterea unei 
forțe internaționale de menținere a 
păcii In Cipru (UNFICYP). Man
datul ei a fost reînnoit periodic, 
pînă astăzi.

1974: • 15 Iulie. Lovitura de stat 
împotriva președintelui Makarios, or

Firul convorbirilor din 
nou innodat. In aceste conditil- 
cind însăși viața demonstrează cu 
putere că interesele fundamentale 
ale întregului popor cipriot, ale pă
cii și înțelegerii în Balcani, in Me
diterana și în Europa cereau solu
ționarea politică a crizei, cadrul cel 
mai adecvat pentru aceasta s-a do
vedit din nou „masa tratativelor", 
respectiv, dialogul angajat, de mai 
mulți ani, sub auspiciile secretaru
lui general al O.N.U. însărcinat cu 
o misiune de „bune oficii" de către 
Consiliul de Securitate, secretarul 
general al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, a inițiat, în cea de-a doua 
jumătate a anului trecut, o suită de 
convorbiri indirecte între liderii ce
lor două comunități. La capătul 
acestora șl după eforturi laborioa
se, s-a obținut acordul ambelor 
părți, pentru prima dată tn ultimii 
ani, asupra unei întîlniri directe la 
nivel înalt, în care să fie discutate 
principalele aspecte ale unei regle
mentări cuprinzătoare a problemei 
cipriote.

Acordul a Întrunit aprecieri atît 
din partea părților direct interesate, 
cit și a statelor garante ale indepen
denței țării. Președintele Ciprului, 
Spyros Kyprianou, a apreciat că 
acum, pentru prima oară, se poate 
manifesta optimism in legătură cu 
perspectivele rezolvării pe cale po-9 

De la încordare-la dialog
ganizată de un grup de ofițeri, ex
tremiști de dreapta din Garda Na
țională. • 20 iulie. Invocînd Trata
tul asupra garanțiilor, Turcia de
barcă forțe militare in nordul Ci
prului. • 1 noiembrie. Adunarea 
Generală a O.N.U. cere respectarea 
independenței, suveranității, integri
tății teritoriale și nealinierii Repu
blicii Cipru și retragerea trupelor 
străine din insulă.

1977 : • 27 ianuarie. Prima întîl- 
nire, după 14 ani, intre președintele 
Makarios și liderul comunității ci- 
priote-turce, Rauf Denktaș, succeda
tă la 12 februarie de o a doua în
trevedere. Acord asupra constitui
rii unui stat federal cipriot, „unit, 
bicomunitar, independent șl neali
niat" - acord neaplicat insă da
torită unor divergențe de interpre
tare.

litică a problemei cipriote. După o 
lungă perioadă de exprimare a unor 
serioase rezerve, liderul comunității 
turcești din Cipru, Rauf Denktaș, 
s-a declarat de acord să accepte o 
reducere a teritoriului pe care îl 
controlează în prezent partea turco- 
cipriotă. La Atena, primul ministru 
al Greciei, Andreas Papandreu, a 
declarat că este pentru prima oară 
in ultimii ani cind problema Cipru
lui evoluează pozitiv și și-a expri
mat optimismul în legătură cu so
luționarea acesteia. La rindul său, 
intr-un interviu acordat ziarului 
„Millyet", primul ministru al Turciei 
a evidențiat că rezultatul consul
tărilor inițiate de secretarul general 
al O.N.U. oferă noi temeiuri pentru 
a spera în găsirea unei soluții per
manente și juste a problemei Ci
prului.

Desigur, multitudinea de aspecte 
acumulate de încărcatul „dosar ci
priot", problemele creării unui stat 
federal, bicomunitar, bizonal, unit, 
independent, suveran și nealiniat, 
asigurarea drepturilor fundamentale 
ale Republicii Cipru și ale fiecăreia 
din cele două comunități sint pro
bleme complexe, care necesită, in 
continuare, eforturi multiple și sus
ținute, îndeosebi menținerea voinței 
politice manifestate in timpul din 
urmă, pentru dialog, înțelegere și 
conlucrare. Experiențe recente au 
învederat că prin concesii reciproce,

1978 : • 26 ianuarie. Spyros Ky
prianou este proclamat președinte 
al Ciprului, funcție în care a fost 
reales la 13 februarie 1983.

1979 : • 18-19 mai. întrevedere 
Spyros Kyprianou - Rauf Denktaș. 
Pe baza „acordului in 10 puncte" 
Intervenit se reiau convorbirile din
tre ceie două părți, fără a se a- 
junge insă la progrese substan
țiale.

1983 : • 15 noiembrie. Procla
marea unilaterală, a „Republicii 
Turcia a Ciprului de nord”.

1984 : • In urma convorbirilor in
directe, desfășurate în trei faze sub 
egida secretarului general al O.N.U., 
s-a convenit organizarea unei in- 
tîlniri directe între președintele 
Spyros Kyprianou șl Rauf Denktaș.

• Miine, 17 ianuarie - începerea 
convorbirilor directe de la New 
York. 

prin încredere, receptivitate și com
prehensiune este posibil să se ajun
gă la apropieri ale pozițiilor, să se 
găsească puncte de vedere reciproc 
acceptabile.

Poziție principială, con
secventă și constructivă. Ma' 
nifestînd dintotdeauna preocupare 
și simpatie față de aspirațiile po
porului cipriot, țara noastră s-a 
pronunțat in permanență și se pro
nunță pentru soluționarea problemei 
cipriote pe calea negocierilor, a rea
lizării unei înțelegeri intre cele 
două părți, care să asigure indepen
dența, suveranitatea, integritatea te
ritorială și unitatea Ciprului, să 
permită tuturor locuitorilor Ciprului, 
fără deosebire de origine, să trăiască 
intr-un stat unit, să conlucreze paș
nic pentru dezvoltarea economico- 
socială. „Considerăm — arăta pre
ședintele NTCOLAE CEAUȘESCU 
cu prilejul vizitei în această tară 
că nu există problemă mai impor
tantă pentru ciprioți decit refacerea 
unității și asigurarea independenței 
Ciprului".

Experiența a dovedit și dovedește 
că oricit de spinoase, și de dificile 
ar fi problemele litigioase dintr-o 
parte 'sau alta a lumii, ele tși pot 
găsi rezolvare pe calea negocierilor, 
atunci cind se manifestă receptivita
te și bunăvoință reciprocă de către 
cei in cauză, cind se pun mai pre
sus de orice interesele comune de 
pace și prosperitate, tn acest spirit, 
salutînd revenirea la masa tratati
velor, opinia publică din țara noas
tră, alături de cercurile largi ale 
opiniei publice internaționale, își 
exprimă speranța că dialogul inter- 
cipriot va contribui la restabilirea 
încrederii și cooperării intre cele 
două comunități, la continuarea, prin 
eforturi șporite, a drumului spre 
rezolvarea efectivă și deplină a „do
sarului cipriot", In interesul între
gului popor cipriot, al păcii și stabi
lității tn zona Mediteranei, tn Bal
cani, Europa și in general tn lume.

...Ciprul este o țară-insulă cu deo
sebite frumuseți naturale, pe țărmu
rile ei ar fi apărut legendara zeiță 
a frumuseții, Afrodita. Dar nimic nu 
poate fi, desigur, mai frumos, mai 
însorit decit mugurii speranței locui
torilor săi, indiferent de origine, in- 
tr-un viitor pașnic și prosper. Și, 
de'sigur, nu trebuie cruțat nici un 
efort pentru ca aceste speranțe să-și 
găsească împlinire...

Radu BOGDAN

ANGOLA: Conferința națională a M.P.L.A. - 
Partidul Muncii

LUANDA 15 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul în cadrul lucrărilor primei 
Conferințe naționale a M.P.L.A. — 
Partidul Muncii din Angola, care se 
desfășoară, incepind de luni, la 
Luanda, Jose Eduardo dos Santos, 
președintele M.P.L.A. — P.M., pre
ședintele R.P. Angola, a subliniat că 
partidul mobilizează poporul pentru 
apărarea cuceririlor revoluționare. 
Referindu-se la situația din regiune, 
președintele Jose Eduardo dos Santos
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ALEGEREA NOULUI PRE
ȘEDINTE AL BRAZILIEI. Marți, 
la Brasilia, a avut loc desemnarea, 
de către Colegiul Electoral, a nou
lui președinte al țării. Candidind 
din partea torțelor de opoziție, 
Tancredo Neves a obținut 344 de 
voturi, față de 124 cit i-au revenit 
contracandidatului său, Paulo Ma
lul, fiind desemnat președinte. El 
iși va prelua oficial funcția la 15 
martie, cind Brazilia va trece de 
la un regim militar, menținut la 
cîrma țării aproximativ 21 de ani, 
la un regim civil.

CONVORBIRI CHINO-AMERI- 
CANE. Zhaa Ziyang, premierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
l-a primit pe generalul John Vessey, 
președintele Comitetului mixt al 
șefilor de Stat Major al forțelor 
armate ale S.U.A. După cum infor
mează agenția China Nouă, Zhao 
Ziyang a apreciat cu acest prilej că 
relațiile chino-americane s-au îm
bunătățit in ultimii ani, dar, pe de 
altă parte, există incă obstacole 
pentru inlăturarea cărora sint ne
cesare eforturi comune.

LA HAVANA, sub președinția lui 
Fidel Castro Ruz, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cuba, președintele 
Consiliului de Stat și al Consiliului 
de Miniștri ale Republicii Cuba, 
s-au deschis lucrările Consfătuirii 
cu activul de partid privind creș
terea eficientei economice in uni
tățile bugetare — transmite agen
ția Prensa Latina.

GUVERNUL MARII BRITANII a 
fost obligat de realitățile economiL

a reafirmat dorința țării sale de a 
continua eforturile pentru începerea 
unui dialog în vederea soluționării 
pașnice a problemelor din Africa 
australă, subliniind că un asemenea 
dialog poate să fie fructuos dacă in 
cadrul convorbirilor prevalează bunul 
simț, realismul și dorința de a se lua 
decizii care să asigure apărarea pă
cii, stabilitatea și independența po
poarelor din regiune, fără interven
ție din afară.

ce să intervină in mecanismul pie
ței monetare pentru a împiedica 
continuarea prăbușirii lirei sterli
ne. Moneda britanică a atins luni 
un nou record de scădere, ajungind 
să fie. negociată la ' cursul de 1,10 
dolari. în fața acestei situații, gu
vernul britanic a cerut Băncii An
gliei să reintroducă taxa de scont 
(abandonată cu aproape patru ani 
in urmă), care a fost fixată la 12 
la sută.

13 MILIOANE ȘOMERI IN ȚĂ
RILE PIEȚEI COMUNE. Noul pre
ședinte . al Comisiei executive a 
Pieței comune, Jacques Delors, a 
subliniat necesitatea ca, „in urmă
torii doi ani să fie inversată curba 
infernală a șomajului", care a cu
prins circa 13 «lilioane de persoa
ne in țările comunitare.

DECLARAȚIE. Ziarul „Morning 
Star" publică o declarație a Comi
tetului Executiv al P.C. din Marea 
Britanie, în care clasei muncitoare, 
tuturor 
țară le 
a face 
pentru 
ternă și externă

torțelor democratice din 
este adresată chemarea de 
ca 1985 să fie anul luptei 
o nouă linie în politica in- 

a Marii Britanii.
ACCIDENT. După cum se rela

tează din Addis Abeba, citîndu-se 
date publicate de agenția etiopiană 
de informații E.N.A., un tren de 
pasageri care circula pe linia Addis 
Abeba—Djibouti a deraiat, în apro
pierea orașului etiopian Awash. Ca 
urmare, 392 de persoane și-au pier
dut viața, iar 370 au fost rănite. 
Cauzele catastrofei nu au fost incă 
elucidate.
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