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REORGANIZAREA PROGRAMULUI
DE LUCRU PE SCHIMBURI Șl ZILE
-sarcină prioritară în întreaga economie 
pentru gospodărirea judicioasă a energiei, 

pentru îndeplinirea planului la toți indicatorii
Care este scopul reorganizării

activității
9

• După cum se știe, Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. a adoptat un program privind asigurarea producției de 
energie și folosirea rațională a energiei electrice, termice, a 
gazelor naturale, precum și regimul de lucru al unităților 
economice și sociale în perioada de iarnă.

productive
• Programul stabilește măsuri ferme și eficiente de 

organizare a producției și de utilizare cu maximum de spirit 
gospodăresc a energiei electrice, gazelor și căldurii, astfel 
încît să se asigure depășirea greutăților create de condițiile 
deosebit de grele ale acestei ierni, de gerurile extrem de mari 
care afectează, în ultimul timp, țara noastră.

• SENSUL MAJOR AL RECENTELOR MĂSURI, ELABORATE PE BAZA 
INDICAȚIILOR SI ORIENTĂRILOR TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, IL 
CONSTITUIE MOBILIZAREA PUTERNICĂ A TUTUROR COLECTIVELOR DE 
OAMENI Al MUNCII PENTRU CREȘTEREA SUSȚINUTĂ A PRODUCȚIEI DE 
CĂRBUNE Șl ENERGIE, PENTRU GOSPODĂRIREA JUDICIOASĂ A TUTUROR 
RESURSELOR ENERGETICE, PENTRU REALIZAREA TUTUROR INDICATORI
LOR DE PLAN, LA PRODUCȚIA FIZICĂ, EXPORT, LA TOȚI PARAMETRII DE 
EFICIENTĂ, PENTRU DESFĂȘURAREA NORMALĂ A ACTIVITĂȚII ÎN TOATE 
DOMENIILE ÎN VEDEREA REALIZĂRII OBIECTIVELOR DE DEZVOLTARE E- 
CONOMICO-SOCIALĂ A TĂRII.

în pagina a 111-a - o prezentare sintetică a măsurilor privind 
reorganizarea programului de lucru pe schimburi și zile
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In zootehnie, activitate 
neîntreruptă, bine organizată
Din primele zile ale anului — o 

producție sporită in toate fermele 
și complexele zootehnice ! Aceasta 
este una dintre sarcinile de cea mai 
mare insemnâtate ale crescătorilor 
de animale, ale tuturor celor ce-și 
desfășoară activitatea in această 
ramură de bază a agriculturii.

In majoritatea unităților agricole 
s-a acționat energic, cu toată fer
mitatea pentru înlăturarea greută
ților provocate de căderile ma
sive de zăpadă și temperaturile 
extrem de scăzute. Dînd dovadă de 
înaltă răspundere și dăruire în 
muncă, îngrijitorii de animale și, 
alături de ei. specialiștii și cadrele 
de conducere din întreprinderile 
agricole de stat și cooperativele 
agricole asigură condiții normale de 
îngrijire și furajare a animalelor, 
în vederea obținerii unei producții 
sporite de carne, lapte, ouă și li
vrării ritmice a acestora. Deosebit 
de important este ca — in actua
lele circumstanțe, cînd unitățile 
agricole sînt confruntate cu rigorile 
unei ierni neobișnuite — această ac
tivitate să continue cu și mai multă 
intensitate, acordindu-se prioritate 
furajării normale a intregului efec
tiv de animale și, cu deosebire, asi
gurării apei și căldurii in adăpos
turi, întreținerii animalelor în con
diții normale de igienă.

Pentru realizarea producției zoo
tehnice planificate o mare impor
tanță are asigurarea, în apropierea 
adăposturilor de animale, a unor 
stocuri de furaje suficiente pentru 
cel puțin o săptămină. De asemenea, 
este necesară prepararea și adminis
trarea lor rațională, pe bază de rații 
întocmite de specialiști. Bine pro
cedează conducerile unităților agri
cole care au format echipe speciale 
pentru transportul furajelor, folosind 
în acest scop un număr suficient de 
atelaje, utilizează din plin instala
țiile din dotarea bucătăriilor fura
jere la prepararea nutrețurilor. E- 
sențial este ca, în această perioadă, 

să se' asigure furajarea normală a 
întregului efectiv de animale și, in 
mod deosebit, a vacilor și oilor afla
te in perioada fătării, precum și a 
animalelor tinere.

Ținind seama că/ stratul de zăpa
dă este gros, se impune deblocarea 
și lărgirea, în continuare, a căilor 
de acces la grajduri, saivane și 
parcurile de furaje, curățirea aco
perișurilor adăposturilor. Totodată, 
este nevoie să, fie verificate cu cea 
mai mare grijă și menținute în sta-

Măsuri ferma penîru buna 
furajare și îngrijire a ani
malelor, pentru realizarea 

și livrarea ritmică 
a producției

re de funcționare utilajele de me
canizare existente. Dar cea mai 
mare atenție trebuie acordată asi
gurării surselor de apă, verificării 
stării fiecărei adăpători, protejării 
de îngheț a instalațiilor respective.

Menținerea microclimatului optim 
in grajduri, saivane, maternități și 
creșe de viței este hotărîtoare pen
tru prevenirea îmbo'nâvirilor și 
mortalităților la animale. Aceasta 
obligă să se acționeze cui operativi
tate și răspundere in vederea etan- 
șeizării ușilor și ferestrelor. înlătu
rării oricăror surse de curenți de 
aer rece și a umidității excesive, tn 
actualele condiții determinate de 
scăderea temperaturii este bine să 
fie asigurate grătare de lemn și paie 
de așternut în creșele de viței, cul
cușuri calde pentru purceii mici, să 
fie izolate perfect' compartimentele 
pentru miei.

Desfășurarea activității din zoo
tehnie intr-un spirit de ordine și 
disciplină, îngrijirea animalelor cu 

maximă responsabilitate impun 
prezența permanentă în fermele Zoo
tehnice a cadrelor de conducere și 
specialiștilor din unitățile agricole, 
a inginerilor zootehniști și medici
lor veterinari, care au datoria să 
organizeze temeinic munca și să 
controleze cu exigență modul in care 
se înfăptuiesc măsurile stabilite ; 
asistența zooveterinară trebuie să se 
asigure zi și noapte, cu deosebire 
in maternitățile de vaci și saiva
nele de oi. Nu trebuie admisă nici 
o abatere de la programul de grajd, 
de la normele de ingrijire a ani
malelor 1 Se impune ca și gospodă
riile populației să fie sprijinite mai 
ales in ce privește protejarea tur
melor de oi aflate în transhumantă, 
a animalelor în cursul transportu
lui.

Realizarea și livrarea ritmică la 
fondul de stat a produselor anima
liere și. in mod ' deosebit, a lapte
lui, necesită o bună organizare și 
corelare a activității in perioada de 
iarnă, mai ales în condițiile deo
sebite ale acestei ierni. Conco
mitent cu preocuparea pentru rea
lizarea producției zootehnice este 
nevoie să se manifeste aceeași 
exigență pentru livrarea și trans
portul acesteia în unitățile in
dustriei alimentare, in centrele și 
secțiile de prelucrare. Esențial este ca 
organele de partid și agricole, con
siliile populare, conducerile unită
ților agricole să acorde un sprijin 
operativ și eficient in rezolvarea tu
turor problemelor legate de realiza
rea și livrarea producției animalie
re la nivelul planificat și chiar pes
te prevederile planului. Acționind 
cu toată răspunderea, fiind perma
nent la datorie, îndeplinindu-și sar
cinile cu hărnicie și abnegație, cu 
spirit patriotic, crescătorii de ani
male, toți lucrătorii din zootehnie 
vor contribui la creșterea producției 
animaliere, la înfăptuirea progra
melor stabilite în vederea asigurării 
bunei aprovizionări a populației.
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Secvență de muncă din secția cazangerie a întreprinderii bucureștene „Vulcan" Foto : S. Cristian

„CUV1NT DE ORDINE:
COMUNIȘTII 1N FRUNTE"

Marți, 15 ianuarie, ora 18,30.
Secția cazangerie. începe schimbul, 
conform noului program de lucru. Ca 
la comandă, aparatele automate de 
sudură, polizoarele portative intră in 
funcțiune, aruncînd milioane de 
scîntei in hala uriașă semiintunecată: 
„Totul a fost pregătit . în cursul zilei 
pentru fiecare loc de muncă — 
documentația de lucru, materialele, 
electrozii, utilajele — ne spune șeful 
de echipă Tudor Albeșteanu, secre
tarul comitetului de partid din sec
ție. în cele șase ore de muncă nu 
putem să ne permitem să irosim 
nici un minut. Cuvintul de ordine al 
comuniștilor secției este să producem 
în 6 ore cit intr-un schimb normal 
de 8 ore. Este posibil — printr-o mai 
bună organizare a locului de muncă, 
prin eforturi susținute ale fiecărui 
muncitor. Este necesar — pentru că 
produsele noastre sint așteptate la 
termocentralele din Turnu Severin, 
Giurgiu, Călărași, iar angajamentul 
comuniștilor secției este ca ele să 
ajungă la beneficiari, in ciuda greu
tăților provocate de iarna grea, îna
inte de termenul planificat". Și o 
constatare : nu am văzut pe nimeni 
stînd, așteptind, discutind cu alții 
sau încălzindu-se prin locuri mai 
călduțe din hala uriașă și redă.

.Ora 19,30. Secția, a U-a prelucrări. . 
mecanice. Maiștrii din fiecare ate
lier. de pe fiecare linie de producție 
au raportat conducerii secției situa
ția. Concluzia ne-o prezintă inginerul 
Petrie Baciu, șeful secției : „Toate 
mașinile lucrează din plin. Nu există 
nici o absență. Se putea și altfel ?“ 
„Nu, categoric — intervine maistrul 
Victor Diculescu, secretarul comite
tului de partid din secție. Cînd am 
discutat reeșalonarea programului de 
lucru al întreprinderii, al schimburi
lor, cantitatea de energie reparti
zată, sarcinile concrete de producție 
pentru aceste zile, am cerut comu
niștilor, ca un cuvint de ordine, să 
fie în fruntea celorlalți muncitori, 
mobilizindu-i prin exemplul lor perso

O imagine a noilor construcții de locuințe din municipiul Baia Mare Foto : S. Cristian

PUTEREA UNIRII
Parcurgerea monumen

talului volum, al XI-lea, 
din seria academică a 
„Operelor" lui Eminescu 
ne-ar putea oferi, in 
acest Ianuar care e pururi 
marcat de. rememorarea 
Unirii (precum e pururi 
eminescian) suficiente cu
vinte de aur ce ar putea 
ilumina, convingător, a- 
ceste puține rinduri ce 
se vor aniversare. N-o 
vom face, neîngăduin- 
du-i propriei cerneli să 
se adauge grandorii tex
telor eminesciene, dar 
vom lega, firesc, numele 
obsesiv murmurat al poe
tului nostru național de 
obsesiva, și ea, idea a 
Unirii românilor.

Slova se umple de al
bul hlamidei în care era 
înveșmintat Mihai Vitea
zul la intrarea (1601) in 
Alba Iulia, a „pohtei 
pohtite", realizarea in
tr-un moment zig-zagat 
de un fulger, a unei pri
me Uniri a trupurilor de 
moșie românească...

Slova capătă albul în
zăpezit al unui 24 ianuar 
1859 in care Moldova și 
Valahia se uneau sub un 
singur sceptru.

O altă zăpadă, din 
decembrie 1918, se a- 
daugă culorilor, trei, 

nal, de disciplină, de răspundere. Nu 
trebuie să ne amintiți acest lucru, 
tovarășe secretar >— mi-a spus unul 
dintre comuniști. Avea dreptate. 
Este firesc ca în asemenea condiții 
deosebite comuniștii să fie prin în
treaga lor comportare un exemplu 
pentru ceilalți muncitori. Uitasem să 
vă spun că noi lucrăm piese de 
schimb pentru termocentralele de la 
Turceni și Rovinari, angrenajele de 
la reductoarele pentru morile de 
cărbune. Colectivul secției noastre

Oameni, fapte, situații în- 
tr-un schimb de noapte, de 
șase ore, la întreprinderea 

„Vulcan" - București

înțelege cită nevoie au termocen
tralele. țara, dacă se poate spune așa, 
de aceste piese".

Ora 20,30. Secția sculărie. Directo
rul general al întreprinderii și secre
tarul comitetului de partid discută 
cu maiștrii și inginerii de schimb. 
Ați -constatat Vf?o problemă deose-' 
bită ? — intreb. „Nici una — spune 
Ștefan Craioveanu, directorul între
prinderii. Procesul de producție se 
desfășoară normal în toate atelierele 
și secțiile întreprinderii. Aprovizio
narea cu materiale, cu dispozitive, 
asistența tehnică, totul este bine 
organizat Singura problemă este să 
avem asigurată cantitatea de energi” 
planificată". Preocupări imediate ? 
„Executarea și livrarea produselor 
pentru export prevăzute pe luna 
ianuarie — unități de pompare 
pentru U.R.S.S. și S.U.A.". Dar în 
perspectivă ? Ne răspunde inginerul 
Mihai Ștefănescu, șeful atelierului 
de proiectare, secretar adjunct al 
comitetului de partid : „Sporirea 

ale drapelului național...
Dacă se poate vorbi 

de-o emoție fundamenta
lă a poporului român 
apoi aceasta este : Unirea, 
realizarea, păstrarea și 
consolidarea ei. O Unire 
pe care românii și-au 
oferit-o cu prețul de 
jertfă și singe plătit de 
zeci și zeci do generații.

tat vicisitudinilor, multi
ple, cu care ne-a încercat 
timpul și (am fost uniți 
îrtcă înainte ca Unirea să 
capete parafa nu mai știm 
cărei cancelarii imperiale. 
Pentru noi s-a pus nu 
problema realizării în 
fapt a Unirii, ci doar re
cunoașterea ei. Contesta- 
tarii n-au lipsit și nu ne

ÎNSEMNĂRI de Gheorghe 
TOMOZE!

Act al propriei voințe, act 
impus de forța legitimită
ții. de necontestat și ne- 
îngăduind negocierile, tîr- 
gul, act de o implacabilă 
logică istorică.

Niciodată dezbinate su
fletește, împărțind per
petuu aceleași speranțe 
și aceleași spaime, mo
șiile românilor cu lanuri 
și cu păduri strinse în 
jurul spinărilor de piatră 
ale Carpaților au moște
nit de Ia munți puterea 
de a dăinui. Sîntem car
patici. Vorbim parcă prea 
puțin marcați de merita
tele semeții ale acestui 
adevăr : sîntem carpa
tici 1

Numai uniți am rezis

lipsesc, dar ar fi absurd 
să le hrănim reputația cu 
„argumente", altele decit 
cele oferite de chiar fap
tul că sintem una dintre 
cele mai vechi obști ge
netice trăitoare in acest 
colț de lume (nu chiar 
colț, ba, o spunem cu fală, 
chiar o lume), că am fost 
contemporani cu surparea 
unor imperii, cu „mișu- 
nările" războinice și cu 
orgolii cuceritoare cărora 
ca un zid ne-am aflat în
totdeauna împotrivă.

Iată de ce e de înțeles 
poziția istoricului Con
stantin C. Giurescu, ma
rele cărturar care nu 
vedea în dăinuirea noas
tră un „miracol", ci un

efortului pentru îndeplinirea unei 
sarcini stabilite de secretarul general 
al partidului : asimilarea în produc
ție a cazanelor de 510 tone abur-oră 
pe cărbune, realizate după o concep
ție proprie, pe baza unor soluții con
structive îmbunătățite, a Institutului 
de construcții cazane energetice și a 
specialiștilor întreprinderii, și care 
vor echipa un nou bloc al termocen
tralei de la Turceni".

Ora 21,30. Atelierul de reductoare. 
Comunistul Gheorghe Aliente și 
echipa lui — în totul... trei oameni 
— deservesc 13 mașini de frezat roți 
dințate. Programul de lucru se des
fășoară în mod riguros. Aflăm că 
polideservirea mașinilor este una din 
măsurile inițiate de comitetul de 
partid din întreprindere și aplicată 
in toate atelierele unde condițiile de 
muncă permit, în vederea asigurării 
creșterii productivității muncii pre
văzute a spori în acest an cu 23 la 
sută față de anul 1984. Și rezulta
tele ? — îl întrebăm pe frezorul
Gheorghe Aliente. „Un calcul sumar, 
la jumătatea schimbului de lucru, 
arată că planul echipei a fost reali
zat în proporție de 75 la sută 1“ Cu 
alte cuvinte, sarcina este îndeplinită! 
Și așa se acționează acum în toate 
secțiile 1

Ora 22,30. De la serviciul meca- 
nicVșef' aTlăfri dă' Tn primele 4 ore 
de muncă nu a fost înregistrată nici 
o defecțiune tehnică. Au fost exe
cutate mici reparații curente de lă- 
cătușerie si electricitate și se deta
liază graficul planului de reparații 
capitale, al echipelor de lucru. „Con
form indicației Comitetului Poli
tic Executiv, toate reparațiile capi
tale programate pentru semestrul I 
al anului le vom executa pînă la 
sfîrșitul lunii februarie" — ne spune 
inginerul Răzvan Ponescu, șeful ser
viciului mecanic-șef. Ne vorbește 
apoi și de o inițiativă a comuniști-

Al. PINTEA
(Continuare in pag. a IV-a)

fenomen ce are toate a- 
tributele firescului. Nu se 
putea să fie altcum, te
meiurile existențiale ale 
românilor au fost prea 
puternice spre a fi mișca
te din veșnicia lor de as
primile confruntărilor in 
care am fost implicați. 
Nu un „noroc" ne'-a păs
trat aici, nu e o „enigmă" 
faptul că vorbim o limbă 
pe care și Cicero ar fi în
țeles-o și că avem pe 
umeri capete sculptate in 
marmura Columnei traia- 
nice cu aproape două mi
lenii inainte de viețuirea 
bunilor și străbunilor noș
tri !

Sîntem ai acestui neam. 
Ai acestei obști.
Avem față de ea uriașe 

datorii și răspunderi. 
Sintem ai ei și în biruin
ță și în (omenească și ea) 
neîmplinire, la bine și la 
rău.

La acestea gîndesc oa
menii țării, iubitori ai 
vetrei lor.

Poetul, și el un soldat 
al Unirii, știe că aici 
unde viețuim viețuiesc 
și visul, credința în fru
musețe și pace.

Și cu scrisa lui, cu tot 
ce e viu in patimă și vers, 
slujește destinul Româ
niei.
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Pentru îndeplinirea și depășirea planului pe acest an,
h_______________________________________________________________________________ ________________ ._____________________________________________ _______ . _______________________________________________________________________________________________________________

pentru ridicarea calitativă a întregii activități economice

ÎNSUFLEȚIȚOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
CHEMAREA LA ÎNTRECERE

adresată de întreprinderea electrocentrale 
„Porțile de Fier" către toate întreprinderile 

din ramura energiei electrice
Energeticienii din cadrul întreprinderii 

electrocentrale „Porțile de Fier", sub con
ducerea organizației de partid, desfășurind 
larg întrecerea socialistă, au încheiat cei 
patru ani ai actualului cincinal cu un bilanț 
rodnic. An de an sarcinile de plan au fost 
substanțial depășite, ceea ce s-a concre
tizat în perioada 1981—1984 într-o producție 
suplimentară de peste 1,7 miliarde kWh 
energie electrică, cu o economie la consu
mul propriu pentru producere și transfor
mare de peste 5,8 milioane kWh.

în anul 1984, prin creșterea gradului de 
siguranță în funcționare a agregatelor și 
instalațiilor, scurtarea duratei reparațiilor, 
îmbunătățirea calității acestora, folosirea 
rațională a debitului afluent al Dunării și 
raționalizarea consumurilor tehnologice de 
energie electrică, s-a pus la dispoziția siste
mului energetic național o putere medie de 
111,6 MW peste prevederile de plan și s-au 
redus normele de consum la energia elec
trică cu 3 la sută.

însuflețit de mărețele obiective cuprinse 
In Raportul prezentat de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în fața marelui forum al comu
niștilor, colectivul întreprinderii electrocen
trale „Porțile de Fier" adresează tuturor 
întreprinderilor din ramura energiei elec
trice chemarea la întrecere socialistă pen
tru depășirea sarcinilor de plan și sporirea 
continuă a eficienței economice, angajin- 
du-se să realizeze următoarele obiective :

1. Mărirea disponibilității și a gradului 
de siguranță în funcționarea agregatelor, 
prin : creșterea puterii medii efectiv utili
zabile cu 75 MW ; reducerea timpului de 
imobilizare și reparații planificate a agre
gatelor de bază cu 65 de zile ; reducerea 
incidentelor și avariilor tehnice cu cel puțin 
20 la sută față de nivelul anului 1984.

2. Depășirea planului de producție indus
trială la energia electrică cu 275 milioane 
kWh, prin : folosirea rațională a debitelor 
afluente, in vederea exploatării lacurilor de 
acumulare la cote superioare fără dever
sări ; introducerea tehnicii moderne de 
balcul pentru determinarea prognozelor de
bitelor afluente și a regimurilor optime de 
exploatare a lacurilor de acumulare.

3. Reducerea consumului tehnologic pla

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 
COMITETUL SINDICATULUI

i ___________________ ;______

CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de întreprinderea „Mecanică fină“ 

Sinaia către toate întreprinderile 
constructoare de tractoare, mașini agricole, 

autocamioane, autoturisme, rulmenți 
și organe de asamblare, avioane și nave

Mobilizați de însuflețitoarele îndemnuri 
adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, colectivul 
de oameni ai muncii de la întreprinderea 
^.Mecanică fină" Sinaia este hotărît să în
făptuiască integral sarcinile ce ii revin din 
Planul național unic de dezvoltare econo
mico-socială a țării pe anul 1985. în acest 
sens, cheamă la întrecere toate colectivele 
de oameni ai muncii din întreprinderile 
constructoare de tractoare, mașini agricole, 
autocamioane, autoturisme, rulmenți și or
gane de asamblare, avioane și nave, luin- 
du-și următoarele angajamente :

1. Realizarea peste prevederile planului 
a unei producții fizice de 10 000 pompe de 
injecție echivalente destinate în exclusivi
tate exportului.

2. Depășirea planului de export cu 5,5 
la sută

3. Obținerea unei producții-marfă supli
mentare de 15 milioane lei.

4. Realizarea peste prevederile planului 
a unei producții-marfă vîndute și încasate 
de 20 milioane lei.

5. Depășirea planului la indicatorul pro
ducție netă cu 10 milioane lei.

6. Creșterea productivității muncii, calcu
lată la producția-marfă, cu 2 la sută față 
de nivelul planificat, prin introducerea pe 
scară mai largă în producție a cuceririlor 
progresului tehnico-științific, modernizarea 
mijloacelor de producție, a tehnologiilor de 
fabricație, perfecționarea organizării și 
nbrmării muncii, ridicarea și perfecționa
rea pregătirii profesionale a întregului 
personal.

7. Ridicarea nivelului tehnic și calitativ 
al produselor, astfel ca ponderea produse
lor noi și modernizate să reprezinte 50 la 
sută din producția-marfă în anul 1985.

8. Realizarea unui indice de utilizare a 
mașinilor-unelte de 90 la sută și extinde
rea poliservirii la încă 30 de utilaje ;

9. Atingerea unui indice de folosire a 
fondului de timp de lucru al personalului
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CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de Combinatul de fire și fibre sintetice 

Săvinești către toate unitățile din industria 
de fire și fibre sintetice și artificiale, 

produse anorganice, îngrășăminte chimice, 
materialelor neferoase și rare

Exprimind hotărîrea comuniștilor, a între
gului nostru colectiv de a înfăptui exem
plar obiectivele din Planul național unic de

nificat de energie electrică cu 620 000 kWh, 
prin : diminuarea consumului de energie 
electrică cu 100 kWh la 1 000 MWh produși; 
funcționarea la întreaga capacitate și în 
condiții de maximă economicitate a hidro- 
agregatelor și a instalațiilor auxiliare ; re
ducerea numărului și perioadelor de oprire 
neplanificate a hidroagregatelor ; utilizarea 
la capacitate maximă a ecluzelor.

4. Creșterea eficienței economice a uni
tății, prin : reducerea cheltuielilor planifi
cate cu 2 milioane lei ; executarea repara
țiilor la agregate cu forțe proprii ; depăși
rea cu 5 la sută a sarcinilor de plan privind 
recuperarea și valorificarea materialelor re- 
folosibile, recuperînd peste plan 55 tone 
fier, 1 tonă cupru și 27 tone ulei mineral; 
realizarea de piese de schimb recondițio
nate peste plan în valoare de 1 milion lei.

5. întărirea ordinii și disciplinei întregu
lui personal pentru asigurarea funcționării 
instalațiilor tehnologice în deplină sigu
ranță, prin : însușirea temeinică a instruc
țiunilor tehnice interne de exploatare și a 
tehnologiilor de reparații ; asigurarea linei 
asistente tehnice de înaltă calificare la ma
nevre și la lucrările de revizii și reparații, 
pe toate schimburile ; perfecționarea pregă
tirii profesionale a întregului personal mun
citor ; creșterea indicelui de utilizare a 
fondului de tip maxim disponibil a perso
nalului muncitor cu 1 la sută față de anul 
1984.

6. îmbunătățirea condițiilor de muncă șl 
de viață ale personalului muncitor, prin : 
dotarea cu dispozitive și mecanisme pentru 
reducerea efortului fizic ; efectuarea unui 
număr de 15 000 ore muncă patriotică pen
tru amenajarea și întreținerea locurilor de 
muncă, vestiarelor, spațiilor verzi și a te
renurilor de sport și agrement.

întregul colectiv al întreprinderii electro
centrale „Porțile de Fier" este ferm 
hotărît să-și consacre întreaga capacitate și 
putere de muncă pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor ce-i revin din planul na
țional unic de dezvoltare economico-socială 
a patriei pe anul 1985 și a angajamentelor 
asumate, contribuind astfel la punerea unei 
baze trainice realizării grandiosului pro
gram adoptat de Congresul al XÎII-lea al
P.C.R.

COMITETUL DE PARTID 
COMITETUL U.T.C.

muncitor de 97,5 la sută, superior cu 1 la 
sută celui realizat în anul 1984, prin întă
rirea ordinii și disciplinei, organizarea mai 
bună a producției și a muncii.

10. Realizarea unui volum ds beneficii 
peste plan de 15 milioane lei.

11. Reducerea cheltuielilor de producție 
planificate la 1 000 lei producție-marfă 
cu 5 lei la cheltuielile totale și cu 4 lei la 
cele materiale.

12. Executarea prin autoutilare a 15 
mașini-agregat și instalații de înalt randa
ment, asigurindu-se astfel o economie va
lutară de 30 milioane lei.

13. Prevederile planului pe 1985 și an
gajamentele asumate le vom realiza în 
condițiile unei noi calități a muncii, ale 
aplicării ferme a principiilor noului meca
nism . economico-financiar, autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii, în vederea 
obținerii unei economii de 65 tone metal, 
reducerii consumurilor specifice de energie 
și combustibil convențional cu 2 la sută.

14. Vom recupera și valorifica peste sar
cina planificată 500» tone metale feroase și 
neferoase, vom recondiționa piese de 
schimb și scule în valoare de 2 milioane 
lei, vom realiza o producție de 55 milioane 
lei cu piese și subansamble provenite de 
la produsele scoase din uz de beneficiarii 
noștri — repere recuperate, prelucrate la 
alte cote și reintroduse în circuitul pro
ductiv.

15. Intensificarea mișcării de invenții și 
Inovații și realizarea unei eficiente de mi
nimum 1,5 milioane lei, prin aplicarea 
acestora în producție.

Acționînd cu fermitate pentru înfăptuirea 
sarcinilor de plan și a angajamentelor asu
mate pe anul 1985, oamenii muncii din în
treprinderea noastră vor încheia actualul 
plan cincinal cu rezultate bune la toți in
dicatorii, își vor asigura o bază puternică 
pentru îndeplinirea prevederilor celui de-al 
XIII-lea Congres al partidului.

dezvoltare economico-socială a României 
pe anul 1985 și de a incheia cu succes ac
tualul cincinal, colectivul Combinatului de 

fire și fibre sintetice Săvinești cheamă la 
întrecere toate unitățile din industria de 
fire și fibre sintetice și artificiale, produse 
anorganice, îngrășăminte chimice, materia
lelor neferoase și rare, angajindu-se să 
realizeze următoarele obiective :

1. Depășirea planului la producția-marfă 
industrială cu 100 milioane lei, prin acțiuni 
susținute privind folosirea intensivă a ca
pacităților productive, creșterea randamen
telor în procesele de fabricație și realizarea 
unei structuri eficiente a producției. Sporul 
de producție fizică se va concretiza in obți
nerea peste plan a 1 500 tone fire și fibre 
sintetice, 300 tone produse macromolecula- 
re, 10 milioane lei utilaje tehnologice pen- 
tru^industria chimică și altele.

2. Depășirea planului la export cu 2 la 
sută.

3. Asimilarea în fabricație a unor produse 
și piese de schimb care se importă în ve
derea reducerii efortului valutar cu cel 
puțin 2 milioane dolari.

4. Acționînd în direcția îmbunătățirii ni
velului tehnic și calitativ al produselor, vom 
spori cu 1 la sută ponderea producției de 
calitate extra și I la fire textile tip relon. 
De asemenea, vom realiza două noi sorti
mente de fire relon textile la nivel cali
tativ mondial ridicat.

5. Creșterea productivității muncii cu 
5 000 lei/persoană, față de sarcina planifi
cată, prin îmbunătățirea gradului de meca
nizare a lucrărilor, promovarea progresului 
tehnic, perfecționarea și ridicarea nivelului 
de calificare al întregului personal munci
tor, acționînd cu toată hotărîrea pentru în
tărirea ordinii și disciplinei.

6. Reducerea cu 5 lei și, respectiv, 3 lei
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CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de întreprinderea de materiale 
de construcții „CESAROM" - București 

către toate unitățile producătoare 
de materiale pentru construcții

Acționînd cu devotament și abnegație, toți 
oamenii muncii de la „CESAROM" — 
București, însuflețiți de îndemnurile adre
sate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, au obținut 
succese importante în realizarea obiecti
velor celui de-al patrulea an al actua
lului cincinal. Pe anul 1984, planul a fost 
depășit la producția-marfă cu peste 46 
milioane lei, la productivitatea muncii, 
calculată pe baza producției-marfă, cu 
peste 11 la sută, la beneficii cu peste 18 
milioane lei și au fost reduse cheltuielile 
totale și materiale la 1008 lei producție- 
marfă cu 40 lei și respectiv 23 lei.

Ferm hotărîți să îndeplinească exemplar 
sarcinile ce le revin în acest an, să aducă 
o contribuție sporită la înfăptuirea hotă- 
rîrilor adoptate de Congresul al XIII-lea 
al partidului, oamenii muncii de la 
„CESAROM" cheamă la întrecere toate uni
tățile producătoare de materiale pentru 
construcții în vederea obținerii unor re
zultate superioare în realizarea sarcinilor 
la toți indicatorii de plan pe 1985, asu- 
mîndu-și următoarele angajamente : ,

1. Depășirea planului la producția-marfa 
industrială cu 20 milioane lei și la pro
ducția netă cu 4 milioane lei, prin mai 
buna utilizare a bazei de materii prime 
și a capacităților productive.

2. Depășirea planului producției-marfă 
vîndute și încasate cu 10 milioane lei.

3. Depășirea planului la export cu 1 la 
sută și devansarea cu o lună de zile a 
tuturor contractelor încheiate pe anul 1985 
cu partenerii externi.

4. Depășirea planului la productivitatea 
muncii, calculată pe baza producției'-marfă, 
cu 3,5 la sută, îndeosebi prin organizarea 
mai bună a producției și a muncii, meca
nizarea operațiilor cu efort fizic mare, în
tărirea ordinii și disciplinei în muncă, îm
bunătățirea indicelui de utilizare a fon
dului de timp maxim disponibil al perso
nalului muncitor cu 1 la sută față de anul 
1984.

5. Aplicînd cu fermitate principiile nou
lui mecanism economico-financiar, auto
gestiunii și autoconducerii muncitorești, 
vom acționa pentru reducerea cheltuielilor 
totale și materiale planificate la 1 000 lei
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CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de întreprinderea de porțelan 

Alba Iulia către toate întreprinderile 
din industria sticlei, ceramicii fine 

și articolelor casnice
Urmărind transpunerea în viață a hotărî- 

rilor Congresului al XIII-lea al partidului, 
a orientărilor și indicațiilor date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, colectivul de oameni ai muncii 
de la întreprinderea de porțelan din Alba 
Iulia, animat de hotărîrea de a realiza și 
depăși sarcinile ce ne revin din planul na
țional unic de dezvoltare economico-socială, 
adresează chemarea la întrecere pe anul 
1985 tuturor unităților din industria sticlei, 
ceramicii fine și articolelor casnice, asumîn- 
du-și următoarele angajamente :

1. Depășirea planului la producția-marfă 
industrială, precum și la producția-marfă 
vindută și încasată cu 5 la sută, la produc
ția fizică cu 100 mii bucăți articole porțe
lan, în cadrul resurselor materiale alocate. 

a cheltuielilor totale și materiale planifica
te la 1 000 lei producție-marfă.

7. Vom acorda sprijin unităților de con- 
strucții-montaj pentru devansarea cu 30 de 
zile a termenului de punere în funcțiune a 
instalației melana-pale din cadrul obiecti
vului „melana V", ceea ce va asigura obți
nerea unei producții suplimentare de 1 000 
tone fibre melană-pale.

8. In scopul creșterii mai accentuate a 
eficienței economice, 60 la sută din temele 
de cercetare au ca obiective soluționarea 
problemelor tehnice care condiționează re
ducerea consumurilor de materii prime, 
combustibil și energie, sporirea gradului de 
valorificare a materiilor prime și materia
lelor. Prin reducerea consumurilor specifice 
normate vom obține economii de 2 000 MWh 
energie electrică, 3 000 tone combustibil 
convențional, 200 tone clor, 150 tone sulf, 
60 tone fenol și altele, în valoare de peste 
5 milioane lei.

9. Depășirea cu 6 la sută a prevederilor 
de plan privind recuperarea de materiale 
refolosibile și reintroducerea lor in proce
sul de producție, recondiționarea și refolo- 
sirea unui volum de piese de schimb în 
valoare de 4 milioane lei și asimilarea peste 
plan a 25 de repere de piese de schimb.

10. Depășirea planului de beneficii cu 30 
milioane lei.

Pe deplin conștiențl de importanța deose
bită a sarcinilor ce ne revin, sîntem ferm 
hotărîți să ne amplificăm eforturile pentru 
realizarea în cele mai bune condiții a aces
tor angajamente, sporindu-ne astfel contri
buția la traducerea in viață a obiectivelor 
stabilite de Congresul al XIII-lea al Parti
dului Comunist Român.

producție-marfă cu 1,5 lei și respectiv 1 
leu, diminuînd pe această bază costurile 
totale de producție cu circa 5 milioane 
lei, iar planul de beneficii va fi depășit 
cu 4 milioane lei.

6. Reducerea consumurilor specifice la 
principalele materii prime cu circa 2,5 la 
sută, la combustibil convențional cu 1,5 la 
sută și la energie electrică cu 3,5 la sută.

7. Depășirea cu 5 Ia sută a planului de 
recondiționare și refolosire a pieselor de 
schimb și subansamblelor și cu 30 la sută 
a planului de recuperare și colectare la 
principalele materiale refolosibile, îndeo
sebi la materialele feroase, cupru, alamă, 
hîrtie și materiale refractare.

8. Creșterea cu cel puțin 5 la sută, față 
de plan, a ponderii produselor noi și mo
dernizate în valoarea totală a producției- 
marfă.

9. Creșterea cu 1 la sută a indicelui pla
nificat de utilizare a mașinilor și instala
țiilor tehnologice de bază prin folosirea 
lor la capacitate maximă și în deplină si
guranță, prin realizarea la timp și de ca
litate a lucrărilor de revizii, întreținere și 
reparații.

10. Orientarea cu prioritate a activității 
de creație științifică și tehnică din între
prindere spre soluționarea problemelor pri
vind extinderea gamei sortimentale și ob
ținerea de produse noi, cu caracteristici 
superioare și consumuri materiale și ener
getice reduse.

11. Cuprinderea la cursurile de perfec
ționare a pregătirii profesionale a între
gului personal muncitor.

12. In scopul asigurării unor condiții mai 
bune de muncă și viață personalului mun
citor vom acționa pentru îmbunătățirea 
confortului în căminul de nefamiliști și a 
servirii mesei în incinte amenajate direct 
în secțiile de producție.

Oamenii muncii din Întreprinderea 
„CESAROM" vor desfășura o mai intensă 
activitate politică și organizatorică pentru 
creșterea responsabilității și disciplinei la 
toate locurile de muncă în vederea reali
zării ritmice și la parametri calitativi su
periori a sarcinilor de plan și a angaja
mentelor asumate în întrecerea socialistă.

2. Realizarea unei producții nete supli
mentare de 5 milioane lei.

3. Prin folosirea mai bună a capacității 
creatoare a personalului muncitor se va 
realiza creșterea ponderii produselor noi și 
modernizate în totalul producției-marfă la 
97 la sută.

4. Depășirea prevederilor de plan la ex
port cu 3 la sută prin realizarea unei struc
turi sortimentale la nivelul exigențelor ac
tuale pe piața mondială și în condiții de 
eficiență sporită.

5. Depășirea cu 6 la sută a planului pro
ductivității muncii, prin introducerea pro
gresului tehnic, modernizarea tehnologiilor 
de fabricație, îmbunătățirea indicelui de fo
losire a fondului de timp, ridicarea nivelu

lui de calificare al Întregului personal 
muncitor.

6. Reducerea cheltuielilor planificate la 
1 000 lei producție-marfă cu 3,5 lei la chel
tuielile totale și cu 3 lei la cele materiale.

7. Diminuarea consumurilor specifice de 
materii prime cu 2 milioane lei, a consumu
rilor normate de energie electrică cu 
125 MWh și a celor de combustibil cu 
215 tcc, prin valorificarea superioară a re
surselor materiale și înlăturarea oricăror 
forme de risipă, raționalizarea consumuri
lor energetice și folosirea cu maximă efi
ciență a mașinilor și instalațiilor.

8. Creșterea gradului de utilizare a ma
șinilor și utilajelor tehnologice cu 2,2 la 
sută față de plan, prin îmbunătățirea acti-
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CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de întreprinderea avicolă de stat 

Bacău către toate întreprinderile 
agricole de stat cu profil zootehnic

Puternic mobilizat de mărețele perspec
tive care se deschid patriei noastre din 
magistralul Raport prezentat de secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la cel de-al XIII-lea Congres 
al P.C.R., din istoricele documente adop
tate de forumul suprem al comuniștilor, 
colectivul de oameni ai muncii de la în
treprinderea avicolă de stat Bacău adre
sează chemarea la întrecere socialistă pen
tru anul 1985 către toate unitățile agricole 
de stat cu profil zootehnic, angajindu-se 
ca în anul împlinirii a două decenii de 
cînd in fruntea partidului a fost ales cel 
mai iubit fiu al poporului, perioadă pe 
care, cu îndreptățită mindrie patriotică, o 
denumim „Epoca Ceaușescu", să realizeze ' 
următoarele obiective :

1. Prin organizarea mai bună a produc
ției și a muncii, utilizarea la întreaga ca
pacitate a spațiilor de producție și a in
stalațiilor, aplicarea tehnologiilor avansate 
de întreținere și furajare, creșterea poten
țialului productiv al păsărilor pe baza unei 
selecții și ameliorări riguroase, menținerea 
efectivelor într-o stare perfectă de sănă
tate, aplicînd cu strictețe măsurile sani- 
tar-veterinare vom depăși :

— producția-marfă cu 31 milioane lei;
— producția totală de ouă cu 4 milioane;
— planul de livrări la fondul de stat cu 

4 milioane ouă și cu 1 200 tone carne de 
pasăre ;

— producția netă cu 7,7 milioane lei.
2. Pentru sporirea producției și a efi

cienței acesteia vom acorda o atenție deo
sebită : creșterii in continuare a nivelului 
de pregătire profesională a întregului per
sonal muncitor prin cuprinderea acestuia 
la cursurile de calificare și policalificare ;
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CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de Institutul de cercetare și proiectare 

Iași către toate unitățile de proiectare din țară
Oamenii muncii din Institutul de cerce

tare și proiectare Iași pășesc în ultimul an 
al actualului cincinal angajați cu toate for
țele în efortul general, al întregului popor, 
consacrat înfăptuirii istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XIII-lea al partidului și în
deplinirii ferme a indicațiilor și orientări
lor date de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Puternic mobilizați de cerințele mari ce 
stau în fața unităților de proiectare din țara 
noastră, stabilite prin programele de cerce
tare științifică, dezvoltare tehnologică și in
troducere a progresului tehnic, elaborate 
sub conducerea și cu contribuția determi
nantă a tovarășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, colectivul nostru 
cheamă la întrecere socialistă pe anul 1985 
toate unitățile de proiectare, angajindu-se 
să înfăptuiască următoarele obiective :

1. Depășirea cu 10 la sută a planului fizic 
de cercetare-proiectare, prin realizarea 
peste plan a 30 noi soluții constructive, teh
nologii, materiale și instalații de concepție 
proprie.

2. Scurtarea cu 10 000 ore a duratei de 
elaborare a lucrărilor de cercetare și pro
iectare prin predarea de documentații teh- 
nico-economice înainte de termen.

3. Introducerea în proiecte a 55 soluții și 
tehnologii noi și perfecționate, în vederea 
creșterii productivității muncii și scurtării 
duratei de execuție a lucrărilor pe șantiere.

4. Reducerea cu 35 milioane lei și 31 000 
tone combustibil convențional a consumu
rilor de materiale și energie prin extinderea 
utilizării proiectelor tip și valorificarea re
zultatelor cercetării științifice.

5. Extinderea aplicării tehnologiilor de 
concepție proprie privind recuperarea re
surselor de energie reziduală și economisi
rea a 8 800 tone combustibil convențional 
prin elaborarea documentațiilor de execu
ție pentru încă 3 sisteme de încălzire și 
preparare de apă caldă de consum în an
sambluri urbane.

6. Acordarea peste plan a 6 000 ore de 
asistență tehnică pentru implementarea in 
execuție a unor tehnologii moderne de con-

CONS1L1UL ȘTIINȚIFIC 
COMITETUL SINDICATULUI 

vității de întreținere și reparații și apro
vizionarea ritmică a locurilor de muncă. Se 
vor recondiționa piese de schimb în valoare 
de 1 milion lei, extinzîndu-se, totodată, 
activitatea de autoutilare.

9. Depășirea planului de beneficii cu cel 
puțin 500 mii lei.

10. Recuperarea peste plan a unei canti
tăți de materiale refolosibile în valoare de 
300 mii lei, prin îmbunătățirea tehnologiei 
de recuperare a formelor de ipsos.

Vom pune un accent și mai puternic pe 
întărirea ordinii și disciplinei la toate locu
rile de muncă, astfel încît, prin obținerea 
unor rezultate deosebite, întreprinderea 
noastră șă contribuie la continua dezvoltare 
economică a țării.

perfecționării sistemului de aplicare a 
acordului global în toate sectoarele de ac
tivitate ; promovării progresului tehnic 
prin folosirea experienței și a rezultatelor 
cercetărilor proprii și ale institutelor de 
specialitate, precum și prin antrenarea 
largă a muncitorilor, maiștrilor și specia
liștilor la activitatea de invenții și inova
ții ; întăririi ordinii și disciplinei ; desfășu
rării largi a întrecerii socialiste. Toate 
acestea vor conduce la depășirea produc
tivității muncii planificate cu 21 000 lei pe 
om al muncii.

3. Aplicînd cu consecvență principiile 
noului mecanism economico-financiar, ale 
autoconducerii muncitorești și autogestiu
nii, vom reduce consumurile materiale, 
îndeosebi de furaje, combustibili șl energie, 
toate conducînd la :

— reducerea cheltuielilor cu 8 lei la 
1 000 lei producție-marfă ;

— depășirea beneficiului cu 7,3 milioane 
lei.

Sub conducerea organelor și organizații
lor de partid, oamenii muncii din între
prinderea avicolă de stat Bacău sînt ferm 
hotărîți să îndeplinească și să depășească 
indicatorii de plan pe anul 1985, convinși 
că prin aceasta vor asigura — așa cum 
ne-a cerut secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Consfă
tuirea de lucru pe probleme de agricultu
ră din decembrie 1984 și in Mesajul de 
Anul nou adresat Întregului nostru popor 
— realizarea și depășirea prevederilor ac
tualului cincinal, aducîndu-ne în acest fel 
contribuția la ridicarea nivelului general 
de viață al poporului, ridicarea pe noi 
trepte de progres și civilizație a patriei 
noastre socialiste.

strucție de mare productivitate și tehnici
tate ridicată.

7. Introducerea unor noi tehnologii de 
nivel mondial ridicat prin unificarea con
structivă și funcțională a elementelor și 
subansamblelor, simplificarea soluțiilor con
structive la 14 proiecte tip noi, pentru con
strucții de locuințe, instalații de recuperare 
a energiei reziduale, instalații solare, cen
trale termice pe combustibili inferiori.

8. Valorificarea cercetărilor proprii prin 
experimentarea și generalizarea utilizării In 
construcții a noi materiale pe bază de de
șeuri industriale și resurse locale, asigurînd 
anual reintroducerea în circuitul productiv 
a 10 000 tone nisip de turnătorie, 10 tone 
lignină de la fabricarea celulozei.

9. Creșterea randamentului global al sis
temelor ce fac obiectul celor 6 studii din 
domeniul energeticii urbane, care urmăresc 
optimizarea sistemelor utilizate de alimen
tare cu căldură în limitele resurselor dis
ponibile, recuperarea energiei reziduale din 
ape industriale, perfecționarea instalațiilor 
de folosire a energiei soarelui și a siste
melor cu pompe de căldură, îmbunătățirea 
parametrilor funcționali ai centralelor ter
mice de mică capacitate pe combustibili 
solizi.

10. îmbunătățirea în continuare a schițe
lor de sistematizare a orașelor, a viitoare
lor centre urbane și a comunelor în vede
rea organizării localităților în nuclee care 
să asigure funcțiile economico-sociale și li
mitarea perimetrului construibil la strictul 
necesar.

11. îmbunătățirea calității construcțiilor, 
în mod deosebit a clădirilor de locuit, prin 
promovarea sistemelor industrializate și 
diversificarea elementelor constructive, va- 
lorificînd bogatele tradiții ale arhitecturii 
românești.

12. Asigurarea unui nivel de performanță, 
in cadrul sarcinilor ce ne revin din progra
mul de colaborare tehnico-științifică, prin 
modernizarea activității, promovindu-se 
proiectarea pe machete, creșterea volumu
lui de proiectare asistată de calculator și 
perfecționarea pregătirii tehnico-științifice 
a personalului.

COMITETUL DE PARTID 
BIROUL ORGANIZAȚIEI U.T.C. _________________ 7
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BEORGANIZABEA PBOGRflMUlUI BE LUCIU PE SCHIMBUHI SI ZILE
- sarcină prioritară in întreaga economie pentru gospodărirea judicioasă a energiei, 

pentru îndeplinirea planului la toii indicatorii
Cum se organizează schimburile de lucru potrivit 

specificului de activitate al fiecărei unități
Odată cu măsurile privind spori

rea corespunzătoare a producției 
de energie, Comitetul Politic Execu
tiv a stabilit reorganizarea regimului 
de lucru in întreprinderi, prin eșalo
narea mai rațională a schimburilor 
de producție, astfel incit să se asigu
re desfășurarea normală a activității 
în toate unitățile economice, evitîn- 
du-se consumurile mari de energie 
în perioadele de vîrf.

în unitățile 
cu foc continuu

® în toate întreprinderile indus
triale cu foc continuu, precum și 
cele care lucrează în trei schimburi 
complete trebuie să se aplice nein- 
tîrziat, cu toată fermitatea, măsuri 
eficiente pentru reducerea consu
mului de energie electrică, combus
tibil și gaze, prin încadrarea strictă 
în normele de consum aprobate, 
care sînt considerate maxime.

® Instalațiile cu foc continuu care 
nu pot lucra la întreaga capacitate 
din lipsă de materii prime sau din 
alte cauze trebuie să fie astfel pro
gramate pentru a lucra la întreaga 
capacitate pe un timp limitat pe lu
nă, în raport de condițiile pe care le 

au asigurate, sau trebuie oprite. Pro
ducția ce nu se va realiza de aceste 
instalații trebuie să fie preluată de 
alte unități sau secții similare din 
alte întreprinderi — stabilite de mi
nistere, împreună cu comitetele ju
dețene de partid — întreprinderi 
care vor lucra la întreaga capacitate. 

în unități economice 
organizate in trei, 
două sau intr-un 

singur schimb
• întreprinderile și secțiile orga

nizate pe trei schimburi care nu au 
materiile prime sau energia necesa
ră vor lucra în două schimburi sau 
într-un schimb prelungit, potrivit 
programului stabilit pentru astfel de 
unități.
• întreprinderile industriale care 

lucrează în două schimburi de cîte 
8 ore și au sectoare calde trebuie 
să lucreze în regim de lucru de două 
schimburi de cîte 6 ore, organizate 
continuu, astfel încît să se realizeze 
o perioadă de lucru de 12 ore pe zi, 
timp de 7 zile pe săptămînă, respec
tiv 42 de ore de lucru săptămînal.

• Programul de lucru al între
prinderilor care lucrează în regim de 
2 schimburi a cîte 6 ore trebuie or
ganizat alternativ cu alte întreprin
deri, astfel încît să se asigure un 
consum energetic uniform în cele 24 
de ore ale fiecărei zile.

®în sectoarele calde ale acestor 
unități — turnătorii, tratamente ter
mice, forje ș.a. — producția trebuie 
organizată în cicluri de 3—5 zile pe 
săptămînă, în regim de lucru de 3 
schimburi de cîte 8 ore pe zi, astfel 
încît în aceste zile să se realizeze 
producția de piese turnate, forjate 
și semifabricate necesare pentru în
treaga săptămînă. în același regim 
de lucru trebuie să funcționeze sec
țiile de vopsitorie, apreturi și finisaj 
din industria ușoară.

® în sectoarele calde din unități
le care își desfășoară activitatea în
tr-un singur schimb trebuie să se or
ganizeze activitatea în cicluri de 
2—3 zile pe săptămînă.

• După realizarea ciclurilor de 
producție, secțiile și atelierele res
pective vor fi oprite complet pentru 
o perioadă în care se vor lua măsuri 
pentru buna aprovizionare cu mate
rialele necesare, pregătirea șarjelor 
și a rețetelor de fabricație, efectua
rea lucrărilor de reparații și întreți

nere, astfel încît în ciclul de fabri
cație următor să se asigure folosirea 
maximă a capacităților de producție.

• întreprinderile care lucrează în 
două schimburi sau care trec să lu
creze în două schimburi și nu au 
sectoare calde trebuie să își desfă
șoare activitatea la fel ca și între
prinderile organizate pe două schim
buri a cîte 6 ore, adică 12 ore con
tinuu pe zi. Fiecare schimb va lucra 
42 de ore pe săptămînă, iar între
prinderea va lucra, alternativ cu alte 
întreprinderi, pentru a echilibra con
sumul linear de energie pe 24 ore.

® întreprinderile care își desfă
șoară activitatea într-un singur 
schimb de 8 ore pe zi trebuie să fie 
programate să lucreze prin rotație 
— unele în schimbul I, altele în 
schimbul II și restul în schimbul III, 
astfel încît să se asigure un consum 
energetic echilibrat pe toată durata 
zilei de 24 de ore.

• întreprinderile care lucrează 
într-un schimb și pot asigura reali
zarea într-o perioadă mai scurtă a 
producției planificate pentru 8 ore 
vor fi programate să lucreze 5—7 
ore pe zi, asigurînd și pe această 
cale economisirea energiei și a căl
durii.

în atelierele 
de reparații , 

și întreținere, 
in sectoarele auxiliare

• în perioada de iarnă trebuie să 
fie făcute reparații capitale la un nu
măr mai mare de instalații, prin de
vansarea celor prevăzute pentru tri
mestrul II sau chiar trimestrul III, ur- 
mind ca în perioada de vară — cînd 
erau prevăzute aceste reparații — 
să se lucreze și să se asigure reali
zarea integrală a producției planifi
cate.

• Atelierele de reparații și între
țineri, sectoarele auxiliare și orice 
alte secții și subunități care nu sînt 
direct legate de funcționarea insta
lațiilor tehnologice cu foc continuu 
vor lucra în două schimburi sau 
chiar într-un singur schimb prelun
git, în așa fel încît să se evite con
sumul de energie în perioada de vîrf.

• Ministerele, comitetele județe
ne de partid trebuie să analizeze cu 
toată răspunderea reprogramarea 
reparațiilor capitale, astfel încît eșa
lonarea și organizarea acestora să 
nu afecteze, în nici un fel, desfășu
rarea normală a producției.

Ce măsuri se impun pentru asigurarea eficientei 
muncii în acest sistem de organizare

• Organele și organizațiile de 
partid, consiliile de conducere ale 
ministerelor, consiliile oamenilor 
muncii din întreprinderi și instituții, 
consiliile populare județene, munici
pale, orășenești și comunale trebuie 
să ia toate măsurile pentru realiza
rea tuturor programelor stabilite și 
să desfășoare o largă muncă politi
că pentru mobilizarea maselor de 
oameni ai muncii la aplicarea și res
pectarea strictă a acestor măsuri de 
mare importanță pentru depășirea 
greutăților create de iarna aspră din 
acest an, pentra asigurarea îndepli
nirii tuturor indicatorilor de plan și 
desfășurarea normală a activității în 
toate domeniile.
• în vederea asigurării energiei 

necesare desfășurării normale a 
producției, în condițiile reorganizării 
programului de lucru pe zile și 

schimburi, organele de stat de spe
cialitate, comitetele județene de 
partid, organele și organizațiile de 
partid, sindicatele trebuie să ia toate 
măsurile pentru ca centralele elec
trice să funcționeze la întreaga ca
pacitate și să asigure livrarea de e- 
nergie în conformitate cu prevederi
le planului. Este necesar să se acțio
neze cu maximă răspundere pentru 
ca marile centrale electrice pe căr
bune — Mintia, Ișalnița, Paroșeni, 
Oradea, Rovinari, Turceni, Onești și 
altele — să funcționeze în bune 
condiții și să asigure economiei 
cantități sporite de energie.

• Pentru aprovizionarea termo
centralelor cu cărbune, în cantitățile 
stabilite și de calitate corespunză
toare, Ministerul Minelor și toate co
mitetele județene de partid pe terito

riul cărora există mine de cărbune 
trebuie să ia măsuri energice de a 
se lucra zi și noapte pentru sporirea 
continuă a producției de cărbune și 
livrarea operativă a acesteia către 
termocentrale.

• Este necesar să fie mobilizate 
toate forțele existente în județe — 
muncitorii, tineretul, militarii — pen
tru a se asigura încărcarea și des
cărcarea operativă a vagoanelor cu 
cărbune, toate celelalte condiții im
puse de buna funcționare a siste
mului energetic național.

• Concomitent cu reorganizarea 
activității de producție, ministerele 
și centralele trebuie să asigure re
ducerea substanțială a consumului 
de energie electrică, termică și de 
gaze, interzicînd cu desăvîrșire func
ționarea oricăror instalații și utilaje 

în regimuri reduse în care să se 
consume energie și combustibil fără 
să se asigure producția stabilită.

® Fiecare minut din timpul de 
lucru să fie folosit cu randament 
cit mai înalt, pentru ca fiecare kilo

RÂSPUNZÎND INDICAȚIILOR Șl ORIENTĂRILOR TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, OAMENII MUNCII DE LA ORAȘE Șl SATE, 
TOȚI CETĂȚENII ȚĂRII SÎNT CHEMAȚI SÂ ACȚIONEZE CU TOA
TĂ RĂSPUNDEREA, CU ÎNALT SPIRIT PATRIOTIC PENTRU ASI
GURAREA ENERGIEI Șl COMBUSTIBILULUI CONFORM NORMELOR 
STABILITE, PENTRU FOLOSIREA CIT MAI JUDICIOASĂ A ACESTO
RA, ELIMINAREA ORICĂROR FORME DE RISIPĂ, DE A PARTICIPA 
CU ÎNTREAGA CAPACITATE CREATOARE, CU RĂSPUNDERE LA 
ACEASTĂ ACȚIUNE DE INTERES GENERAL, ADUCÎNDU-ȘI ASTFEL 
CONTRIBUȚIA LA ÎNFĂPTUIREA NEABĂTUTĂ A OBIECTIVELOR Șl 
HOTÂRÎRILOR PARTIDULUI Șl STATULUI NOSTRU, A PROGRAMU
LUI PRIVIND DEZVOLTAREA MULTILATERALĂ A ROMÂNIEI

watt-oră de energie electrică să fie 
utilizat cu eficiență maximă, astfel 
încît pretutindeni, în toate unitățile 
economice, sarcinile de producție 
să fie îndeplinite integral, la toți in
dicatorii.

-------------- _LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI-------------------------------- :---------
PROGRAMUL ADOPTAT DE COMITETUL POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R. PREVEDE:
• în minele de cărbuni să se ia măsuri energice, lucrîndu-se zi și noapte, pentru sporirea 

producției în vederea aprovizionării termocentralelor cu cărbune în cantitățile stabilite și de cali
tate corespunzătoare !

® Toate centralele electrice să funcționeze la întreaga capacitate și să asigure livrarea de ener
gie în conformitate cu prevederile planului !

ÎNTREPRINDEREA MINIERA 
BĂRBATENI DIN VALEA JIULUI

1. In comparație cu planul zilei, de 1 250 tone 
cărbune, harnicii mineri de la Bărbăteni au pro
dus 1 687 tone.

2. Livrarea producției suplimentare de cărbune 
la preparația Lupeni este condiționată de asigu
rarea a incă 2-3 vagoane. în continuare este 
necesară asigurarea ritmică cu materiale a celor 
patru sectoare de producție.

TERMOCENTRALE
Pornind de la aceste sarcini majore, de maximă actualitate, ieri seară, la închi

derea ediției, corespondenții „Scînteii" au transmis de la fața locului, ca și în ziua 
precedentă, din unități miniere și termocentrale, răspunsuri la întrebările:

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

MINE DE CĂRBUNE
CARIERA TISMANA I - GORJ

1. Mobilizîndu-se exemplar, colectivul carierei 
Tismana I a realizat miercuri o producție de 6 000 
tone lignit, cu 200 tone in plus față de plan. Din 
cantitatea de cărbune produsă, 3 700 tone au fost 
livrate termocentralei pe transportor. Restul s-a 
depozitat în stocul propriu.

2. Ca o problemă deosebită trebuie mențio
nată ruperea covorului de cauciuc de pe linia de 
front a excavatorului 1 402. O echipă de interven
ție dotată cu dispozitive adeqvate a acționat pen
tru agrafarea benzii ; în cursul schimbului II defec
țiunea a fost remediată și, ca urmare, linia exte
rioară de transport a sterilului a putut fi pornită.

MINA M0TRU-VEST
1. Producția realizată ieri a fost de 1 700 tone, 

cu 700 tone peste prevederi.
2. S-au livrat numai 177 tone datorită defectă

rii unor role și covoare din circuitul exterior al 
cărbunelui, afectat de zăpada abundentă. O 

echipă de lăcătuși și electricieni a intervenit 
prompt pentru agrafarea covorului de cauciuc și 
remedierea celorlalte defecțiuni din circuit. 
Totodată, s-au acumulat mari cantități de cărbune 
la punctul de descărcare datorită lipsei de 
vagoane.

ÎNTREPRINDEREA MINIERA 
CÎMPULUNG

1. Minerii de aici au extras în ultimele 24 de 
ore 7 693 tone cărbune, cu 669 tone mai mult 
față de prevederi. Prin măsuri de pușcare selec
tivă și de descopertare mai atentă a crescut și 
puterea calorică o cărbunelui livrat. •

2. Termocentralei Doiceștk, principala benefi
ciară a lignitului, nu i s-o putut livra decît o 
treime din cantitatea de cărbune extrasă din 
cauza lipsei de vagoane. Mai mult decît atît, va
goanele sosite au fost pline de zăpadă, pietriș, 
șpan, pămînt și fier vechi.

UZINA ELECTRICA DOICEȘTI
1. In cursul zilei de ieri puterea realizată de 

uzina electrică Doicești a crescut de la 150 MW, 
cit a fost in primele ore, la 250 MW la ora 10,30, 
prin punerea în funcțiune a celui de-al doilea 
grup energetic, pentru ca după ora 19 să scadă 
din nou sub 200 MW - ca urmare a numeroa
selor vagoane cu cărbune înghețat.

2. Datorită temperaturilor foarte scăzute, cărbu
nele îngheață și se scoate cu mare greutate din 
depozite și din vagoanele care sosesc de la furni
zori. Pentru a soluționa această problemă, condu
cerea uzinei a redistribuit în secția combustibil 
140 de muncitori și cadre tehnice din celelalte 
sectoare.

TERMOCENTRALA PAROȘENI
1. Ieri s-a asigurat o putere medie de 177 MW, 

din care 125 MW pentru energie electrică și 
52 MW pentru termoficare. Efectiv s-au livrat în 
sistemul energetic ‘național 3 milioane kWh, față 
de 3,5 milioane kWh cit a fost planificat.

2. Este necesară repunerea cît mai grabnică în 
funcțiune a cazanului 4 de la grupul energetic nr. 
4 la care o apărut o spărtură la o țeavă. Pentru 
remediere lucrează două formații conduse de 
Lucaci Dragomir și Costina Viorel sub suprave
gherea maistrului Emil Lipan. Sînt greutăți cu 
descărcarea a 79 vagoane de cărbune înghețat.

TERMOCENTRALA ROVINARI
1. In ultimele 24 de ore s-a asigurat o putere 

medie de 350 MW. Producția de energie elec
trică a fost totuși cu 6 000 MWh mai mică decît 
s-a prevăzut.

2. In această perioadă au apărut defecțiuni la 
ventilatoarele de aer de la blocurile 2 și 3, care 
s-au remediat in cursul nopții. Se mai află în 
reparație trei mori la blocul 3. Neajunsuri pro
voacă și neritmicitatea în livrarea cărbunelui 
uscat din cariere.

TERMOCENTRALA TURCENI
1. In această termocentrală s-a obținut ieri o 

putere medie de 260 MW, producția de energie 
electrică fiind cu 6 960 MWh sub grafic.

2. Se întimpină greutăți în alimentarea cu căr
bune datorită înghețării cărbunelui în vagoane 
și împotmolirii în pîlniile de deversare. Au apărut 
și unele defecțiuni la morile de la blocul 2, care 
au fost înlăturate.

Din relatările primite la închide
rea ediției ziarului nostru reiese că 
in unele unităfi miniere și termo
centrale activitatea se desfășoară 
normal, cu bune rezultate. în ace
lași timp, alte unități lucrează sub 
capacitatea planificată, datorită 
unor cauze și neajunsuri sneciiice. 
In leqătură cu măsurile de reme
diere a acestora vom reveni.
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La debutul ultimului an al cincinalului 

Obiective clare, acțiuni politico - organizatorice 
• dinamice, eficiente TULCEAN

Prezenta oamenilor munc 
în viata spirituală 

a județului
Istoricele hotărîri ale celui de-al 

XIII-lea Congres' al partidului re
prezintă pentru comuniști, cum este 

• și firesc, direcții de acțiune pentru 
întreaga lor activitate, cu atît mai 
mult cu cit în Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
Subliniază cu deosebită limpezime că 
afirmarea de către partid a rolului 
său de forță politică conducătoare, 
de centru vital al societății noastre 
este determinată în primul rînd de 
felul în care fiecare organizație, fie
care comunist își îndeplinește sarci
nile în domeniul său de muncă. Or, 
această cerință își găsește concreti
zarea in capacitatea organelor și or
ganizațiilor de partid de a mobiliza 
efectiv pe comuniști, pe toți oamenii 
muncii in îndeplinirea exemplară a 
planului pe acest an — fundamentul 
material al înfăptuirii în perspectivă 
a grandioaselor obiective stabilite de 
marele forum al comuniștilor. Un în
ceput de an aspru, cu greutăți și di
ficultăți. Dar, ca și în alte situații, 
capacitatea de organizare și mobili
zare a organizațiilor de partid se re
flectă și, în aceste condiții prin mo
dul în care ele reușesc să unească, 
într-un singur șuvoi de voință, prin 
măsuri organizatorice, politice și teh
nice, judicios chibzuite, toate forțele 
în vederea desfășurării activității 
productive pe făgașul ei, normal. în 
acest sens, corespondenții noștri din 
mai multe județe au consemnat ac
țiuni, opinii, inițiative, ilustrînd ac
tivitatea practică desfășurată de 
unele organizații de partid pentru 
a onora răspunderile cu care sînt 
învestite.

DE LA OBIECTIVE PRIORITARE 
— LA MASURI PRACTICE PEN
TRU ÎNDEPLINIREA LOR. Între
prinderii „Unio“ din Satu Mare, una 
din cele mai mari unități din țară 
furnizoare de utilaj minier și ener
getic, ii revin in acest an sarcini 
substanțial sporite față de anul tre
cut. în vederea realizării acestora, 
după cum ne informează Octav 
Grumeza, comitetul de partid a în
scris, printre principalele sale preo
cupări, măsuri complexe de creștere 
a productivității muncii și de redu
cere la maximum posibil a consu
murilor de energie electrică și de 
combustibil, unele dintre ele avînd 
ca punct de plecare propune
rile făcute in adunările de partid. 
Astfel, comuniștii din secția for
jă. cu prilejul dezbaterilor docu
mentelor celui de-al XIII-lea Con
gres al partidului, din care au des
prins principala lor îndatorire de a 
contribui la dezvoltarea bazei ener
getice a țării, au propus realizarea, 
prin autoutilare, a unui ciocan de 
mare forță care să determine creș
terea productivității muncii la con
fecționarea unor repere necesare 
transportoarelor miniere. Paralel cu 
angajamentul de a se implica ei în
șiși în realizarea acestui proiect, care 
va determina, totodată, în aceste con

diții grele realizarea unor importante 
economii de energie electrică, ei au 
solicitat și sprijinul altor secții. 
Comitetul de partid din întreprin
dere a receptat cu promptitudine 
această cerință și a trasat sarcini 
concrete membrilor săi din secțiile 
respective pentru ea forjorii să fie 
sprijiniți la timp și eficient. La rîn- 
dul ei, organizația de partid de la 
forjă a încredințat răspunderea 
montării utilajului maiștrilor Mihai 
Pop, Erou al Muncii Socialiste, și 
Gheorghe Vaida. în primele zile 
ale acestui an, ciocanul de mare 
forță a fost pus in funcțiune. For
jorii, care de 26 de ani neîntrerupți 
ocupă primul loc în întrecerea so
cialistă între secțiile acestei mari 
unități industriale sătmărene, și-au 
confirmat și în acest fel hotărirea 
lor de a nu ceda poziția cucerită.

VIAȚA DE PARTID

REPARTIZAREA JUDICIOASA A 
FORȚELOR ÎN CONSENS CU CE
RINȚELE PRODUCȚIEI. In perioa
da care a trecut de Ia începutul 
anului și pînă acum, fabrica-nord a 
întreprinderii de utilaj chimic din 
Ploiești a consemnat cîteva remar
cabile succese : creșterea productivi
tății cu 10 la sută și onorarea in 
termen sau chiar înainte de termen 
(drept răspuns unor solicitări ur
gente) a contractelor. Rezultatul este 
cu atît mai meritoriu cu cit rezulta
tele au fost obținute în condițiile 
grele ale acestui început de an, iar 
anul trecut fabrica a fost confruntată 
cu unele greutăți, determinate, așa 
cum a reieșit dintr-un studiu efec
tuat de un colectiv al activului de 
partid, de deficiențe în organizarea 
muncii. Răspunzind întrebărilor co
respondentului ziarului nostru. Con
stantin Căpraru, privind măsurile care 
au permis înlăturarea acestor lipsuri, 
tovarășul Ion Mărășescu, secretarul 
comitetului de partid din fabrică, a 
spus : „Pentru a nu se mai repeta 
deficiențele anului trecut, comitetul 
de partid, printre alte măsuri, a ini
țiat o nouă redistribuire a forțelor, 
punînd în locurile-cheie comuniști 
cu experiență politică și profesio
nală. De pildă, lăcătușii Constantin 
Vlăsceanu, Vasile Stănescu. Nicolae 
Voicu și alți muncitori de înaltă ca
lificare au fost numiți șefi de bri
gadă. Maiștrilor Nicu Cornel. Aurel 
Georgescu și Irinel Begam li s-a 
trasat ca sarcină să răspundă de 
buna organizare a locurilor de mun
că. de aprovizionarea tehnico-mate- 
rială, de supravegherea strictă a 
consumurilor de energie electrică, 
pentru a asigura ritmicitatea produc
ției. De asemenea, directorul, ingi- 
nerul-șef și alte cadre din condu
cerea întreprinderii și a fabricii au

fbst repartizate pe ateliere, pe 
schimburi pentru a cunoaște1 nemij
locit problemele cu care se confrun
tă colectivele de muncă și a inter
venit cu promptitudine pentru înlă
turarea eventualelor dereglări ivite 
în procesul de producție".

EXEMPLUL COMUNIȘTILOR — 
FACTOR IMPORTANT ÎN MOBI
LIZAREA CELORLALȚI OAMENI 
AI MUNCII. De la începutul aces
tui an. la întreprinderea de confec
ții din Tulcea producția planificată 
este depășită cu aproape o mie de 
bucăți pe zi, în condițiile cînd pla
nul a crescut substanțial față de 
nivelul atins anul trecut — ne rela
tează Neculai Amihulesei. „Pe lin
gă faptul că unui membru de partid 
îi pot reveni răspunderi deosebite, 
arăta tovarășa Ecaterina Stanciu, 
secretara comitetului de partid, el 
este dator să acționeze pentru mobi
lizarea tuturor colegilor săi de mun
că la îndeplinirea exemplară a sar
cinilor ce revin colectivului din care 
face parte. în toate organizațiile de 
partid au fost examinate căile de 
îndeplinire a sarcinilor de plan in 
condițiile reducerii consumului de 
energie electrică, îmbunătățirii ca
lității și realizării exportului, au 
fost redistribuite sarcinile în func
ție de necesitățile concrete. Ast
fel, cîțiva ingineri, la propunerea co
mitetului de partid, au inventariat 
cu sprijinul altor oameni ai muncii 
pe secții și locuri de producție pro
blemele tehnice ce trebuiau soluțio
nate in vederea sporirii productivi
tății muncii și îmbunătățirii calității. 
La sala de croire, de exemplu, apă
reau multe strangulări pe fluxul 
tehnologic. în adunarea de partid 
de la secția respectivă s-a ho- 
tărît să se mecanizeze operațiile de 
tăiere și de șpănuire. Imediat s-a 
trecut la aplicarea măsurilor stabi
lite prin antrenarea, alături de co
muniști, și a celorlalți oameni ai 
muncii. Acum, cînd instalațiile res
pective au fost puse în funcțiune, se 
obține un spor de producție de peste 
10 la sută.

★
Relatarea acestor exemple demon

strează cu prisosință că, oricît de 
mari și de complexe ar fi sarcinile 
ce revin unei organizații de partid, 
ele pot fi îndeplinite la timp și in 
bune condiții dacă sînt folosite for
me și metode de muncă adecvate, 
dacă centrul de greutate al muncii 
de partid este plasat in locurile unde 
se hotărăște soarta producției. Suc
cesele obținute de unitățile amintite 
reprezintă cîteva edificatoare dovezi 
dintre multe altele ale capacității și 
experienței de care dispun organele 
și organizațiile de partid în a con
centra strădaniile tuturor oameni
lor muncii pentru îndeplinirea sar
cinilor economice care le revin.

Constantin VARVARA

Progresul multilateral realizat în aceste ultime patru decenii a fost 
și în județul Tulcea rapid și el se impune ochiului cu evidență. Stră
veche vatră românească la gurile Dunării, secole de-a rîndul ținută de
parte de evoluția firească a civilizației, înscrisă apoi lent în devenirea 
românească de după cucerirea independenței, de abia în acești ani de 
vertiginoasă dezvoltare socialistă își pune în valoare cu o vigoare mereu 
proaspătă potențialul creator.

Tradiții și forme noi de cultură
Mărturiile străvechilor civilizații 

dacice și romane aflate de-a lungul 
limesului danubian, pe litoralul 
mării sau în alte zone, mai proaspe
tele descoperiri ilustrind sfîrșitul 
primului mileniu și epoca medievală 
tîrzie, atestă o puternică, neîntrerup
tă civilizație românească sau a 
strămoșilor noștri în ținutul dobro
gean. Cunoscute, cercetate și puse 
în valoare în ultimele decenii, aceste 
mărturii se impun contemporanilor 
ca o pagină de istorie vie în marea 
carte a țării. De aceea, nu întîmplă- 
tor, aici se află unul din cele mai 
bogate muzee ale țării, „Delta Du
nării", a cărei secție de istorie adă
postește aproape 70 mii de obiecte, 
cu peste 2 700 aflate în expoziția 
permanentă și 33 de colecții numis
matice. Circa 30 mii de vizitatori 
trec în fiecare an prin fața unor ex
ponate rare, elocvente pentru mesa
jul lor adresat contemporanilor. Aici 
se desfășoară lecții de istorie cu 
elevii, tot de aici sînt conduse și 
executate importante lucrări la o 
serie de monumente istorice de in
teres național, cum sînt cele de la 
Telița și Niculițel, se derulează ciclu
rile de seri muzeale „Monumente ale 
istoriei patriei", se fac cercetări de 
înaltă ținută științifică, se realizea
ză filme documentare despre așeză
rile dacice și romane etc. Am notat 
numai o parte din bogata activitate 
a secției de istorie a muzeului, așa 
cum ne-a fost prezentată de cercetă
torul științific Victor Bauman, șeful 
secției, dar aceasta ni se pare eloc
ventă pentru felul în care muzeul, 
forurile culturale, comitetul județean 
de partid au înțeles să folosească 
mărturiile istoriei naționale pentru 
educația patriotică și cetățenească a 
generațiilor actuale.

Secția de etnografie a muzeului, 
care, deși nu are încă o expoziție 
permanentă, posedă aproape patru 
mii de piese de artă populară, mai 
cu seamă de port popular, țesături 
decorative, podoabe, obiecte de uz 
casnic și altele. La Enisala, o casă 
țărănească in situ .oferă miilor de 
vizitatori o imagine cuprinzătoare a 
unei gospodării rurale din veacul 
trecut. Efortul organizatoric este 
evident, cum reiese și din relatările 
tovarășei Steluța Pâriu, șefa secției, 
mai ales în suita de expoziții itine
rante în județ, în lecțiile deschise

realizate în colaborare cu școlile, In 
concursurile de meserii tradiționale.

O permanentă atracție o exercită 
secția de artă plastică a muzeului, 
condusă de pictorul Ștefan Găvenea, 
secretarul Filialei U.A.P. Tulcea. O 
expoziție permanentă de artă plasti
că cu lucrări de mare valoare apar- 
ținînd unor maeștri ai artei noastre 
a fost profilată preponderent pe 
opere care se inspiră din realitățile 
apropiate, din peisajul dobrogean și 
marin. Vizitatorii întîlnesc aici opere 
reprezentative ale artei plastice cla
sice românești, dar și expoziții itine
rante ale unor creatori contemporani. 
Deosebit de căutate sînt și ciclurile 
de conferințe și filmele de artă. Ta
băra de pictură de la Iazurile sau 
cea de sculptură de la Babadag 
atrag mulți artiști plastici, unele din 
lucrările acestora puțind fi văzute 
și in sălile muzeului județean.

Cu numele generic de Muzeul 
„Delta Dunării", muzeul județean, 
prin secția de științe naturale, aco
peră un spațiu unic in țara noastră. 
Dealtfel, cu această secție și-a început 
muzeul activitatea acum 35 de ani. 
De atunci, cum ne relata cercetătoa
rea științifică Maria Popescu, șefa 
secției, aici s-a adunat o colecție cu 
circa 56 000 piese, multe unicate, din 
care peste 6 000 se află in ex
poziția permanentă. Acțiunile ști
ințifice și educative se adresea
ză mai ales elevilor prin lecțiile 
ținute aici, cicluri de expuneri cum 
ar fi „Natura — monumente — re
zervații", brigăzi științifice depla
sate în județ. Un loc deosebit în 
activitatea colectivului îl ocupă cer
cetarea științifică fundamentală, cit 
și cele reieșite din programul de va
lorificare a bogățiilor Deltei. Cerce
tările au ca scop să aproximeze cit 
mai exact impactul produs de prac
ticarea unei agriculturi intensive 
asupra echilibrului ecologic al zonei.

Biblioteca județeană beneficiază 
de o construcție monumentală inau
gurată eu numai cîteva luni în 
urmă. Bibliograful Sabin Șelaru 
ne-a prezentat „Casa cărții", de 
fapt o cetate a cărții (aici se află 
biblioteca județeană, librărie, sală de 
expoziții, sală de spectacole și audi
ții). ca pe cea mai de seamă contri
buție a acestor ani la sporirea zes
trei culturale a acestor locuri. Cele 
cinci secții ale bibliotecii adăpostesc 
150 000 exemplare, căutate anual de
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aproape nouă mii cititori, cifră în 
sensibilă creștere prin darea în func
țiune a noului edificiu. Biblioteca nu 
și-a asumat numai rolul de difuzor 
de carte sau de îndrumător metodic, 
ci și pe acela de organizator al unor 
activități culturale și educative cu 
mare potențial educativ. Cartea în 
sprijinul producției aduce cele mai 
importante lucrări de specialitate in 
întreprinderi, ajutor prețios in vasta 
acțiune de modernizare economică,

de creștere a productivi 
Cartea social-polilică est 
în întîlniri cu cititorii, ut 
aspecte ale politicii pa 
tru. Lansările de cărți, 
copii, șezătorile liter; 
nuite și prețuite acti 
zate de biblioteca juc 
consolidarea acestui 
activitate, cartea își pt 
și mai mult în valoari 
de cunoaștere și educaț

Creatori și beneficiari de cult
în deplin acord cu dezvoltarea ju

dețului, edificiile culturale sînt și ele 
marcate de dimensiunea noului, fie 
că este vorba de casa de cultură a 
sindicatelor și casa tineretului din 
Tulcea sau de cele patru case de 
cultură din orașele Babadag, Isaccea, 
Macin și Sulina. „Preocuparea noas
tră constantă este de a face din lă
cașurile de cultură foruri de afir
mare a capacității creatoare și de 
educație cetățenească. Ne asumăm 
pe. deplin sarcinile puse în fața noas
tră de Congresul al XIII-lea, de 
secretarul general al partidului de 
a face din activitatea culturală un 
sprijin esențial în formarea omului 
nou. Avem nobila îndatorire de a 
stimula și îmbogăți spiritual mase 
largi de oameni ai muncii, de a-i 
face, deopotrivă, creatori și consu
matori de bunuri materiale" — sub
linia tovarășa Ileana Colesnicencu, 
secretar al Comitetului județean de 
partid Tulcea.

„Ritmul activităților cultural-edu
cative — preciza Vasile Șerban, pre
ședintele comitetului județean de 
cultură și educație socialistă — nu 
reprezintă numai o dimensiune can
titativă. Dimpotrivă, acesta este re
zultatul unui aport calitativ al mun
cii culturale, atragerii unui număr 
tot mai mare de oameni". într-ade- 
văr, cele 1 534 formații artistice cu 
aproape 21 de mii artiști amatori, 
circa 1 500 interpreți individuali și 
236 edreuri și cenacluri desfășoară o 
permanentă activitate în localitățile 
respective. Viața cultural-artistică 
și-a fixat cîteva jaloane, care contu
rează o bună parte a acțiunilor. 
„Luna culturii tulcene", care a de
pășit un deceniu de existență, con
centrează manifestări de larg in
teres. „Iarna tulceană", „Cununa

cîntului românesc", 
dialog cu populația De 
toarea pescuitului". „Zi 
la Tulcea", „Sărbătoa 
teilor" și altele, cu cars 
trins, prezintă periodii 
tiști amatori in fața 
dornic să cunoască frui 
duri alese. Ansambluri! 
folclorice duc mai dep 
tradiție, iar formațiil 
ușoară sau folk poartă 
nității, așa cum grupur 
tori sau rapsozi fac să r 
de adincă simțire. Ci 
brigăzi artistice și gru 
ca și formațiile de dans 
în fața publicului aspe 
cotidiană, se implică in 
unităților productive, fi. 
cipare de masă răspun 
Festivalului național 
României", oamenii mi 
dețul Tulcea se pot m 
meroase titluri de laur 
finale a festivalului.

Concomitent cu afirm: 
rent de masă în mișca 
și artistică (deși în ur 
cum este cel legat de v 
unde teatrul popular dii 
pierdut pe drum presti 
existența unor tarafuri 
populară, se constată o i 
corespunzătoare) se de 
pentru menținerea unui 
tacolelor profesioniste, 
spre regretul tulcenilor 
permanentă a teatrelor 
desfășurată aici, a ră 
amintire frumoasă. F; 
într-un județ fără form 
profesioniste, colaborare 
culturale mai important 
rămine un obiectiv de r< 
tru dezvoltarea vieții c

Acțiuni educative, mobilizator 
la căminele culturale

lor secției : urgentarea aplicării mă
surilor prevăzute a fi realizate în 
planul de lucru al comisiei energe
tice a întreprinderii : încheierea 
pină la 30 ianuarie a generalizării 
introducerii limitatoarelor de mers 
în gol la toate mașinile (prevăzută 
inițial pentru 31 martie), montarea 
recuperatoarelor la cuptoarele de tra
tament termic și finalizarea celor 
două dispozitive de detensionare prin 
vibrare cu ajutorul ultrasunetelor, in 
locul practicii folosite de încălzire- 
răcire, care va determina realizarea 
unor importante economii de com
bustibil convențional. „Acum trebuie 
să acționăm cu operativitate, cu 
promptitudine. Fără tergiversări, 
fără așteptări" — concluzionează 
comunistul Răzvan Popescu.

Ora 23,30. Atelierul mecanică grea. 
Trecînd pe la diferite mașini, mais
trul Ion Pricoiu, secretarul organi
zației de bază nr. 7, anunță comuniș
tii : mîine, ora 17, înaintea începerii 
schimbului, adunare generală de 
partid. La ordinea de zi un singur 
punct : sarcinile ce revin fiecărui 
comunist în condițiile reorganizării 
programului de lucru, ale folosirii ra
ționale și economisirii energiei 
electrice pentru îndeplinirea pla
nului. „Trebuie să vedem acum, 
imediat, ce mai putem face, 
să vedem ce concluzii se desprind 
după primul schimb de muncă orga
nizat conform noului program de 
muncă. Nu putem aștepta să treacă 
timpul — să ne spună alții ce să 
facem, cum să facem", ne explică 
maistrul Ion Pricoiu. Aveți și anu
mite observații, concluzii ? „Da, 
una esențială : aceea că printr-o or
ganizare perfectă putem asigura în
deplinirea exemplară a sarcinilor de 
plan".

Miercuri, 16 ianuarie. Ora 0.30. 
Începe un nou schimb de muncă. 
Preluarea mașinilor se face din 
mers. Nu se pierde nici un minut. 
Bilanțul provizoriu al primului 
schimb indică următoarele : în toa
te atelierele, în toate secțiile, planul

a fost îndeplinit și depășit. Peste tot 
s-a lucrat într-o ordine și discipli
nă desăvirșite. în ciuda condițiilor 
grele ale acestui început de an, con
structorii de utilaj energetic din 
această puternică unitate muncito
rească acționează cu fermitate pen
tru aplicarea riguroasă a măsurilor 
stabilite de Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. „Pentru noi, 
aceste sarcini incumbă o dublă răs
pundere — ne spune tovarășul 
Alexandru Nicolae, secretarul comi
tetului de partid din întreprindere. 
Pe de o parte, îndeplinirea sarcinilor 
planului de producție în condițiile 
reeșalonării programului în două 
schimburi de cite șase ore noaptea, 
de la 18,30 la 6,30 dimineața, și a fo
losirii riguroase a energiei electrice. 
Pe de altă parte, în condițiile în 
care are loc o sporire a cererilor de 
piese de schimb pentru diferite ter
mocentrale electrice, cerere pe care 
avem datoria să o onorăm exem
plar". Ne vorbește apoi de acțiunile 
întreprinse de comitetul de partid, 
de consiliul oamenilor muncii : 
„Secretarii de partid,. împreună cu 
șefii de ateliere au discutat opera
tiv cu comuniștii, cu toți oamenii 
muncii noul program de lucru, îna
intea începerii schimbului, sarcinile 
concrete ce le revin din hotărîrile 
adoptate de Comitetul Politic Exe- 
cutiy. Cuvîntul de ordine : comuniș
tii în fruntea tuturor .acțiunilor pen
tru organizarea perfectă a muncii, 
pentru ca nici un minut să nu se 
irosească, ca nici un strop de ener
gie să nu se piardă, răspundere 
maximă pentru realizarea planului 
la producția fizică și la export con
form graficelor stabilite".

...Secvențe obișnuite de muncă 
dintr-un schimb de noapte la o 
mare întreprindere bucureșteană. 
Ore de muncă, de eforturi susținu
te, de dăruire pentru înfăptuirea 
exemplară a indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru depășirea 
dificultăților create de condițiile 
climaterice deosebit de grele din 
acest început de an.

Prin cele 104 cămine culturale, viața 
rurală tulceană este în deplin acord 
cu chipul nou al satului. Fie că 
asculți fluierașii din Frecăței, caval- 
giii de la Izvoarele și Cloșca, armo
nicele de la Peceneaga, tarafurile de 
la Topolog, Greci, Dăeni, ansamblu
rile de cîntece și dansuri de la.Nufă- 
ru, Isaccea, Nifon. Turcoaia, recita
tori și soliști vocali din aproape fie
care localitate, toate confirmă marele 
potențial creator și interpretativ 
aflat în satele tulcene. Căminele 
culturale au devenit puternice centre 
ale vieții spirituale, ale educației 
cetățenești și patriotice. în acest 
anotimp ele desfășoară o activitate 
notabilă. Ținind cont de rigorile 
iernii, programarea tuturor acțiunilor 
trebuie făcută în condițiile impuse 
de necesitatea economisirii energiei 
electrice, utilizîndu-se lumina natu
rală a zilei. Cum aveam să ne 
convingem în comunele Lunca- 
vița și Niculițel, dar și la Pecenea
ga sau Sarichioi, îmbinarea activită
ților educative cu cele de spectacole 
au o bună tradiție. La Luncavița, 
arăta directorul căminului cultural, 
Nicolae Grigore, sînt organizate, prin 
planuri riguros respectate, activități 
politice și cetățenești pentru mai 
buna cunoaștere a documentelor de 
partid, a sarcinilor economice ce 
revin localității, aspecte ale vieții 
sociale, dezvoltarea învățămîntului 
agrozootehnic. La Niculițel, cum sub
linia primarul comunei, tovarășa 
Ioana Lungu, preocuparea pentru 
aflarea căilor concrete de realizare 
a noii revoluții agrare concentrează 
eforturile factorilor politici și educa
ționali, ale organizației de partid, 
ale căminelor culturale și școlilor. în 
acest context, activitatea culturală

de masă se află în stagii 
mutîndu-și accentele și 
mijloacele în funcție d 
respectiv. De pildă, brig 
fice, ne informa Ște 
directorul căminului cult 
problemele producției în 
torial, cele sociale, de ed 
tă în întilniri lunare. Cu 
tru răspmdirea cunoștir 
rialist-științifice, ca și 
despre istoria patriei fa 
activitățile cotidiene al 
cultural.

Varietatea acțiunilor e 
sursele atractivității. La 
cercul de cusături popul; 
al locului întii pe țară 1 
„Cîntarea României", me 
frumoasă tradiție, ca ș 
corale mixte, de colindă 
vocal pe patru voci și br 
tică, ambele laureate in 
La Niculițel, corul de 
bine cunoscut și prețuit i 
de activitate neîntrerupt!! 
Bălea, reputat cîntăreț la 
mația de muzicuțe, grupul 
dus de învățătoarea Elens 
grupul de recitatori, intri 
men Bulacu și Iulia Vlad 
cupate și de șlefuirea ve 
mația de dansuri, taraf 
artistică sînt tot atîtea 
dau dimensiune culturali 
spirituală tot mai plină 
din această parte a țării, 
cean iși cinstește cum se 
dițiile și-și cultivă cu pas 
cu ogorul, oamenii care 
eterna și suprema Iui mii

Emil VAS1LESC 
Neculai AM1E 
corespondentul „i

->1 c.
,”asch)

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrologie 

comunică timpul probabil pentru in
tervalul 17 ianuarie, ora 20 — 20 ia
nuarie, ora 20. în țară : La începutul 
intervalului, vremea va fi rece, geroa
să noaptea și dimineața în centrul și 
estul țării și se va încălzi ușor în sud- 
vest. tn a doua parte a intervalului, 
procesul de încălzire se va resimți în 
cea mai mare parte a țării. Cerul va 
fi variabil. Izolat va ninge. Vîntul 
sufla slab pînă la moderat, cu intensi
ficări de scurtă durată la început în 
sud-vest, apoi și în est din sectorul 
sud-estic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 20 și minus 10 
grade, mai coborîte în primele nopți 
în Transilvania și nordul Moldovei și 
mai ridicate în regiunile sudice, iar 
maximele vor oscila între minus 10 și 
zero grade, local mai ridicate, mai ales 
în a doua parte a intervalului. Local, 
ceață cu depunere de chiciură. în 
București : Vremea va fi rece, geroa
să noaptea la începutul intervalului, 
apoi se va încălzi ușor. Cerul va fi 
schimbător, favorabil ninsorii slabe în 
ultimele zile. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 12 și minus 6 
grade, mai coborîte la început, iar 
cele maxime între minus 4 și zero 
grade, mai ridicate, la sfîrșitul inter
valului. Se va semnala ceață cu de
punere de chiciură.

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
Mîine, prima tragere 

pe 1985 a marilor ciștiguri 
la Loto l

Administrația de Stat Loto- 
Pronosport organizează vineri, 
18 ianuarie 1985. prima tragere 
a MARILOR CÎȘTIGURI LOTO 
din acest an, oferind partici- 
panților noi posibilități de a 
obține AUTOTURISME „DA
CIA 1300". excursii și impor
tante sume de bani. Se efec
tuează 3 extrageri în 2 faze, cu 
un total de 27 de numere. La 
faza a Il-a se pot obține auto
turisme pentru primele 3 nu
mere, indiferent de ordine, pre
cum și asigurarea a minimum 
3 500 lei pentru 3 numere din 
9. din care o excursie în R. P. 
Ungară. Variantele de 25 lei 
participă la toate cele 3 extra
geri.

AZI, 17 Ianuarie, este ULTI
MA ZI DE PARTICIPARE !

O valoroasă lucrare monografică
Jubileul celor patru de

cenii care au trecut de la 
victoria revoluției de elibe
rare socială și națională, 
antifascistă și antiimperia- 
listă din August 1944 a con
stituit un bun prilej pentru 
istoricii noștri de a lărgi 
baza de investigație științi
fică, de a aprofunda sem
nificația deosebită a unor 
fapte și realități istorice 
circumscrise gloriosului 
eveniment, subliniindu-i, 
astfel, și mai pregnant ro
lul hotărîtor pe care l-a 
avut atit în contextul luptei 
popoarelor europene împo
triva hitlerismului, cit și în 
deschiderea unor noi ori
zonturi ale istoriei poporu
lui nostru.

Monografia „Armata ro
mână în revoluția din Au
gust 1944", publicată de 
Editura politică — reali
zare a unui colectiv de .is
torici prestigioși, alcătuit 
din general-colonel dr. 
Constantin Olleanu, gene
ral locotenent dr. Ilie 
Ceaușescu, colonel dr. Flo
rian Tucă, colonel dr. Va
sile Mocanu — se .înscrie in 
suita acestor preocupări 
meritorii.

Revoluția română din 
August 1944 reprezintă o 
continuare firească, dar pe 
o treaptă superioară, a 
luptei îndelungate a po
porului român pentru 
emanciparea sa socială și 
națională. ” Această teză 
deosebit de importantă, 
enunțată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului 
nostru, atunci cînd a elabo
rat conceptul de revoluție 
de eliberare socială și na
țională, a fost folosită de 
autori ca bază metodologică 
a lucrării. Autorii de
monstrează cu argumente 
multiple că revoluția de

eliberare socială și naționa
lă, antifascistă și antiimpe- 
rialistă a fost pregătită de 
îndelungata lucrare a po
porului român asupra lui 
însuși, că ea reprezintă un 
salt calitativ înfăptuit în 
condițiile complexe ale 
epocii respective cu con
cursul maselor largL popu
lare de la orașe și sate, al 
tuturor forțelor patriotice, 
înaintate ale națiunii. Actul 
de creație istorică de la 
23 August 1944, care a mar

ca un corp unitar, devotat 
națiunii. Fără rezerve, ea a 
întors armele împotriva 
Germaniei naziste, a luptat 
într-o strînsă unitate de 
voință cu formațiunile de 
luptă patriotice, cu masele 
largi populare pentru dobo- 
rîrea dictaturii antonescie- 
ne, pentru izgonirea trupe
lor hitleriste și horthyste 
de pe teritoriul patriei. 
Iată o realitate istorică ce 
se înscrie între evenimen
tele cele mai semnificative

NOTE DE LECTURĂ

cat începutul revoluției de 
eliberare socială și națio
nală, are un profund și 
nedezmințit caracter intern. 
Este o altă concluzie în
semnată pe care autorii o 
argumentează temeinic în 
capitolul'consacrat rolului 
hotărîtor pe care l-a avut 
Partidul Comunist Român 
în organizarea și condu
cerea mișcării de rezistență 
antifascistă și antiimperia- 
listâ în anii 1940—1944. In 
această privință, în carte 
sînt analizate principalele 
documente programatice 
ale partidului comunist, ac
tivitatea sa propagandisti
că, acțiunile de sabotare a 
mașinii de război hitleriste, 
politica de alianțe politice, 
suplă și adecvată realități
lor'epocii respective. Toate 
acestea sînt și argumente 
hotărîtoare pentru a subli
nia patriotismul ardent do
vedit de comuniști în con
diții dramatice de activita
te, abnegația și spiritul de 
jertfa care le-au animat în 
permanență gîndul și fapta.

Declanșarea revoluției de 
eliberare socială și națio
nală â găsit armata română

ale celui de-al doilea război 
mondial. Autorii monogra
fiei dau o explicație precisă 
și corectă acestui feno
men, invocînd existența 
unor factori determinanți 
pentru participarea arma
tei române Ia revoluția de 
eliberare socială și naționa
lă, antifascistă și antiimpe- 
rialistă din August 1944 și, 
apoi, la războiul antihitle
rist. Un prim element care 
se impune a fi luat în 
calcul în această privință, 
se arată în lucrare, îl re
prezintă compoziția socială 
a oștirii. Formată în imen
sa ei majoritate din țărani 
și muncitori (inclusiv 
corpul ofițerilor), armata 
română reflecta la vremea 
respectivă, în mod obiectiv, 
starea de spirit specifică 
mediului din care provenea, 
năzuințele și aspirațiile oa
menilor muncii spre liber
tate și independență, atitu
dinea lor profund antifas
cistă și antiimperialistă. Ca 
urmare, locul armatei ro
mâne la 23 August 1944 nu 
putea fi decît acolo unde a 
fpst în toate vremurile de 
restriște cînd erau în joc

înseși viața și destinele po
porului, ale patriei.

Sentimentele antifasciste 
și patriotice probate de ar
mata română în contextul 
revoluției de eliberare so
cială și națională și în răz
boiul antihitlerist își gă
sesc, de asemenea, explica
ția în tradițiile istorice, în
tr-un șir de evenimente 
mai apropiate, dar deopo
trivă, după cum subliniază 
autorii, în munca politică 
neostenită desfășurată de 
comuniști în anii interbe
lici, în strădaniile lor de a 
sădi în rîndul maselor, in
clusiv, în rîndurile armatei, 
puternice sentimente anti
fasciste, patriotice.

în virtutea unor aseme
nea convingătoare argu
mente este analizată în vo
lum, pe baza unei investi
gații științifice cu caracter 
exhaustiv, participarea con
cretă a armatei române în 
viitoarea evenimentelor re
voluționare din august 
1944, luptele purtate apoi, 
alături de armatele sovieti
ce, pentru eliberarea între
gului pămînt românesc, a 
popoarelor maghiar și ce
hoslovac de sub dominația 
Germaniei naziste.

înaltele trăsături morale 
și patriotice care au animat 
voința de luptă a armatei 
române în revoluția de eli
berare socială și națională,, 
antifascistă și antiimpe
rialistă din august 1944, în 
războiul antihitlerist s-au 
constituit, așa după cum 
desprindem și din această 
valoroasă lucrare monogra
fică, în tot at'itea premise 
obiective pentru noile coor
donate de acțiune a oștirii 
române în anii luminoși ai 
societății socialiste.

Dr. Olimpiu
MAT1CHESCU

Ateneul Român — gazdi 
unor interesante recitalu.

Mijlocul stagiunii 
bucureștene de con
certe prilejuiește, la 
Ateneul Român, sub 
egida Filarmonicii 
„George Enescu", o 
suită de prezențe in
terpretative de ținută 
artistică, manifestări 
desfășurate sub sem
nul debutului mai 
mult decit promițător 
în cadrul acestei insti
tuții de cultură muzi
cală ; să subliniem, și 
nu în treacăt, nivelul 
remarcabil al stagiunii 
camerale, atît în ceea 
ce privește calitatea 
programelor, selecția 
interpreților și, mai 
ales, ponderea specială 
acordată tinerilor mu
zicieni. In același sens, 
al girului eficace acor
dat tinerilor muzicieni, 
trebuie, in egală mă
sură, observată atenția 
firească orientată că
tre creația autohtonă 
definită în valorile ei 
reprezentative — crea
ție gravitind în jurul 
personalității lui Geor
ge Enescu, precum și 
efortul lăudabil de 
prospectare, de cerce
tare a zonelor mai 
vechi ale culturii mu
zicale, de valorificare 
a acestora în viața de 
concert.

Muzician înzestrat, 
cu disponibilități vio
lonistice extinse, La- 
dislau Horvath reali
zează o versiune ex
presiv tensionată a 
Sonatei a IlI-a „în ca
racter popular româ
nesc" de Enescu, ver
siune valabilă tocmai 
pentru faptul că ten
siunea expresiei deno
tă o încordare a gîn-

dului interpretativ la 
nivelul concepției ; la 
pian. Ina Oncdscu — o 
inteligență muzicală, 
în genere scrupulos o- 
rientată — a făcut față 
de această dată in mod 
inegal acestui opus de 
extremă dificultate al 
literaturii muzicăle 
contemporane.

Că respectul și pre
țuirea pentru creația 
enesciană se transmit 
din generație în gene-

CARNET 
MUZICAL

rație ne-o demon
strează și apariția pia
nistului Mihai Teo- 
doru, în a cărui inter
pretare binecunoscutul 
„Bourrâe" a dobindit 
valorile unei clarități 
sonore pregnante, de
loc masive, orientată 
mai mult către rigoa
rea construcției, decît 
spre evidențierea va
lorilor timbrale ale a- 
cesteia. Aceeași fermă 
stăpinire a spațiilor 
sonore se poate dis
tinge și în evoluția or- 
ganistului Felician 
Roșea, de la Alba Iu
lia, iar aceasta pe par
cursul unui program 
amplu de muzică pre
ponderent romantică 
de secol XIX ; in ca
drul acestuia, inter
pretarea lucrării lui 
Zeno Vancea — „Pre
ludiu și fugă", pre
zentată în primă audi
ție absolută, a fost 
edificatoare pentru 
ceea ce putem numi

simțul atit de i 
al rigorii ritmic 
corelării din 
ambele function 
rientate, și deci 
structive in reali 
formei ample a 
crării.

Să apreciem, în 
șit, în cazul nais1 
Cornel Pană, pe m 
cianul pasionat 
prospectează cu ini 
gență și invenție t 
dul de aur al cultl 
muzicale universal 
fapt rar, un progrț 
cuprinzind integral 1 
crări datorate marel 
maestru al barocul 
italian, Arcangelo Ci 
relli — sonate recer 
descoperite; devine ro 
dul unei cercetă; 
fructuoase în ceea t 
privește compatibil 
tatea timbrală dini 
instrumente, reiat 
atent orientată stil 
tic, dintre frazare 
calitatea tonului, 
menționăm în a 
caz colaborarea p 
oasă datorată 
muzicieni de ex 
experiență arti 
harpistul Ion 
Roncea și org 
Use Maria Reic 
anul marilor a 
sări ale vieții n 
le internaționf 
Enescu, Cuclin. 
Hăndel, Scarla' 
— este firesc 
cităm inte1 
noștri o orien 
pertorială ax 
pe creația 
maeștri, cit și 
a valorilor șc 
ponistice < 
rane române

Dumitru fi
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Tovarășului MASASHI ISHIBASHI
Președintele Partidului Socialist Japonez

în numele Partidului Comunist Român și al meu personal, am plăcerea 
să vă adresez dumneavoastră, tuturor membrilor P.S.J., un călduros salut de 
prietenie și sincere felicitări cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la crearea 
Partidului Socialist Japonez, împreună cu urările noastre de succes deplin 
lucrărilor celei de-a 49-a Convenții a jțprtidului.

înființarea Partidului Socialist a reprezentat un moment de importanță 
deosebită in viața poporului japonez, în mobilizarea sa Ia lupta pentru de
mocratizarea și modernizarea societății, promovarea progresului social și 
înfăptuirea aspirațiilor sale de bunăstare și prosperitate. Urmărim cu viu 
interes activitatea Partidului Socialist Japonez, consacrată apărării intere
selor vitale ale oamenilor muncii, consolidării independenței și suveranității 
țării, înfăptuirii dezarmării, in primul rind a celei nucleare, pentru apă
rarea dreptului suprem al popoarelor la pace, la viață.

Folosesc acest prilej pentru a releva cu satisfacție bunele relații de 
prietenie și colaborare existente între Partidul Comunist Român și Partidul 
Socialist Japonez, bazate pe egalitate, stimă și respect reciproc. Sînt con
vins că dezvoltarea continuă a legăturilor 
punde intereselor extinderii și diversificării 
Japonia, dintre cele două popoare, cauzei 
în lume.

Acționînd consecvent pentru edificarea 
România, Partidul Comunist Român promovează o politică activă în vede
rea realizării destinderii și securității in lume, opririi agravării situației 
internaționale, statornicirii unui climat de pace, înțelegere și colaborare 
între toate statele. încordarea la care s-a ajuns în viața internațională și 
intensificarea cursei înarmărilor impun mai mult ca oricind unirea tuturor 
forțelor revoluționare, democratice și progresiste, antiimperialiste pentru a 
opri cursul spre confruntare și război, pentru înfăptuirea dezarmării, în 
primul rînd a dezarmării nucleare, pentru destindere, colaborare și pace.

Cu prilejul acestor evenimente de seamă în viața Partidului Socialist 
vă adresăm urări de noi și importante succese în înfăptuirea pro- 
partidului, în activitatea ce o desfășurați spre binele, prosperi- 

fericirea poporului japonez, al cauzei păcii și colaborării între

dintre partidele noastre cores- 
raporturilor dintre România și 
păcii, securității și colaborării

cu succes a socialismului în

Și în sectoarele public și casnic trebuie

întreprins totul pentru

ECONOMISIREA
ENERGIEI!

In condițiile asprei înfruntări cu rigorile acestei ierni neobișnuit de grele, paralel cu 
eroicele eforturi depuse de mineri, sondori, energeticieni, de lucrătorii din transporturi, de oa
menii muncii din întreprinderi pentru învingerea greutăților, se impune și o neslăbită con
tribuție a cetățenilor Io marea bătălie pentru economisirea energiei și combustibililor.

Zi de zi, ceas de ceas, mobilizîndu-și întregul spirit gospodăresc, fiecare cetățean are 
datoria să realizeze economii cît mai substanțiale de energie electrică, gaze naturale, să 
prevină orice risipă a oricărui fel de energie.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Ritmurile construcției 
renăscută

Japonez, 
gramului 
tatea și 
popoare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România, 

Secretar general al Partidului Comunist Român

vă 
lui

Stimate domnule președinte Nicolae Ceaușescu,
în numele Partidului Muncii din Israel și al meu personal, doresc să 

felicit cu ocazia realegerii dumneavoastră ca secretar general al Partidu- 
Comunist Român, la recentul Congres al partidului.
Sîntem încredințați că veți continua să acționați în această calitate, la fel 
și în trecut, pentru continua dezvoltare a României, pentru promovareaca

păcii în lume.
Cu sinceritate.

SHIMON PERES
Președintele Partidului Muncii din Israel

ȘEDINȚA ACTIVULUI DE BAZA 
DIN PROCURATURĂ ȘI JUSTIȚIE 

TELEGRAMA ADRESATĂ TOVARĂȘULUI 
CEAUȘESCU

tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socia
liste România, se spune :

NICOLAE
Miercuri, 16 ianuarie, a avut loc in 

Capitală ședința activului de bază 
din procuratură și organele de jusy 
tiție.

în telegrama adresată cu acest prilej
„Intr-un climat de puternic entuziasm, activul de bază din procuratură 

fi justiție, întrunit în ședința pentru analiza de bilanț a activității desfă
șurate in anul 1984, a dat glas, din aâincul inimilor, bucuriei nețărmurite 
și satisfacției depline față de istoricul eveniment politic din viața societății 
noastre socialiste — hotărîrea Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist 
Român — de reinvestire a dumneavoastră, cel mai iubit fiu al poporului, 
conducătorul de excepție, cutezător și clarvăzător al partidului și statului, 
proeminentă personalitate a vieții politice contemporane, luptător neobosit 
pentru triumful păcii, înțelegerii, colaborării și securității în lume, în înalta 
funcție de secretar general al partidului.

Participanții au exprimat înalta apreciere și recunoștință pentru orien
tările deosebit cje prețioase pe care le acordați organelor procuraturii și 
justiției în activitatea ce o desfășoară și s-au angajat să acționeze în spi
ritul acestor orientări.

In deplin consens cu sarcinile strălucit reliefate in Raportul prezentat 
de dumneavoastră la Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român, 
vom acționa neabătut pentru perfecționarea continuă a activității procuraturii 
și organelor justiției, pentru ca acestea să-și poată îndeplini în Cele mai 
bune condiții misiunea de apărare a cuceririlor revoluționare, a proprietății 
întregului popor, a muncii și vieții cetățenilor, a ordinii și liniștii publice, 
a legalității socialiste.

Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de 
devotamentul nemărginit al întregului personal din procuratură și justiție 
față de dumneavoastră, de hotărirea nestrămutată de a întîmpina cu noi 
înfăptuiri aniversarea în acest an a două decenii de cînd, prin voința întregii 
națiuni, conduceți cu strălucire destinele României pe noi trepte de civili
zație și progres.

Cu prilejul apropiatei aniversări a zilei dumneavoastră de naștere și a 
îndelungatei activități revoluționare, animați de profunde sentimente de 
prețuire și stimă, vă rugăm să ne permiteți a vă adresa un vibrant și fierbinte 
omagiu, împreună cu cele mai alese urări de sănătate și de viață îndelungată, 
pentru a acționa pe mai departe, cu aceeași dăruire revoluționară, în fruntea 
partidului și statului nostru, spre binele și fericirea poporului român, pentru 
triumful socialismului și comunismului pe pămintul scumpei noastre patrii !“.

Dezvoltarea colaborării tehnico-științifice 
româno-cehoslovace

Conlucrare strînsă între edili și cetățeni
Drept răspuns la întrebarea noas

tră despre măsurile oe se întreprind 
in această zonă a Bucureștiului pen
tru contracararea efectelor acestei 
ierni deosebit de grele, tovarășul 
loan Rusu, prim-vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular al sectorului 4, ne-a prezen
tat un scurt bilanț provizoriu : „Pes
te 100 000 de cetățeni ai sectorului 
au participat pînă acum la deszăpe
zire. Asta în prima etapă a luptei 
împotriva vitregiilor acestei ierni. 
Acțiune care continuă. Acum, în a 
doua etapă, strîns legată de prima, 
putem spune că participă ' întreaga 
populație. E vorba de lupta pentru 
economisirea riguroasă a energiei și 
combustibilului. Greutățile sînt con
siderabile. dar și forțele care luptă 
pentru depășirea lor sînt pe măsu
ră". Concret, cum au acționat edilii 
și cetățenii acestui sector al Capi
talei. cu o populație de 270 000 de 
oameni ?

încă din noaptea viscolului din opt 
spre nouă ianuarie. întreaga activi
tate a consiliului popular s-a axat pe 
două planuri ; mobilizarea tuturor 
mijloacelor tehnice și a cetățenilor 
la deszăpezire. Toate comitetele de 
cetățeni și asociațiile de locatari au 
scos de cu zori uneltele de desză
pezire : lopeți, ca și tîrnăcoape, pen
tru a sparge crusta de gheată de sub 
stratul de zăpadă. Nu a existat nici 
o unealtă liberă. Practic, fiecare fa
milie a avut un reprezentant, sau 
doi, în bătălia contra nămeților. Așa 
incit, prin forțele unite ale mijloa
celor tehnice și cetățenilor, către 
prînz erau eliberate căile de acces 

de la marile întreprinderi pînă 
atelierele prestatoare de servicii, 
unitățile comerciale, la blocurile 
locuințe și pe străzile lăturalnice.

Scene ale abnegației și răspunderii 
civice relatate pe scurt de partici
pant!. „Se punea problema încotro 
să ne îndreptăm — spre deblocarea 
accesului spre unitate sau spre des
cărcatul legumelor și fructelor din 
camioanele care le aduseseră, «gî- 
fîind», prin nămeți ? Ambele treburi 
erau prioritare. Șl ambele s-au re
zolvat. Fără să-i solicite nimeni, 
cumpărătorii de dimineață, vîrstnicl 
și tineri, bărbați și femei, și-au lă
sat sacoșele și au pus mina care pe 
lopeți, care pe lăzile cu marfă pen
tru a le duce în magazin. Și-n mai 
puțin de o oră. totul era normal" 
(loan Hîldan, șeful unității „Fortu
na" — Berceni) ; „Am ajuns la fa
brică mergind după tractorul ce cu
răța zăpada. împreună cu ceilalți 
tovarăși am lucrat la degajarea căi
lor de acces, apoi am trecut la trea
bă. Planul e plan. Iar seara am mai 
făcut «o clacă» împreună cu coloca
tarii lărgind pîrtia din jurul blocu
lui" (Nicolae Spătaru, muncitor la 
întreprinderea „Dîmbovița").

Aceeași atitudine de înaltă răspun
dere civică s-a manifestat și in lupta 
deloc mai ușoară pentru economi
sirea de combustibil și energie.

Chiar a doua zi, după ședința din 
13 ianuarie a Comitetului Politic

Executiv al C.C. al P.C.R., la sediul 
consiliului popular al sectorului au 
fost convocați președinții comitetelor 
de cetățeni și asociațiilor de bloc, 
precum și activul O.D.U.S. Ordinea 
de zi — concisă : „economisirea pe 
toate căile a energiei". Iar hotărîrile 
la fel de concise : etanșeizarea tutu
ror geamurilor de pe scările blocu
rilor și din încăperile-anexă ; lumi
na de veghe de la casa scărilor — cu 
becuri de 25 wați ; la fiecare scară 
— întrerupătoare automate ; renun
țarea la frigidere și Ia aparatele 
electrocasnice pe perioada de iarnă ; 
folosirea în încăperile de locuit nu
mai a becurilor de 40 wați... Lucru 
important : președinților asociațiilor 
de locatari li s-au indicat nomina
lizat adresele celor 24 magazine din 
sector unde se pot procura becuri

Cum acționează 
consiliul popular, 

O.D.U.S. și cetățenii 
din sectorul 4 

al Capitalei

la 
la 
de

de 15 și 25 wați, corpuri de Iluminat 
fluorescent, întrerupătoare automate 
etc. spre a și le procura operativ.

Am notat cîteva adrese, unde am 
stat de vorbă cu președinții asocia
țiilor de locatari, cu locatarii înșiși.

Strada Pionierilor nr. 11, bloc A 3. 
„De fapt, pe scările noastre au fost 
tot timpul becuri de 15 wați și n-a 
deranjat pe nimeni. Nu-ți trebuie 
lumină ca la baluri pentru a descuia 
ușa sau să te saluți cu un vecin, 
ne spune președintele asociației, Ion 
Veșca. Cît despre camerele de lo
cuit, ne-am convins locatarii de 
avantajul, chiar și bănesc, al becului 
de 40 de lumini, al veiozei de citit. 
Și trebuie să o spunem, aici ne-a fost 
de mare folos activitatea membrilor 
O.D.U.S., începînd cu exemplul lor 
personal".

Sunăm la apartamentul nr. 3. unde 
ne deschide locatarul Constantin Pe
trescu, revizor la „Ascensorul" : „De 
cînd s-a lăsat frigul am și uitat că 
frigiderul are priză. De ce să ne lă- 
comim la frigul artificial, cînd bal
conul e la fel de bun pentru păstra
rea mîncării ? Mijloc de economie 
și pentru propriui buzunar, și pen
tru energia atît de necesară. Se mai 
pot găsi surse de economie ? Ca lu
crător 
Ce-ar 
lifturi 
tate ? 
urcat 
sau două, ori pentru coborîre ? Apoi, 
ar trebui cu desăvîrșire interzisă 
joaca copiilor cu liftul. Pare un 
lucru minor, dar se mai întîmplă în 
blocuri. Risipă de energie, pericol 
pentru copii. E drept, asta depinde

la «Ascensorul», cred că da. 
fi dacă locatarii ar apela la 
doar în caz de strictă necesi- 
Adică doar atunci cînd au de 
5—6 etaje, nu pentru un etaj

în mare măsură de educația cetățe
nească a copiilor,_dar cine s-o facă 
dacă nu noi ?
care-1 cerem din 
O.D.U.S.".

„Sigur că nu e 
ra mai puțină, 
temporară, la aparatele electrocas- 
nice. Dar momentul greu prin care 
trece sistemul energetic, ca urmare 
a gerurilor, înghețării apelor, o im
pune. Energia este necesară ca ae
rul economiei, dezvoltării noastre. 
Acum. Și nu există om al muncii să 
nu-și dea seama concret de lucrul 
acesta. Tocmai de aceea, trebuie în
țeleasă necesitatea strictei economi
siri a energiei, ca o îndatorire pa
triotică, cetățenească, la locurile de 
muncă și, în egală măsură, acasă. 
Este lucrul pe care-1 fac deputății, 
comitetele O.D.U.S., celelalte orga
nizații obștești". (loan Breazu, de
putat în circumscripția nr. 10).

Că majoritatea covîrșitoare a ce
tățenilor înțeleg imperativul acțiu
nilor hotărîte pentru a depăși greu
tățile acestei ierni aspre, al reducerii 
cu 50 la sută a consumului de elec
tricitate este evident. Întîlnim însă, 
din păcate, și excepții. Ne vom re
feri la două din ele : locatarii Con
stantin Soare și Eugen Tendeche 
din Aleea Tohanului nr. 1. bloc 29, 
se plîng consiliului popular că în 
apartamentele lor „e curent" (dar 
geamurile nu și le-au etanșeizat !) ; 
că mașina a întîrziat să ridice lăzile 
de gunoi (dar nici unul din ei n-a 
ieșit la pîrtie !) ; că... De bună sea
mă asociația de locatari, colocatarii 
din bloc au luat, pe bună dreptate, 
atitudine împotriva lipsei de răs
pundere civică. Participarea la 
înlăturarea zăpezii din jurul blocu
rilor, cît și la acțiunile de eco
nomisire a energiei este o obligație 
a fiecărui cetățean, prevăzută prin 
lege. Iar răspunsul cuvenit la aceas
tă îndatorire — un act civic, patrio
tic. Pe care-1 îndeplinesc cu consec
ventă, cu înțelegere majoritatea co
vîrșitoare a cetățenilor.

Există încă resurse de economisire 
a energiei 7 Acțiunile întreprinse de 
Consiliul popular al sectorului 4 de
monstrează că da. Astfel, după cum 
ne relata tovarășul Adrian Serafim, 
de la secția comercială a sectorului, 
într-o singură zi au fost depistate și 
scoase din funcțiune numeroase uti
laje mari consumatoare de energie 
care funcționau cu totul inutil acum 
în rețeaua comercială, printre care : 
247 vitrine... frigorifice J!).- 86 guri 
de gaze (unde reveneau cîte 4 Ia... 
o friptură), 412 prize din birouri 
(pentru... cafeluțe !) etc.

Iar acțiunea de depistare a surse
lor de risipă continuă. Tot „pe două 
planuri", care de fapt se contopesc: 
măsurile luate de edili și acțiunile 
responsabile, ferme ale cetățenilor. 
Ceea ce înseamnă contribuții civice 
la efortul general pentru depășirea 
dificultăților create de această iarnă 
aspră.

E un sprijin pe 
partea comitetului

o desfătare căldu- 
renunțarea, chiar

Laurențiu DUȚA

în perioada 14—16 ianuarie a.c., la 
invitația Guvernului Republicii So
cialiste România și a Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehnologie, 
a avut loc vizita in România a to
varășului prof. dr. Jaromir Obzina, 
vicepreședinte al Guvernului R.S. 
Cehoslovace, președintele Comisiei 
de Stat pentru Dezvoltare Tehnico- 
Științificâ și Investiții — însoțit de o 
delegație de specialiști cehoslovaci.

La intilnirea de lucru și convorbi
rile de la Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie, oaspetele ceho
slovac a fost salutat din partea Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia de către tovarășul Nicolae 
Constantin, viceprim-ministru al gu
vernului.

în cadrul convorbirilor care au 
avut loc cu tovarășul prof. Ion Ursu, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnologie, 
în contextul bunelor relații de co
laborare pe multiple planuri dintre 
România și Cehoslovacia, au fost 
examinate stadiul și rezultatele co
laborării tehnico-științifice obținute 
pină in prezent pe baza „Programului 
de colaborare și cooperare dintre Re
publica Socialistă România și R S. 
Cehoslovacă in domeniul cercetării 
științifice și dezvoltării tehnologice 
pe perioada 1981—1985", constatin- 
du-se cursul ascendent al colaborării 
tehnico-științifice dintre cele două 
părți și au fost stabilite măsuri pen
tru creșterea în continuare a efici
entei acestei activități.

Totodată, în spiritul „Acordului- 
Program privind direcțiile de bază 
ale dezvoltării colaborării economice 
și tehnico-științifice pe termen lung 
între Republica Socialistă România și 
R.S. Cehoslovacă", semnat in 1981 de 
către conducătorii de partid și de stat 
din cele două țări, și relevindu-se 
contribuția deosebită pe care știința 
o aduce la dezvoltarea unor ramuri 
prioritare ale economiilor naționale 
ale celor două țări, au fost convenite 
acțiuni pentru dezvoltarea în conti
nuare a colaborării și cooperării 
tehnico-științifice româno-cehoslovace 
prin definitivarea și semnarea în 
cursul acestui an a „Programului de 
colaborare și cooperare științifică și 
tehnologică dintre Republica So
ci; 'istă România și R.S. Cehoslovacă 
pe perioada 1936—1990".

în cadrul convorbirilor, cele două 
părți s-au informat reciproc asunra 
rezultatelor obținute și orientărilor 
de dezvoltare a științei și tehnolo
giei in România și in Cehoslovacia 
prevăzute in documentele Congresu
lui al XIII-lea al Partidului Comu
nist Român și, respectiv, ale Congre
sului al XVI-lea al Partidului Comu
nist Cehoslovac, precum și asupra 
preocupărilor din țările lor pentru 
continua perfecționare a planificării, 
organizării și conducerii activității de

cercetare științifică și dezvoltare teh
nologică.

în perioada cît s-a aflat în Româ
nia, delegația cehoslovacă condusă de 
tovarășul Jaromir Obzina a vizitat 
institute centrale de cercetare știin
țifică și dezvoltare tehnologică, pre
cum și întreprinderi industriale din 
domeniile : chimie și prelucrarea ți
țeiului, metalurgie, electrotehnică și 
electronică, construcții de mașini, 
unde a purtat convorbiri cu specia
liștii din aceste unități.

în cadrul acestor convorbiri a fost 
relevat interesul celor două părți 
pentru noi acțiuni de colaborare și 
cooperare tehnico-științifică în dome
niile sus-menționate.

La încheierea vizitei în România a 
fost semnat un protocol de către to
varășul prof. Ion Ursu, prim-vice
președinte al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, și to
varășul prof. dr. 
vicepreședinte al Guvernului 
Cehoslovace, președintele ~ 
de Stat pentru Dezvoltare 
Științifică și Investiții.

La întîlnirile și acțiunile 
avut loc în cadrul vizitei 
noastră a delegației cehoslovace a 
participat tovarășul Jan Papp, amba
sadorul R.S. Cehoslovace la Bucu
rești.'

Jaromir Obzina, 
R.S. 

Comisiei 
Tehnico-

care au 
în țara

Cronica zilei
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Florea Ristache a fost numit în ca
litatea de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socia
liste România in Jamahiria Arabă 
Libiană Populară Socialistă, în lo
cul tovarășului Andrei Păcurar, care 
a fost rechemat.
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0 Fapt divers : SCALA (11 03 72) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19. FAVORIT
(45 31 70) — 8; 10: 15; 17; 19. MODERN 
(23 71 o:) — 9; 11: 13: 15; 17; 19.
0 Cireșarii : GRIVIȚA (17 08 58) —
9; 11; 13; 15; 17: 19. CULTURAL
(83 50 13) — 9; II; 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).
• Mitică Popescu : UNION (13 49 04)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, COSMOS
(27 54 95) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19.
O Raliul: LIRA (317171) — 15; 17; 
19, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19.
• Horea : 18,30; Lupii mărilor — 
14,30; 16,30: VIITORUL (10 67 40).
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ECONOMISIȚI CIT MAI MULTI KILOWAȚI!

L/GNIT

PĂCURĂ

O preocupare ce trebuie să mobilizeze pe fiecare cetățean 
pentru că

PENTRU OBȚINEREA UNUI 
KILOWATT-ORĂ SE CONSUMĂ:

CU UN SINGUR KILOWATT 
ORĂ SE POT PRODUCE:

• 1,5 kg lignit 
sau

• 280 g păcură 
sau

• 0,32 mc gaz metan

0 Acordați circumstanțe atenuante?: 
POPULAR (35 15 17) — 15; 17; 19.
0 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; 19,15.
0 Lovitură fulgerătoare : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
0 Amintirea unei mari iubiri : 
SALA MICA A PALATULUI — 17:
19,30. LUMINA (14 74 16) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19.
0 Program de vacanță — 8.45; 10,30; 
Moscova nu crede în lacrimi — 12,15; 
15; 18 : TIMPURI NOI (15 61 10). /
0 Talisman : PACEA (60 30 85) — 15; 
17; 19.
0 Domn pentru o zi : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19.
0 Mitul Fedorei : STUDIO (59 53 15) 
— 10; 12,15; 15; 17,15; 19,15.
0 Jandarmul și extraterestrii : PA-

• 10 kg ciment 
sau

• 7 kg îngrășăminte complexe 
sau

® 1,5 kg țesături din lînă

TRIA (11 86 25) -
19.30; GLORIA (47 46 75)
15; 17; 19, AURORA (35 04 66)
11,15; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
• Șerpii roșii: PROGRESUL (23 94 10)
— 15; 17; 19.
• Marele premiu : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 8.45; 11,45; 15; 18,15.
© “ ” ' -------------- -----------
9;
•
A
VAL (15 63 84) -
14,45: 16,45; 18,45.
• Zile de fior și rîs — 9; 10.45; 12,30; 
14,15; 16; 17,45, Obiecte fermecate — 
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.

Trec zilele : CAPITOL (16 29 17) — 
11; 13; 15; 17; 19.
Ghețuri pe înălțimi
PALATULUI — 17;

8,45

SALA MARE 
19.30, FESTI- 
10,45; 12,45;

• Avertismentul : DRUMUL SĂRII 
(31 28 131 - 15,30; 18.
• Febra aurului : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19.
0 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.
• Omul și fiara: FLACĂRA (20 33 40) 
— 15.30; 18.30.
• Omul păianjen se întoarce : ARTA 
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.

teatre
O Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de

in Varșovia
Puține orașe ale Europei au cu

noscut atitea încercări ca Varșovia. 
De-a lungul secolelor ea a fost nu 
o dată incendiată, jefuită, distrusă. 
Cea mai mare încercare prin care 
avea să treacă a fost însă în cursul 
celui de-al doilea război mondial, 
cînd furia hitleristă a sters practic 
întregul oraș de pe suprafața pămîn- 
tului. Frumosul oraș de pe malu
rile Vistulei devenise un uriaș mor
man de ruine fumegînde, nazismul 
dovedindu-și încă o dată esența sa 
barbară, ura viscerală față de tot 
ceea ce reprezenta valorile civiliza
ției. Dar aidoma păsării Phoenix — 
deși folosită de atitea ori. compara
ția nu și-a pierdut forța de suges
tie — orașul a renăscut din propria-i 
cenușă. învingînd toate greutățile. 
Varșovia și-a păstrat demnitatea pe 
care o merită capitala unei națiuni 
dîrze. Iar atunci cînd ingineri străini 
consultați asupra problemei recon
strucției orașului au recomandat, in 
fața imensului haos de 
să fie înălțată din nou la 
lometri distanță, ideea a 
pinsă cu indignare.

Epopeea reconstrucției 
polone a fost, înainte de toate, o 
pilduitoare probă de eroism, de cre
dință și abnegație față de cauza re
nașterii patriei. La 
eliberarea orașu
lui, cu 40 de ani 
în urmă — la 17 
ianuarie 1945 —
a fost lansată 
chemarea : „Să
reconstruim Var
șovia !“, la care 
a răspuns întrea
ga țară. Semni
ficativă a fost 
și ordinea prio
rităților. în ciuda unor mari 
lipsuri de mijloace materiale și 
tehnice, imediat după înlăturarea 
dărimăturilor, s-a trecut la recon
struirea „orașului vechi". Era expre
sia hotărîrii de a restabili unul din 
simbolurile existenței milenare a 
Poloniei. Apoi s-au refăcut treptat 
celelalte zone distruse și, ulterior, au 
început să se înalțe cartierele noi, 
absolut necesare pentru capitala u- 
nei țări pornite pe făgașul preface
rilor socialiste.

O capitală renăscută, dar redimen- 
sionată la o altă scară. Ea a fost 
concepută ca un oraș al secolului ce 
vine, prin dimensiunile și caracte
risticile de metropolă modernă, cu 
edificii impunătoare, artere largi de 
circulație și o notabilă grijă pentru 
latura decorativă, fie că e vorba 
profilul propriu-zis al clădirilor, 
de integrarea lor cu iscusință 
peisajul natural.

Doar in Stare Miasto, centrul 
toric, reconstituirea a respectat fidel 
vechea arhitectură, pentru ca polo
nezii să regăsească în cetatea medie
vală și monumentele sale, mărturii 
ale tumultuoasei istorii naționale. Din 
loc în loc întîlnești pe zidurile case
lor plăci comemorative cu inscripția: 
„Loc sfințit de singele polonezilor 
căzuți pentru libertatea patriei". 
Sînt vreo 400 asemenea plăci și mai 
totdeauna găsești înk.preajma lor 
persoane gata să-ți întregească înțe
lesul inscripției lapidare. Sînt locuri 
de reculegere, menite să amintească 
generației de azi și celor de mîine 
despre eroismul a 800 000 de varșo- 
vieni — două treimi din populația 
de atunci a orașului — care și-au 
pierdut viața în cei șase ani de re
zistență antihitleristă.

în afara unor asemenea locuri, al
cătuind un impresionant memento, 
capitala polonă trăiește în caden
ța permanentă a modernizării, în- 
cepînd cu aspectul urbanistic. Chiar 
în 
în 
ța 
rea 
lor . .
40 de etaje, cît și a blocurilor de 
locuințe, destinate să satisfacă me
reu mai bine nevoile de confort ale 
varșovienilor. Reprezentanți ai mu
nicipalității țin să sublinieze că rit
mul rapid de creștere a populației, 
care acum depășește un milion și 
jumătate de locuitori, a pus și pune 
probleme complexe edililor, arhitecți- 
lor, administrației nu numai in do
meniul construcției de locuințe, ci și 
în privința ameliorării transportului 
urban, în general a serviciilor.

Tocmai spre a face față nevoilor 
de acum și celor previzibile, pla-

dărîmături, 
cîțiva ki- 
fost res-

capitalei

scurt timp după

nurile din acest sector, cuprinzînd 
perioada pînă la sfirșitul acestui se
col, preconizează asigurarea unui 
ritm mediu anual de 30 000 de apar
tamente. Proiectele au în vedere nu
mai perimetrul stabilit al orașului, 
care nu va fi extins, spre a conser
va cum se cuvine spațiile verzi dim
prejur și, implicit, spre a oferi o via
ță pe cît se poate ferită de noxele 
metropolelor urbane din zilele noas
tre.

Demnă de* atenție este șl latura 
„invizibilă" a proiectelor gospodă
rești. între altele, la cîteva zeci de 
kilometri de oraș, la confluența nu
rilor Bug și Narow, a fost creat un 
lac de acumulare, destinat să înlo
cuiască sau să suplimenteze rețeaua 
de apă potabilă existentă, care deo
camdată folosește apa filtrată din 
Vistula și surse de apă freatică, de
venite insuficiente.

Dar una din preocupările majore 
pentru dezvoltarea orașului rămîne 
asigurarea lui cu energie, pe măsu
ra nevoilor crescînde ale acestei ci
tadele industriale, cu peste două mii 
de întreprinderi din cele mai varia
te sectoare, excluzîndu-le însă pe 
cele cu profil poluant. Doar foarte 
puține unități de acest gen au mai 
rămas în perimetrul orașului și se 
fac pregătiri spre

40 de ani de la 
eliberarea capitalei 

R. P. Polone

de 
fie 
in

is-

centrul capitalei Poloniei — 
linii mari terminat — prezen- 
macaralelor vestește continua- 

construcțiilor, atît a clădiri- 
monumentale, unele depășind

INFORMAȚII
Finalele la sporturile de iarnă 
ale ediției a IV-a a „Daciadei"

- în plină desfășurare
patinoarul din 
întrecerile de 
seniori), fina- 
iarnă din ca- 
..Daciadei" vor

Incepute ieri pe 
Miercurea-Ciuc (cu 
patinaj viteză pentru 
lele la sporturile de 
drul ediției a IV-a a 
continua pe parcursul mai multor 
săptămini pe pîrtiile și patinoarele 
cele mai ospitaliere din țară. Astfel, 
duminică, 20 ianuarie, tot la Miercu
rea-Ciuc, vor avea loc finalele pro
belor lungi la schi fond. Săptămina 
viitoare, pe pîrtiile din Poiana Bra
șovului, marți, miercuri și joi își 
vor măsura forțele cele mai bune 
junioare Ia schi alpin, iar pe pati
noarul din Miercurea-Ciuc, miercuri 
și joi, se intîlnesc Ia patinaj viteză 
juniorii și junioarele. Intre 25 și 28 
ianuarie, la Predeal, pe pîrtiile de 
sub Cioplea, vor lua startul biatlo- 
niștii juniori. Va veni apoi rîndul 
„perlei Bucegilor" — Sinaia — să 
găzduiască, intre 30 ianuarie și 3 
februarie Inclusiv, alte finale ale 
„Daciadei" : probele de sanie pentru 
seniori. în continuare, noi finale 
pentru cucerirea titlului de campioni 
ai „Daciadei" la sporturile de iarnă, 
în afară de schi și patinaj viteză —

cuci — 14; 18; (sala din Piața Cos- 
monautilor, 11 07 57) : Idolul ' * 
Anapoda — 18.
• Filarmonica „George 
(15 68 75. Ateneul Român) : 
simfonic. Dirijor : Petre 
Solist : Marin Cazacu — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Micul 
coșar — 11 î Rigoletto — 18.
• Teatrul de operetă ------ 
Oklahoma — 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza 
(sala Schitu Măgureanu, 
Luna dezmoșteniților — _ 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : 
— 18.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Maestrul 
și Margareta — 17.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Șoa
reci de apă — 18,30.
• Teatrul de comedie (15 64 60) : 
Cirtițele — 18.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, aala

și Ion

Enescu* 
Concert 

Sbârcea.

(14 80 11) :

Bulandra"
14 75 46) : 

18; (sala 
Răceala

a le transfera cu 
timpul în alte 
părți. Bazele in
dustriei varșovie- 
ne s-au pus chiar 
din primii ani 
după eliberare, a- 
jungîndu-se ca, 
astăzi, potențialul 
industrial al ora
șului să se situe
ze pe locul al doi
lea în țară.

de milion de oa- 
fabricile și uzinele

Peste un sfert 
meni lucrează în 
Varșoviei, între care bine cunoscute 
și peste hotare sînt marea uzină de 
autoturisme din cartierul Zeran, fa
brica de televizoare, combinatul de 
oțeluri speciale etc. Multe din ele 
sint de dată relativ recentă, altele, 
deși au aproape vîrsta Varșoviei noi, 
n-au încetat să se modernizeze trep
tat spre a ține pasul cu exigențele 
competitivității. Este cazul uzinei 
de motoare „Nowotko", care a în
ceput să producă acum 33 de ani. 
Colectivul ei a parcurs de atunci un 
șir de etape, trecînd la realizarea, 
pentru prima oară în Polonia, a u- 
nei mari varietăți de motoare de 
mare putere pentru navele maritime 
și fluviale, a căror producție a de
venit o ramură prestigioasă a econo
miei naționale, de motoare pentru 
locomotive și autocamioane, cărora 
ulterior li s-aJU adăugat cele desti
nate extracției de petrol. Oamenii 
acestei mari întreprinderi vorbesc 
cu satisfacție despre colaborarea 
fructuoasă pe care o Întrețin de 
mai mulți ani cu uzinele „23 Au
gust" din București și „1 Mai" din 
Ploiești.

Oraș Închegat, Varșovia are Încă 
destule zone de șantier. în afara 
noilor cartiere, de locuințe, care se 
irișWă cu’'"precSdteĂe îrisffre' Vistula, 
In. apropiere de oraș se află în curs 
de finalizare o termocentrală de 
2 200 gigacalorli și se va construi 
alta asemănătoare, care este in fază 
de proiect. Dar cel mai însemnat 
șantier al capitalei polone este 
metroul, început în 1981, cu termen 
de terminare a cîtorva tronsoane în 
1989. Unul din cele mai importante 
obiective de investiții din țară, me
troul este menit să contribuie la 
destongestionarea și accelerarea tra
ficului urban, aflat în continuă creș
tere.

Ziarele varșovlene relatează, In a- 
ceste zile, despre faptul că, atît in 
capitală, cît și in restul țării, prin
de viață reforma economică, se în
registrează o tendință de creștere a 
producției industriale, în general a 
activității economice, remareîndu-se 
o sporire a eficienței și a producti
vității muncii. Aceste rezultate slnt 
o dovadă a hărniciei oamenilor mun
cii polonezi, a hotărîrii lor de a în
vinge greutățile existente încă, pen
tru asigurarea dezvoltării economica 
a țării, pentru înfăptuirea obiective
lor stabilite de Congresul al IX-Iea 
al P.M.U.P. în ansamblul acestor e- 
forturi, Varșovia renăscută, Varșovia 
zilelor noastre își are în continuare 
locul său de frunte.

SPORTIVE

V. OROS

la bob, patinaj artistic, sărituri șl 
combinată nordică, orientare pe 
schiuri, hochei.

VOLEI. Miercuri, în sala „Agrono
mia" din Capitală s-a disputat meciul 
retur din cadrul sferturilor de finală 
ale „Cupei cupelor" la volei mascu
lin dintre formațiile Steaua Bucu
rești și Pieksamen (Finlanda). Supe
riori tehnic și tactic, voleibaliștii ro
mâni au cîștigat cu scorul de 3—0 
(15—2, 15—5, 15—12), obținînd califi
carea în turneul final al competiției, 
programat în perioada 15—17 februa
rie. în Franța, la Asnieres.

t V
20.00
20,20
20,35

21,05

21,50
22,00

Telejurnal (partial color) 
Actualitatea în economie
Studioul tineretului 0 Uniți în 
cuget, faptă și înaltă cutezanță. 
• Noi. cei născuțl In Epoca-luml- 
nă • Viața școlii 0 De strajă pa
triei
Serial științific (color). Călătorie 
In Univers. (Episodul 8)
Telejurnal (parțial color) 
închiderea programului

Magheru) : Micul infern — 18; (sala 
Studio) : Trăsura Ia scară
• Teatrul Giulești (sala
14 72 34)
18 04 83) . .....__ ...
• Teatrul sâtiric-muzical 
se* (sala Savoy, 15 56 78) : 
nărui de la Domenii — 
Victoria, 50 58 65) : 
cleți — 18,30.
O Ansamblul ,.Rapsodia română* 
(13 13 00) : Ne cunoaștem din vedere 
— 18.
• Teatrul „Ion Creangă* (50 26 55) : 
Nota zero Ia purtare — 18.
• Teatrul „Țăndărică* (15 23 77) ; 
Noul nostru vecin — 10; (sala din 
Piața Cosmonauților, 11 07 57) : Ano
timpurile minzului — 10.
• Circul București (10 41 95) : Parada 
circului — 15,30; 19.
• Ansamblul de estradă al Armatei
(sala C.C.A., 13 60 64) : Estrada în
croazieră — 18,30.

— 19. 
Majestic, 

...Eseu — 18; (sala Giulești 
Jean, fiul Iul Ion — 15.

„C. Tăna- 
Funcțio- 

18,30; (sala 
Băiatul cu sti-
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S.U.fl.: Personalități politice în sprijinul hotărîrii 
Belgiei de amînare a instalării rachetelor „Cruise" 

zent, o vizită în S.U.A. - a preci
zat că la această dată va fi adop
tată -numai decizia privind ampla
sarea sau neamplasarea armelor 
respective pe teritoriul țării,

„Vă solicităm să luați în consi
derare o amînare prelungită" a in
stalării rachetelor — se arată în 
scrisoarea remisă, potrivit agenției 
France Presse, de 14 membri de- 
mocrați ai Camerei Reprezentanți
lor, ambasadei belgiene la 
shington.

WASHINGTON 16 (Agerpres). —
Membri democrați ai Congresului 
S.U.A. și lideri ai mișcărilor antinu
cleare din Statele Unite au cerut 
guvernului belgian să amine am
plasarea pe teritoriul Belgiei a ra- 

l chetelor nucleare americane cu 
J rază medie de acțiune de tipul 
r „Cruise".
ț Potrivit hotărîrilor N.A.T.O., insta- 
l larea acestor rachete în Belgia ar 
J urma să înceapă pină la sfîrșitul 
1 lunii martie, dar premierul Wilfried
| Martens - ce întreprinde, în pre-
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I luptă pentru pace și solidaritate a' 
.' dat publicității o declarație in care

R.F.G.: „Oprirea instalării noilor rachete 
ar facilita desfășurarea negocierilor"

BONN 16 (Agerpres). — într-o 
declarație dată publicității la în
cheierea unei ședințe a conducerii 
Partidului Social Democrat din
R. F.G. se relevă că încetarea am
plasării rachetelor cu rază medie 
de acțiune în Europa ar corespun
de intereselor europene și ar putea 
confirma strădaniile U.R.S.S. și
S. U.A. în vederea desfășurării 
unor negocieri încununate de 
succes.

SUZDI3: Juriștii cheamă

Wa-

par-Vicepreședintele fracțiunii 
lamentare a P.S.D., Horst Ehmke, 
a declarat că abordarea in inter
dependență a celor trei categorii 
de arme — cu rază medie, strate
gice și spațiale —' are o impor
tanță hotăritoare <?i este necesar 
ca încă de la începutul viitoarelor 
negocieri S.U.A. și U.R.S.S. să în
treprindă pași concreți spre dezar
mare.

la intensificarea eforturilor 
pentru încetarea înarmărilor nucleare

STOCKHOLM 16 (Agerpres). — 
Organizația antirăzboinică suedeză 
..Juriștii împotriva armei nuclea
re" a subliniat, intr-o luare de 
poziție, necesitatea întreprinderii 
de eforturi susținute îndreptate 
spre frinarea cursei înarmărilor 
• ucleare. Declanșarea unui război 
termonuclear ar duce la pieirea 
omenirii, iar juriștii trebuie să-și

aducă contribuția la preintimpina- 
rea acestui pericol, a subliniat, in
tr-un articol publicat de ziarul 
„Aftonbladet", juristul Stig Gus- 
tafsson, deputat in Riksdag. El a 
subliniat necesitatea intensificării' 
eforturilor pentru crearea de zone 
fără arme nucleare si înfăptuirea 
altor măsuri in scopul întăririi se
curității internaționale.

ORIENTUL MIJLOCIU
® Consultări la Beirut după anunțarea planului israelian de 
retragere a trupelor din sudul Libanului • întrevederile suvera
nului iordanian • Apropiata reluare a convorbirilor egipteano- 

israeliene
BEIRUT 16 (Agerpres). — Pre

ședintele Libanului, Amin Gemayel, 
și primul ministru Rashid Karame 
au conferit cu Brian Urquhart, se
cretarul general adjunct al O.N.U., 
aflaț la Beirut in cadrul unui nou 
turneu întreprins în regiune. Cu 
acest prilej a fost discutată decizia 
anunțată de Israel de a-și retrage 
trupele din Liban.

într-o declarație făcută după 
această întrevedere. Rashid Karame 
a subliniat că planul israelian* nu 
răspunde cererii libaneze de a se 
prezenta un calendar al retragerii. 
El a adăugat că reluarea negocieri
lor de la Naqhoura dintre reprezen
tanții militari ai Libanului și Israe
lului depinde de rezultatele contac
telor pe care le are, in prezent, 
Brian Urquhart în zonă. Rashid Ka
rame a evidențiat din nou importan
ța solidarității tuturor libanezilor 
pentru a se obține retragerea tru
pelor israeliene.

TEL AVIV 16 (Agerpres). — Șeful 
Statului Major al armatei israeliene. 
generalul Moshe Levi, a invitat ar
mata libaneză să ocupe poziții în 
orașul Saida, principala așezare ur
bană din Libanul de sud, „după ple
carea forțelor israeliene din acest 
sector, la 18 februarie a.c.“, transmi
te agenția France Presse.

Intr-un interviu televizat, genera

lul Levi a declarat că armata israe- 
liană „nu va opera o redesfășurare 
in sudul Libanului, ci va evacua în
treg teritoriul în mod progresiv", 
potrivit planului Statului Major, a- 
probat recenp de guvernul de uniune 
națională al premierului Shjmon Pe
res. „Obiectivul principal constă in 
a aduce armata israeliană la fron
tiera internațională" — a spus el.

AMMAN 16 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei și-a încheiat 
turneul întreprins in patru state din 
zona Golfului : Kuweit, Bahrein. 
Qatar și Oman, avînd drept princi
pal obiectiv, după cum menționează 
agenția U.P.I., intensificarea efortu
rilor vizînd organizarea unei confe
rințe arabe la nivel inalt.

în timpul turneului, arată agenția, 
regele Hussein a evidențiat că de
pășirea punctelor de vedere diver
gente interarabe ar trebui să fie 
realizată in cadrul unei conferințe la 
nivel înalt și nu să constituie o con
diție pentru convocarea acesteia.

CAIRO 16 (Agerpres). — Convor
birile egipteano-israeliene în proble
ma zonei Taba (teritoriu de frontie
ră dintre Egipt și Israel) vor fi re
luate la 27 ianuarie, transmite agen
ția M.E.N.

Ele vor avea loc în orașul israe
lian Beersheba, precizează agenția.

Ninsorile abundente și gerurile 
afectează întreaga Europă 

® în numeroase țări, valul de frig continuă să prici
nuiască dificultăți în desfășurarea unei activități 
economice normale @ Grave perturbații în trans

porturile rutiere, feroviare și aeriene
Valul de frig care stăruie in cea mai mare parte a Europei con

tinuă să pricinuiască dificultăți in desfășurarea unei activități eco
nomice și sociale normale, informează agențiile de presă.
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MALTA: „Mediterana să devină o zonă denuclearizată"
LA VALETTA 16 (Agerpres). — 

Noul prim-ministru al Maltei, Car
melo Mifsud-Bonnici, s-a pronunțat 
în favoarea transformării Meditera- 
nei într-o zonă fără arme nucleare, 
a păcii și înțelegerii, „lipsită de 
orice amestec străin".

într-un interviu acordat agenției 
de presă J.A.N.A., din Jamahiria 
Libiană, premierul Maltei a cerut 
țărilor din această regiune să-și 
reglementeze singure problemele ce 
pot apărea intre ele, fără a recurge

la alte state, pentru a bloca astfel 
calea oricărei intervenții străine in 
zonă. în context,] el a lansat apelul 
de a se pune capăt procesului de 
„creștere a numărului armelor nu
cleare, rachetelor și armamentului 
in general în regiunea meditera
neană".

Premierul Maltei a subliniat 
statele mediteraneene trebuie 
acționeze — în conformitate 
principiile politicii de nealiniere
pentru edificarea păcii in regiune.

*

JAPONIA : Declarația de protest a locuitorilor Okinawei ț

că 
să 
cu

TOKIO 16 (Agerpres). — Un 
grup numeros de locuitori ai Oki<- 
nawei a remis autorităților o decla
rație în care folosirea bazelor mi
litare ale S.U1A. din insulă este 
calificată drept o încălcare a Con
stituției nipone.

In prezent, obiectivele militare 
americane din Okinawa ocupă 18 
la sută din fondul funciar al insu
lei. în anii de cînd a început con
strucția de baze militare ale .S.U.A. 
in Okinawa, pentru a se face loc 
acestora, au fost transmutate 32 000 
de persoane de pe păminturile lor.

acțiuni solidare
în vederea preîntîmpinării războiului

MEXIC: Pentru

CIUDAD DE MEXICO 16 (Ager
pres). — Mișcarea mexicană de

ț se subliniază pericolul pe care îl 
ț comportă cursa înarmărilor, indeo-

sebi a celor nucleare. Partizanii 
păcii, se spune in document, nu 
pot rămine inactivi, ci trebuie să-și 
intensifice lupta pentru preintim- . 
pinarea unui război nuclear, pen- ț 
tru pace și dezarmare.

Dezbateri în Consiliul 
de Securitate

NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
s-a întrunit cu ușile închise pentru 
audierea unor rapoarte ale secretaru
lui general al Națiunilor Unite 
Javier Perez de Cuellar, privind pla
nul Israelului de retragere a trupe
lor sale din sudul Libanului, precum 
și în legătură cu negocierile ce vor 
avea loc, sub egida O.N.U., intre cele 
două comunități cipriote.

Sesiune festiva 
la Varșovia

VARȘOVIA 16 (Agerpres). — La 
Palatul științei și culturii din capita
la R.P Polone a avut loc, miercuri, 
sesiunea festivă a Consiliului popu
lar al orașului Varșovia consacrată 
aniversării a 40 de ani de la elibera
rea orașului de sub ocuoația hitleris- 
tă, anunță agenția P A.P.

La sesiune a fost prezentă și o 
delegație a municipiului București, 
condusă de Dumitru Necșoiu, mem
bru al C.C. al P C.R.. prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului popular al mu
nicipiului București.

Un nou val de ger rece, însoțit 
de ninsori, a fost înregistrat in 
Iugoslavia. După cum transmite 
agenția Taniug, fenomenul a de
terminat întreruperea traficului pe 
coasta Adriaticii, zonă in general 
ocolită de asemenea perturbații 
meteorologice. Ceața densă și vîn- 
tul puternic au creat dificultăți 
transportului aerian, in special in 
zonele de nord și de vest ale țării. 
Situația cea mai dificilă continuă 
să se înregistreze in provincia Ko
sovo, informează agenția, unde nu
meroase întreprinderi și școli au 
fost închise. Se subliniază, de ase
menea, că, in pofida dificultăților, 
aprovizionarea cu alimente este 
normată, dar - asigurarea cu com- 
bustibit a locuitorilor provinciei 
constituie incă o problemă. Agenția 
Taniug menționează că, din cauza 
nivelului scăzut al apelor riurilor 
și a formării de bariere de ghea
ță, întregul trafic fluvial din Iu
goslavia a fost întrerupt. Din cau
za condițiilor atmosferice, locuito
rii și unitățile industriale au fost 
chemați să folosească rațional cu
rentul electric.

In Franța, pe Coasta de Azur, 
stratul de zăpadă a atins grosimea 
de 38 cm, iar temperaturile se 
mențin sub minus 7 grade. Potri
vit agenției Reuter, rigorile iernii 
au pricinuit moartea a 120 de per
soane, iar in întreaga Europă oc
cidentală numărul victimelor de
pășește cifra de 300. în aceste 
condiții, transportul fluvial, rutier 
și feroviar se desfășoară cu difi
cultăți și întreruperi, iar școlile 
continui să rămină închise.

Geruri puternice au fost înregis
trate și in Belgia, in special in 
zona Ardenilor, unde temperatura 
a ajuns la minus 28 de grade. In 
intreaga țară, peste 140 de trenuri 
cu navetiști au fost blocate. Auto
ritățile au arătat că se intimpină 
serioase dificultăți in curățirea de 
zăpadă a căilor rutiere.

In R. F. Germania s-au "înre
gistrat noi victime în rindul per
soanelor surprinse de frig. La 
Koln s-a consemnat cea mai scă
zută temperatură din ultimii 43 de 
ani, mercurul termometrelor co- 
borind la minus 24 grade C.

La Milano, centrul economic Și 
financiar al Italiei, ninsorile că
zute in ultimele zile au impus în
chiderea aeroporturilor, iar circula
ția feroviară a fost suspendată 
pină la degajarea căilor blocate de 
troiene. Se apreciază că pierderile 
provocate agriculturii țării de tem
peraturile arctice depășesc 3 mi
liarde dolari, aproape jumătate 
din provinciile țării cerind să fie 
declarate zone calamitate.

Troiene măsurind in inălțime 
peste 1,5 metri au perturbat trans
portul in sud-estul Angliei,. Dis
trictul Sussex este in întregime 
acoperit de zăpadă, iar activitatea 
portului Dover a fost temporar în
treruptă.

In Danemarca și Suedia, înghețul 
a surprins mai multe nave, iar 
transporturile se desfășoară cu 
mari dificultăți, tn Austria, școlile 
sint in continuare inchise, iar circu
lația pe drumurile publice s-a 
transformat intr-un adevărat haos, 
au declarat surse oficiale.

TEXAS : autostrăzi blocate din cauza zăpezii

După desemnarea noului
BRASILIA 16 (Agerpres). — în 

primul său discurs în calitate de 
președinte ales al Braziliei, Tancredo 
Neves a declarat că iși va începe 
mandatul sub semnul „concilierii 
naționale". Primul obiectiv al viito
rului guvern, a subliniat el, va con
sta in organizarea instituțională a 
statului, pentru a se ajunge la „reali
zarea unor transformări reale, pe 
plan politic, social și economic, in
dispensabile bunăstării poporului".

președinte al Braziliei
Referindu-se la situația economică 

a țării, președintele ales al Braziliei 
a afirmat că unui din obiectivele 
prioritare il constituie combaterea 
inflației. „Vom promova redresarea 
economică, stimulind activitatea in
dustrială și întărind controiul statu
lui în toate sectoarele de activitate", 
a spus el.

Tancredo Neves urmează să-și pre
ia oficial mandatul la 15 martie a.c.

In Franța se înregistrează 
o puternică creștere a șomajului

PARIS 16 (Agerpres). — Șomajul 
a cunoscut o foarte puternică creștere 
în Franța in 1984, relevă cifrele pri
vind ansamblul anului trecut date 
publicității la Paris de către Ministe
rul Muncii.

De la 2 118 600 șomeri înscriși la 
sfîrșitul anului 1983 — cifră „corijată" 
de fluctuațiile sezoniere — numărul 
francezilor fără un loc de muncă a 
ajuns Ia 2 400 800 in luna decembrie 
1984. ceea ce înseamnă aproape 
300 000 șomeri în plus sau o creș
tere a șomajului cu 13 la sută în 
ultimii trei ani.

Șomajul afectează în special fe
meile și tinerii sub 25 de ani, al

căror număr total se ridică la 
1 113 00C persoane, rcprezentind 44 la 
sută din numărul total al celor aflați 
in căutarea unui loc de muncă.

Pe de altă parte, negocierile anga
jate la sfîrșitul anului 1984 intre sin
dicate și patronat avind drept scop 
o oarecare reglementare a pieței 
muncii au ajuns Ia „un punct mort", 
organizațiile sindicale de bază res- 
pingind ca nesatisfăcâtoare propune
rile patronatului. în acest sens, 
„L'Humanite", organul P.C.F., a de
nunțat cifrele „teribile" ale șomaju
lui, „rezultatul voinței patronale 
orientate doar spre profit".

ss;.. s sus :■

Ca urmare a căderilor masive de zăpadă asupra a numeroase regiuni 
din Statele Unite, autostrăzi din preajma orașului San Antonio (statul 

Texas) au fost închise pentru circulație
(Telefoto Associated Press—Agerpres)

încheierea Congresului Partidului Baas 
Arab Socialist din Siria

DAMASC 16 (Agerpres). — La Da
masc s-au încheiat lucrările celui 
de-al VIII-lea Congres regional al 
Partidului Baas Arab Socialist din 
Siria, transmite agenția SANA. Cei 
peste 800 de delegați au examinat ac
tivitatea desfășurată de partid in pe
rioada care a trecut de la preceden
tul congres și au stabilit obiectivele 
și sarcinile de dezvoltare pe viitor a 
țării, relevă sursa menționată. Au 
fost dezbătute, de asemenea, o se
rie de aspecte ale situației politice 
din regiune și pe plan internațional.

Congresul a adoptat raportul asu
pra activității partidului și cu pri
vire la acțiunile viitoare, prezentat 
de secretarul său general. Hafez Al- 
Assad.

Pe plan economic, participant!! la 
congres au adoptat rezoluții și reco
mandări referitoare la căile de de
pășire a dificultăților existente și la 
modalitățile de folosire deplină a 
resurselor umane și materiale ale 
tării in vederea obținerii de noi 
progrese.

Orice „NU“ instalării rachetelor înseamnă un „DA“ instalării destinderii!
Așa cum este cunoscut și așa cum România so

cialistă, președintele Nicolae Ceaușescu au arătat în 
repetate rînduri, în momentul de față problema cen
trală a continentului european și, în general, a lumii o 
constituie problema amplasării noilor rachete în Europa, 
care a sporit și mai mult arsenalele nucleare existente 
pe continentul suprasaturat de armament atomic. Ope- 
lațiunile de instalare a noilor rachete, contramăsurile 
anunțate au creat primejdii din cele mai grave pentru 
pacea Europei și a lumii, pentru însăși existența uma
nității și menținerea vieții pe Pămînt. Tocmai de 
aceea, oprirea amplasării noilor rachete americane și 
a contramăsurilor sovietice, desfășurarea cu succes a 
tratativelor care au fost convenite la recenta întîlnire 
de la Geneva privind armele nucleare și cele spațiale 
pentru a se ajunge la limitarea și reducerea armelor 
nucleare, iar în final la eliminarea lor completă sint 
chestiuni de o importanță capitală pentru toate 
popoarele.

In lumina acestui adevăr, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a evidențiat stăruitor necesitatea ca toate statele să-și 
aducă contribuția, în forme corespunzătoare, la crearea 
condițiilor pentru o abordare constructivă a acestei 
sarcini istorice, pentru a se ajunge la îndepărtarea și 
eradicarea amenințării nucleare, in același timp, secre
tarul general al partidului, președintele Republicii, a 
arătat că guvernele care acceptă arme nucleare pe 
teritoriul național iși asumă o grea răspundere în fața 
propriilor popoare, a istoriei - voința fundamentală a 
tuturor națiunilor fiind oprirea amplasării noilor 
rachete, trecerea la masa tratativelor în vederea reali
zării unui acord pentru îndepărtarea definitivă a pri
mejdiei nucleare.

In acest context general, rețin atenția, prin 
semnificațiile pe care le implică, recentele evoluții 
ale pozițiilor unor state, ca, de pildă, Belgia, în 
problema eurorachetelor.

Dealtfel, sentimentele și voința 
opiniei publice și-au găsit o elocven
tă expresie in rezultatele sondajelor 
și anchetelor întreprinse în rindul 
populației, ele indicînd o opoziție 
clară față de instalarea rachetelor de 
croazieră pe teritoriul țării. Potrivit 
unui sondaj de opinie realizat de so
cietatea „Marketing Unit", și publicat 
de ziarul „La Libre Belgique", numai 
18 la sută din populație s-a declarat 
favorabilă amplasării imediate a ra
chetelor, restul opunindu-se catego
ric (circa 76 la sulă) sau pronunțin- 
du-se pentru aminarea unei aseme
nea măsuri. De fapt, voința fermă a 
opiniei publice belgiene a fost unul 
din factorii hotăritori ai deciziei 
anunțate de premierul Martens. Este 
semnificativ că, in cadrul unei con
ferințe de presă ținute chiar în 
S.U.A., acesta a declarat, potrivit re
latărilor agenției France Presse, că 
problema rachetelor va constitui o- 
biectul unui vot de încredere în

pofida unor evidente presiuni din 
exterior. Astfel, in comentariile a- 
gențiilor de presă ce au precedat vi
zita la Washington a primului minis
tru belgian s-a subliniat insistent că 
acesta va fi pus în față cererii de a 
accepta trecerea la instalarea rache
telor de croazieră. „Statele Unite spe
ră și așteaptă că Belgia va fi fidelă 
deciziei N.A.T.O. și că- nu va pune 
in pericol coeziunea alianței atlanti
ce" — scria agenția France Presse, 

.subliniind că „acest avertisment 
transmis de un inalt funcționar a- 
merican anonim este cel mai net 
adresat vreodată in mod public Bel
giei".

...Cazul Belgiei nu este însă singu
lar. După cum se știe, țara vecină, 
Olanda, a hotărit și ea aminarea. deo
camdată pină la I noiembrie 1985, a 
adoptării unei decizii definitive în 
problema eurorachetelor. Totodată, 
Olanda a hotărit suspendarea pină la 
acea dată a lucrărilor de amenajare
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Întrevedere la beijing, i 
Hu Yaobang, secretarul general 
al C.C. al P. C. Chinez, a dat . ’ 
o înaltă apreciere propunerilor . 
privitoare la reunificarea paș
nică și independentă a Coreei, | 
avansate de Kim Ir Sen. Se
cretar general al C.C. al Parti- I 
dului Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene, ca și 
eforturilor depuse de R.P.D. . 
Coreeană pentru soluționarea 
problemei coreene pe calea ne- I 
gocierilor și pentru reducerea 
tensiunii în Peninsula Coreea. I 
In cadrul unei intilniri pe care 
a avut-o, la Beijing, cu Kon 
Gin The, vicepremier al Consi- i 
liului Administrativ al R.P.D, 
Coreene, el a relevat că R. P. I 
Chineză va continua să acorde 
sprijin R.P.D. Coreene — trans
mite agenția China Nouă.

CONSFĂTUIRE. La Havana | 
și-a incheiat lucrările consfă
tuirea cu activul de partid pri- I 
vind creșterea eficienței econo
mice in unitățile bugetare, des
fășurată sub președinția lui | 
Fidel Castro Ruz, prim-secre- 
tar al C.C. al P. C. din Cuba. I 
Au fost dezbătute aspecte ale I 
economisirii și utilizării rațio- ’ 
nale a fondurilor bugetare. O . 
atenție deosebită a fost acordată 
folosirii raționale a energiei și I 
materiilor prime.

CONVORBIRILE DE LA | 

ROMA dintre o delegație a 
Partidului Comunist Italian, i 
condusă de Alessandro Natta. 
secretar general al P.C.I., și o I 
delegație a Partidului Comunist 
din Spania, condusă de Gerardo 
Iglesias, secretar general al 
P.C.S.. au relevat preocupările 1 
celor două partide in legătură . 
cu situația internațională ac
tuală. fiind subliniată îndeosebi | 
necesitatea încetării cursei înar
mărilor și transformării Medi- | 
țeranei într-o zonă a păcii. Co- J 
municatul dat publicității evi- I 
dențiază dorința ambelor parti
de de a dezvolta relațiile de I 
prietenie și cooperare dintre 
ele, 1

LA KOLN s-a deschis tradi
ționalul Tirg internațional de 
mobilă, la care sint prezente . 
aproximativ 1 500 firme și în
treprinderi din 34 țări. Romă- 1 
nia prezintă, in premieră peste 
hotare, prin intermediul între
prinderii de comerț exterior | 
„Tehnoforestexport", o gamă 
bogată și variată de sufragerii, i 
dormitoare, camere pentru ti
neret, camere de lucru și de zi, ' 
biblioteci, pi-se de mic mobi
lier, realizate i« diverse stiluri 
și soluții constructive.

PLENARA C.C. AL P.C. DIN I 
DANEMARCA, desfășurată la 
Copenhaga, a fost consacrată * 
analizării activității partidului ■ 
in etapa actuală. în rezoluția de 
politică internă adoptată de I 
plenară se subliniază că prin
cipala sarcină a partidului o I 
constituie mobilizarea oamenilor 
muncii în lupta pentru crește
rea nivelului de trai, împotriva i 
șomajului. Oamenii muncii da- ! 
nezi sint chemați să-și intensi- I 
fice acțiunile destinate luptei 
pentru pace și pentru declara- I 
rea unei zone denuclearizate in 
nordul Euror Ț — se subliniază 
în document. t

EXPLORAREA SPAȚIULUI I 
COSMIC. După cum transmite 
agenția T.A.S.S., in Uniunea 
Sovietică au fost lansați, cu o | 
singură rachetă purtătoare, șase 
sateliți artificiali ai Pămintului l 
din seria „Cosmos". T.A.S.S. 
precizează că la bordul sateliți- ' 
lor sint instalate aparate desti- . 
nate continuării explorării spa- I 
țiului cosmic.

„Belgia nu va desfășura în martie, 
așa cum fusese prevăzut, rachetele 
americane de croazieră". Reluată de 
toate agențiile de presă internațio
nale, știrea, difuzată după întreve
derile pe care primul ministru bel
gian, Wilfried Martens, le-â avut la 
Washington cu președintele S.U.A. și 
cu,alte oficialități ale administrației 
americane, a produs o vie reacție în 
cancelariile diplomatice ale țărilor 
membre ale N.A.T.O.

Potrivit deciziei Pactului nord- 
atlantic din 1979, din cele 572 de ra
chete nucleare cu rază medie de ac
țiune prevăzute a fi instalate în Eu
ropa occidentală, pe teritoriul bel
gian, la baza militară de la Flo- 
rennes, urmau să fie amplasate 48 
de rachete de croazieră. Actualul gu
vern belgian și-a păstrat insă in per
manență o anumită rezervă și reti
cență in problema eurorachetelor, 
aminind să dea „lumină verde" ince- 
perii lucrărilor de instalare. Această 
poziție a fost reconfirmată prin pre
cizările făcute după convorbirile de 
la Washington, in sensul că vechiul 
„calendar militar și tehnic nu mai 
este valabil și va fi inlocuit printr-o 
decizie politică ce urmează să fie 
adoptată la sfirșitul lunii martie".

Atitudinea adoptată de guvernul 
belgian pentru aminarea unei decizii 
de o asemenea gravitate, cum este 
aceea a instalării pe teritoriul națio
nal de rachete nucleare, are, desigur, 
multiple semnificații.

In această decizie se reflectă. 
In primul rind, neliniștea ma
selor largi ale populației, temerile 
poporului belgian față de perspectiva

RESPINGÎND RACHETELE... NE ASIGURĂM VIITORUL

La Bruxelles, la Amsterdam, ca și în alte orașe ale Europei, mase imense, unite de aceleași gînduri și preocupări : să fie oprită amplasarea noilor rachete, 
să fie înlăturat spectrul distrugerii nucleare

de a-și vedea țara transformată ln- 
tr-un depozit de arme nucleare și, in 
același timp, într-o țintă pentru 
eventualele riposte nucleare. Pe bună 
dreptate, mișcarea pentru pace din 
Belgia, care prin amplele sale mani
festații și-a exprimat opoziția față de

măsurile de creștere a arsenalelor 
nucleare pe continent, a evidențiat, 
aidoma mișcărilor pentru pace din 
celelalte țări ale lumii, că instalarea 
noilor rachete nu aduce un plus de 
securitate, ci, dimpotrivă, accentuea
ză insecuritatea.

parlament, . acceptarea instalării 
puțind să ducă la infringerea guver
nului, ceea ce ar repune din nou in 
discuție intreaga problemă.

Poziția pe care se situează guver
nul belgian este cu atît mai revela
toare cu cit ea a fost adoptată în

de la baza militară Woensdrecht, 
ca și abandonarea „calendarului" 
N.A.T.O., conform căruia cele 48 de 
rachete trebuiau să fie instalate cu 
începere din 1986. Și alte țări mem
bre ale Alianței nord-atlantice, cum 
sint Danemarca și Grecia, și-au ex

primat, inclusiv la ultima sesiune 
ministerială a organizației, rezervele 
față de programul de instalare a ra
chetelor.

Apare limpede că, în condițiile în 
care la întîlnirea sovieto-americană 
de la Geneva s-a ajuns la un acord 
de a se incepe negocieri in dqjneniul 
rachetelor și al întregului complex al 
problemelor dezarmării, este necesar 
să nu se întreprindă nimic de natură 
a complica situația, ci, dimpotrivă, să 
se acționeze de către fiecare tară 
pentru a contribui pe măsura posibi
lului la creșterea încrederii, la înse
ninarea climatului politic pe conti
nent.

Se poate aprecia că această poziție 
rațională și logică — pentru care 
România s-a pronunțat cu claritate 
și consecventă — este, într<-o formă 
sau alta, împărtășită pe o scară tot 
mai largă. Astfel, in cazul de față, 
deși nu este vorba de o renunțare 
fermă la instalarea noilor rachete, 
totuși argumentația pe care se spri
jină decizia belgiană pornește de la 
premisa așteptării rezultatelor vii
toarelor negocieri sovieto-americane 
— ceea .ce înseamnă, implicit, voința 
de a’ nu aduce elemente în plus de 
natură să coniplice desfășurarea a- 
cestora.

Este evident că problema rachete
lor cu rază medie de acțiune privește 
toate țările și popoarele continentu
lui. De aceea, așa cum Sublinia pre
ședintele României, este necesar ca 
toate statele europene, și in primul 
rind țările din N.A.T.O. și țările 
membre ale Tratatului de la Var
șovia, să-și aducă contribuția la. rea
lizarea unui acord corespunzător. 
Nu ar fi greșit, de aceea, ca toc
mai prin această optică să fie inter
pretate evoluțiile recente din Belgia, 
din Olanda și din alte țări în proble
ma rachetelor.

Fără îndoială că în actualele condi
ții, de o mare complexitate, ale u- 
nul proces ce se anunță îndelungat 
și dificil, in cadrul căruia se con
fruntă atitea tendințe, poziții și inte
rese diferite sau opuse, orice măsură, 
orice acțiune care se înscrie pe linia 
creării unei atmosfere constructive 
ar reprezenta și va reprezenta un 
prețios aport in direcția așteptărilor 
popoarelor europene de a se ajunge 
la eliminarea tuturor armelor nu
cleare de pe continent, la înlăturarea 
definitivă a primejdiei nucleare, la 
apărarea păcii in Europa și in in
treaga lume.

Sau, sintetic exprimat, orice „NU“ 
instalării rachetelor înseamnă un 
„DA" instalării destinderii !

Dumitru ȚINU

O HOTARIRE A GUVERNU- I 
LUI INDIAN. Compania ameri
cană Union Carbide nu va mai 
primi autorizație pentru redes- i 
chiderea uzinelor sale din ora
șul indian Bhopal, au anunțat I 
surse oficiale din statul Madhya 
Pradesh. Se precizează că aceas- I 
tă hotărîre a fost aprobată de | 
guvernul indian. După cum se 
știe, la sfîrșitul anului trecut, | 
ca urmare a unei puternice I 
emanații de gaze de la uzi- ' 
nele Union Carbide, aflate 
in orașul Bhopal, și-au pierdut 
viața 2 500 de persoane.

UN NOU CABINET IN BAN- I 
GLADESH. Președintele Ban
gladeshului, generalul Hossain ' 
Muhammad Ershad, a numit . 
miercuri pe cei șapte membri ai 
noului cabinet, format in intre- | 
gime din militari. Aceștia au fă
cut parte din vechiul cabinet di- I 
zolvat in ajun in vederea alege
rilor parlamentare programate 
pentru 6 aprilie. S-a hotărit, de ■ 
asemenea, restabilirea parțială a 
drepturilor civile și incetarea I 
activității tribunalelor speciale, 
create in virtutea legii marțiale.

NEGOCIERILE NIPONO— 
AMERICANE privind incheie- | 
rea unui acord referitor la ex
porturile de oțel ale Japoniei I 
in S.U.A. nu au putut să fie . 
finalizate, a anunțat, la Tokio, I 
un reprezentant al Ministerului | 
japonez al Comerțului Interna
țional și Industriei. Cele două I 
părți au căzut de acord asupra 
restringerii exporturilor japo- 1 
neze la 5,8 la sută din totalul . 
consumului din S.U.A. — insă 
tipurile de oțel, data intrării in I 
vigoare a acestei măsuri, durata 
valabilității ei și alte asemenea I 
detalii nu au putut să fie con
venite. Sint preconizate noi ne
gocieri pentru luna februarie. i

POLIȚIA REGIMULUI DIC- I 
TATORIAL DE LA SEUL a 
recurs la o nouă acțiune repre- I 
sivă împotriva personalității f | 
cu vederi democratice : un de
tașament de aproape 200 poli- i 
‘iști au înconjurat locuința din 
'eul a cunoscutului lider demo- • 

crat sud-coreean, Kim Yong . 
Sam, adversar al sistemului po
litic impus de militari, pentru | 
a-l împiedica să iasă din pro
pria casă și să participe la reu
niuni ale opoziției.
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