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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

Pentru realizarea
integrală a planului
pe 1985
- an hotărîtor
al cincinalului

ADUNĂRILE Șl CONFERINȚELE FRONTULUI DEMOCRAȚIEI

Șl UNITĂȚII SOCIALISTE, ALE ORGANIZAȚIILOR
DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE

însuflețitoare

fo întreaga țarii, răspuns prompt iaditațiilor tovarățuim Nitolae Ceaușescu

Sub semnul participării
active a cetățenilor
la conducerea vieții sociale

pentru Îndeplinirea planului - activitate bine
ORGANIZATĂ, FERMITATE IN APLICAREA MĂSURILOR
DE GOSPODĂRIRE JUDICIOASĂ A ENERGIEI!

„Un rol important in realizarea marilor
sarcini ce ne stau în față au organismele de
mocrației noastre noi, revoluționare, care
unesc elanul și energiile maselor largi popu
lare, asigură dezbaterea problemelor con
strucției socialismului și participarea efec
tivă a oamenilor muncii la conducerea tutu
ror domeniilor, la înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și statului”.

chemări

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

la întrecere
Anul LIV Nr. 13189

<

------------------

NJCOLAE CEAUȘESCU

------------------

In această iarnă deosebit de grea, activitatea din industria metalurgică o avut de
intimpinat mari dificultăți, determinate mai ales de greutățile în aprovizionarea cu ener
gie electrică. Ca și in alte ramuri ale economiei naționale, ți în industria metalurgică
s-a trecut în ultimele zile la aplicarea cu fermitate a măsurilor stabilite prin Progra
mul adoptat de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. pentru a se reaiiza maximum
de producție în condițiile încadrării riguroase în limitele stricte ale energiei electrice
livrate de sistemul energetic național.
Relatăm în grupajul de astăzi despre măsurile adoptate de ministerul de resort ți
în cîteva unități reprezentative din industria metalurgică.

IN METALURGIE - ACȚIUNI COMPLEXE,

SUBORDONATE UNUI OBIECTIV IMPORTANT:

Realizarea producției de metal
- corespunzător cerințelor
economiei naționale
Amănunte fn legătură cu măsurile adoptate tn această ramură am re
ținut din convorbirea cu tovarășul DAN DULAMA, adjunct al ministrului
industriei metalurgice, care, la început, ne-a spus :
— După cum a stabilit Comitetul
Politic Executiv.aț...C,C. al P.C.R.,
in toate unitățile metalurgiei, sub
directa coordonare a comitetelor
județene de partid, s-au stabilit
măsuri concrete de reorganizare a
regimului de lucru, de economisire a
resurselor energetice și îndeosebi
de evitare, pe cit este posibil, a
funcționării instalațiilor și agrega
telor în perioada virfurilor de sar
cină. Aceste- măsuri au fost core
late la nivelul ramurii in vederea
realizării producției în condițiile în
cadrării stricte în puterile maxime
admise de energie electrică pentru
consum din sistemul energetic na
țional.
— Concret, care sint măsurile
principale ce au fost stabilite ?
— Principala măsură s-a referit
la eșalonarea mai rațională a
schimburilor de producție in sec
toarele în care activitatea nu se
desfășoară cu foc continuu. Astfel,
au fost trecute să lucreze în două
schimburi de cite 6 ore, timp de 7
zile pe săptămînă, uzinele producă
toare de piese de schimb de pe ma
rile platforme siderurgice, precum
și întreprinderea metalurgică Aiud.
Intr-o serie de ateliere din între
prinderile de produse refractare și
de prelucrări metalurgice se lucrea
ză acum intr-un singur schimb în
loc de două schimburi. în fine,
unele secții și ateliere productive,
cum sint blumingul și laminorul de
bandaje de la Reșița, forja și trata
mentul termic de la Aiud, forja și
turnătoria mixtă de la Galați, func
ționează alternativ cite 3—4 zile pe
săptămînă. Deosebit de aceasta, pe
baza programelor stabilite în fieca
re ju.deț, in orele de vîrf de sarcină
se opresc unele agregate mari con
sumatoare de energie electrică, cum
sint fabrici de aglomerare, instala
ții de producere a aerului compri
mat și unele secții de laminare, la
care, in această perioadă, se exe
cută reviziile planificate. Totodată,
avind in vedere condițiile climati
ce grele, s-au luat măsuri pentru
buna aprovizionare tehnico-materială a tuturor unităților metalur
gice și desfacerea producției, con-
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centrindu-se forțe tehnice șl umane
Importante la descongestionarea
cailor de transport și a depozitelor.
— Cum se acționează in sectoare
le cu foc continuu ?
■— Pe primul plan se situează
măsurile de mai bună organizare a
producției și întărire a disciplinei
tehnologice in vederea reducerii
consumurilor specifice de combusti
bil și energie electrică, diminuării
pierderilor in ciclul metalurgic, eli
minării oricărei risipe. Se aplică și
alte măsuri gospodărești, cum sint
reducerea și raționalizarea ilumina
tului exterior in locuri neproduc
tive și altele. Pe această cale se
asigură utilizarea mai rațională a
energiei electrice și combustibililor
de care dispunem. Deosebit de
aceasta, așa cum a indicat Comite
tul Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., au fost devansate și se exe
cută in această perioadă și alte re
parații- și revizii anuale, în afara
celor programate inițial. Bunăoară,
se. execută asemenea lucrări la ma
șinile de aglomerare, laminorul de
tablă groasă, slebingul și secția de
zincare de la Combinatul siderurgic
Galați, la laminorul de 650 mm și
blumingul de la Combinatul side
rurgic Hunedoara, blumingul de la
Combinatul siderurgic Reșița, cup
toare electrice și altele. jCa atare,
în atelierele proprii ale unităților
metalurgice se depun eforturi deo
sebite pentru asigurarea pieselor de
schimb necesare executării acestor
reparații. în scopul desfășurării în
bune condiții a acestor .lucrări, fa
cem însă un apel și la furnizorii din
construcția de mașini să ne ajute,
producînd și livrind cu prioritate
piesele solicitate, îndeosebi pentru
mașinile de șarjare din cocserii,
subansamble . și aparate de încăr
care pentru furnale, inele pentru
convertizoare, rotoare pentru exhaustoare, mașini de forjare radia
tă și altele.

In această lună de început de an,
an hotărîtor pentru încheierea cu
succes a cincinalului 1981—1985 și
pentru abordarea în bune condiții
a următoarei etape de dezvoltare
economico-socială
a
României,
viața politică și socială a țării cu
noaște un eveniment de certă sem
nificație și importanță pentru func
ționarea sistemului
democrației
muncitorești, revoluționare. Este
vorba de desfășurarea adunărilor
și conferințelor organizațiilor de
mocrației și unității socialiste —
din întreprinderi, instituții, sate și
cartiere- — a adunărilor sătești și
conferințelor comunale, orășenești,
municipale și din sectoarele muni
cipiului București ale F.D.U.S. și
O.D.U.S., cărora le vor urma con
ferințele județene ale acestor orga
nisme, în perspectiva Congresului
al III-lea al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste și a Con
ferinței pe țară a Organizației De
mocrației și Unității Socialiste.
Importanța acestor manifestări
sporește și mai mult prin faptul că
desfășurarea lor urmează la scurt
timp Congresului al XlII-lea ai
partidului și coincide cu începutul
acestui an ultim și hotărîtor al ac
tualului cincinal, treaptă sigură pen
tru un demaraj puternic in cinci
nalul ce urmează. In aceste con
diții, adunările și conferințele
F.D.U.S. și O.DU.S. constituie un
important prilej de analiză respon
sabilă, exigentă, străbătută de con
știința înaltelor îndatoriri. obștești
ce revin fiecărei organizații, fie
cărui cetățean, a activității desfă
șurate pină acum, ă contribuției
concrete la îndeplinirea sarcinilor
economico-sociale in toate domeni
ile și la fiecare loc de muncă, la
gospodărirea fiecărei localități, la
ridicarea generală a conștiinței so
cialiste, Ia manifestarea, plenară a
spiritului civic și virtuților gospo
dărești ale cetățenilor — ceea ce
configurează, practic, ordinea de
zi, principalele: teme de dezbatere
a acestor adunări și conferințe.
Astfel, în mod firesc, la loc cen
tral se află și trebuie să se aflesarcinile dezvoltării economice in
profil teritorial, în toată complexi
tatea lor, de Ta folosirea eficientă a
resurselor materiale și umane pină
la îndeplinirea producției fizice, de
la recuperarea materialelor refolosibile pînă la aplicarea noului me
canism economico-financiar, de la
promovarea
progresului
tehnic
pînă Ia onorarea producției destina
te exportului. Acest larg orizont de
preocupări este comun tuturor or
ganizațiilor de masă și obștești
care compun Frontul Democrației
și Unității Socialiste, inclusiv or

Programe de lucru raționale, organizate
după criteriul eficienței energetice
In spiritul recentelor măsuri sta
și la rece pe toată perioada lunii,
in vreme ce laminorul slebing este
bilite de Comitetul Politic Execu
oprit de la 17 la 25 ianuarie pen
tiv al C.C. al P.C.R., la Combina
tru reparații anuale.
tul siderhrgic din Galați a fost adoptat un program de acțiune
Importante măsuri au fost luate
complex, detaliat pe uzine, secții
și în cadrul uzinei oțelării-refracși- ateliere. După cum ne-a relatat
tare, unde funcționează numai 6
tovarășul Ion Tănase, prim-secreconvertizoare
și 4 exhaustoare,
tar al comitetului de partid din
restul fiind . oprite. La oțelăria
Combinat, aplicarea acestui pro
șlectrică se lucrează cu două- cup
gram va permite ca zilnic consu
toare, fără suprapunere tn perioa
mul de energie electrică să fie
da de topire. în cadrul uzinei de
redus cu circa 15 la sută. S-a sta
piese de schimb și reparații ■, side
bilit ca economiile cele mal im*
rurgice,
turnătoria de iingotiere
portante să fie obținute la uzine
funcționează normal. în schimb,
le aglomerare-furnale șl de lami
turnătoria mixtă
lucrează 4 zile
nate plate, precum și la uzina pen
pe săptămînă, fiind oprită trei zile
tru producerea și distribuirea econsecutiv, timp in . care funcțio
nergiei în siderurgie, care-și vor
nează forjele.
diminua, fiecare in parte, solici
Măsurile stabilite prin acest pro
tările de energie electrică din sis
gram au fost puse imediat în atem cu cite 12—13 MW pe zi. Ast
plicare. Oamenii muncii din uzi
fel. mașinile de aglomerare a mi
nele și secțiile combinatului Înțe
nereului nr. 1—7 lucrează alter
leg pe deplin importanța cu totul
nativ in această lună.: pînă la 17
deosebită a măsurilor adoptate. Ei
ianuarie mașinile 1—6, iar de la 17
dau dovadă de un înalt spirit de
la 31 ianuarie numai mașinile 1—4
răspundere, depun eforturi impor
și nr. 7 ; in restul perioadei, ma
tante pentru realizarea nivelurilor
șinilor care staționează li se tac
corespunzătoare de producție. în
•reparațiile anuale planificate. Ace
condițiile încadrării stricte in con
lași mers alternativ este prevăzut
sumurile normate de materii pri
și la furnale : furnalele 1, 3. 4, 5
me; materiale și energie electrică,
și 6 lucrează de la 17—31 ianuarie,
ejofturi
care să albă drept rezulfurnalul 2 fiind, țn reparpții anua —tat onorarea";
In fttncție de priori
le. Pînă la 17 Ianuarie s-a aflat în
tățile economici, a contractelor în
reparații anuale
furnalul 6. La
cheiate
cu
beneficiarii.
(Dan
uzina de laminate plate funcțio
nează laminoarele de benzi la cald
Plăeșu, corespondentul „Scînteii").

La Combinatul

de

oțeluri

speciale

Tîrgoviște

In funcțiune - numai utilajele

strict necesare producției

Convorbire realizată de

Comeliu CARLAS

(Continuare în pag. a 111-a)

La Combinatul siderurgic Galați

Foto : S. Cristian

Reducerea consumului de ener
gie electrică și combustibili repre
zintă și pentru metalurgiștii de la
Combinatul de oțeluri speciale din
Tîrgoviște o sarcină de maximă în
semnătate. îri spiritul recentelor
masuri adoptate de Comitetul Po
litic Executiv al C.C.,al P.C.R., co
mitetul de partid și consiliul oa
menilor muncii din combinat au
efectuat o analiză amănunțită a
tuturor posibilităților de reducere
a puterii medii absorbite din siste
mul energetic național — un ade
vărat „filtru total-*, in urma căruia
au fost menținute în funcțiune, pe
baza unui program special, numai
utilajele și instalațiile strict ne
cesare.
— Asemenea măsuri se. impu
neau, firește, și în combinatul nos
tru — ne-a spus inginerul Emil Ionescu, director tehnic. Am trecut
imediat la aplicarea lor, reușind in
acest tel să reducem puterea medie
orară cu 8 MW atit prin oprirea
definitivă sau limitarea numărului
de ore de funcționare la multe uti
laje, cit și printr-o
programare
mai judicioasă a lucrului pe par
cursul zilei și săptămînii.
Fără a intra in amănunte, iată
cum s-a acționat în această unitate.

în cele două oțelării
a fost
oprit cite un cuptor de topit oțel.
La uzina nr. 2 laminoare au fost
scoase din funcțiune mai. multe
cuptoare de încălzire și tratament
termic, ceea ce va duce, de aseme
nea, la reducerea puterii absorbite,
dar mai cu seamă la diminuarea
consumului de gaze naturale. S-aț
prevăzut, totodată, ca în situațiile
cînd nu se vor putea asigura anu
mite materii prime, liniile de fa
bricație în cauză să lucreze pe
campanii.
Așa cum ne-a informat ing. Pe
tre Popescu, de la dispeceratul
energetic al combinatului, se acor
dă o atenție deosebită programării
producției și corelării permanente
a funcționării capacităților în ca
drul celor două fluxuri integrate
ale combinatului, pentru a se.evita
mersul in gol sau încărcarea neco
respunzătoare a unor utilaje. Tot
odată, se urmărește ca în această
perioadă să se execute un volum
sporit de lucrări de revizii și repa
rații, să se elimine toate defecțiu
nile de natură tehnică, care ar pu
tea determina consumuri energe
tice nejustificate. (Gheorghe Manea,
corespondentul „Scînteii").

Cum se realizează sarcinile de plan în condițiile reorganizării
programului de lucru în întreprinderi
•

în pagina a lll-a, relatări ale reporterilor și corespondenților „Scînteii"

(Continuare în pag. a V-a)

COMUNIȘTII
— oameni ai datoriei
împlinite exemplar

«

MUNCĂ FĂRĂ PREGET, RĂSPUNDERE
SI CHIBZUINȚĂ GOSPODĂREASCĂ

ganizațiilor democrației și unității
socialiste,
unirea și coordonarea
eforturilor lor, sub conducerea
partidului, răspunzînd cerințelor și
necesităților unei activități de cit
mai mare eficiență socială. Așa
cum, in orice perioadă, activitatea
la locurile de muncă a O.D.U.S. și
a celorlalte organizații care com
pun F.D.U.S. trebuie să aibă în
vedere atit sarcinile economice de
perspectivă, cit șl preocupările la
ordinea zilei, și în actualele îm
prejurări ale acestei ierni grele,
cind intregul popor este profund
angajat in bătălia pentru sporirea
producției și economisirea energiei
și
combustibililor,
organizațiile
în cauză din mine, schelele pe
troliere, centralele ‘energetice tre
buie să-și pună în valoare în
treaga capacitate de mobilizare
pentru creșterea producției de căr
bune, țiței, gaze naturale, electrici
tate, iar in celelalte unități econo
mice pentru economisirea acestora
și îndeplinirea sarcinilor de plan.
Deosebit de importantă este ac
tivitatea la sate a organizațiilor
democrației și unității socialiste,
ca și a F.D.U.S. in ansamblul său.
Pe lingă preocuparea susținută
pentru îndeplinirea planului de
dezvoltare a agriculturii în profil
teritorial, pe lingă mobilizarea lar
gă a locuitorilor la înfăptuirea
amplelor acțiuni de intreținerc și
ameliorare a fondului funciar, oda
tă cu generalizarea principiului
autoaprovizionării, cu aplicarea
Programului unic de dezvoltare a
producției agricole, O.D.U.S. și
F.D.U.S. dobîndesc noi și importan
te preocupări : stimularea poten
țialului productiv al gospodăriilor
populației, sporirea efectivelor ani
malelor crescute de cetățeni, revitalizarea unor ocupații productive
tradiționale, valorificarea deplină,
cu ajutorul cetățenilor, a tuturor
resurselor locale. Și în acest sector,
în condițiile acestei ierni aspre,
toate organizațiile de masă care ac
tivează la sate, deci întregul
F.D.U.S. trebuie să . mobilizeze
populația rurală la acțiunile de des
zăpezire, de înlăturare a conse
cințelor iernii grele, în primul rînd
pentru ocrotirea efectivelor zooteh
nice, a materialului biologic din
sere, concomitent cu pregătirile
pentru campania de primăvară.
Atit la orașe cit și în comune,
în cartiere și sate, O.D.U.S. parti
cipă, în măsură tot mai mare, la
antrenarea cetățenilor Ia activi
tăți de bună gospodărire și în
frumusețare, organizînd munca pa
triotică pentru dezvoltarea zestrei

Iarnă care apasă cu zăpadă și cu
geruri, care impinge mercurul ter
mometrelor cu mult sub linia roșie
a lui zero grade. Iarnă peste munte
și cîmpie, peste orașe, ape și sate,
peste gări, aeroporturi și porturi.
Iarna aceasta — deși pare hotărîtă
să bată recorduri de asprime —
este, totuși, numai un anotimp. Un
anotimp din timpul nostru, al celor
care trăim și muncim pe aceste
meleaguri. Iarna a venit și va trece.
Oricît de rece, nu trebuie s-o lăsăm
ca să „înghețe" timpul.
— Dar nici nu este lăsată, răsună
In receptorul telefonului vocea lui
Dan Plăeșu.
— De unde. transmiți ?
— Din portul mineralier Galați.
Aparține Combinatului siderurgic.
Aici faptele acestor zile se măsoară
In nave. Nave cu minereu de fier,
cu cărbune, cu calcar — descărcate
in termen. Marea cetate a meta
lului din apropiere trebuie aprovi
zionată ritmic, iar acest lucru ii
știe oricare om ai muncii din port.
Am discutat cu Ionel losif, secre
tarul comitetului de partid. Spunea
— de altfel m-am convins și singur
— că se lucrează greu, dar că acti
vitatea trebuie să continue.
— Cum muncesc oamenii ?
— Exemplar.
— Ai și un exemplu ?
— Chiar mal multe. Azi diminea
ță erau la descărcat navele „Cozia",
cu minereu de fier, și „Cimpulung"
cu cărbune. Se muncea spornic, fără
răgaz. Concret ? Merita să-i fi vă
zut pe macaragiii Nicolae Enache și
Cornei Ivanov. Ei au descărcat navă
„Cimpulung". Și in condiții deose
bite. Azi-noapte au fost multe gra
de sub zero, dimineață gerul a mai
scăzut, dar nu mult. Jos pe fluviu
curg sloiuri, iar acolo, sus în cabină,
la 32 metri deasupra Dunării, une
ori cu geamul deschis pentru a avea
vjzibilitate cit mai bună, vă imagi
nați cum este. Dar macaragiii aceș
tia — ca de altfel toate colectivele
de oameni ai muncii de la între-

prinderea de navigație fluvială
„Navrom" Galați — înțeleg că alt
fel nu se poate și se mobilizează,
cum spuneam și mai sus, exemplar.
■— Cei doi sint comuniști ?
— Desigur. Comuniștii sint aici
cei care oferă un exemplu deosebit.
— Nu numai la Galați, intervine
pe fir Constantin Blagovici. Comu
niștii de la întreprinderea de trico
taje „8 Martie" din Piatra Neamț
demonstrează că în șase ore se poa
te realiza o producție cît în opt 1
— Ai amănunte ?
— Mi le-a oferit și mie Ermil
Grădinescu, șeful secției de con
fecții.
— Ce spunea ?
— Că s-a sfătuit cu cele mai bune
muncitoare din secție — Elena Arusoaiei, Didina Tărăntuș, Elena
Nacu, Elena Răscărache și alte
fruntașe din secție — și au ajuns la
concluzia că cea mai bună soluție
este să deschidă fluxurile de pro
ducție.
— Ce înseamnă asta ?
— în loc ea fiecare schimb să
realizeze produsele de la un capăt
la altul al fluxurilor de fabricație,
întrerupînd acest flux la sfîrșitul
fiecărui schimb, fabricația să conti
nue de la un schimb la altul, la
același lot de produse. înlăturarea
întreruperilor, preluarea schimburi
lor din mers au făcut posibil ca
producția celor șase ore să o ega
leze pe aceea realizată înainte in
opt ore. Prin această metodă a fost
redus și consumul de energie elec
trică cu 25 la sută, ca să nu mal
vorbim de faptul că stocurile de se
mifabricate scăzînd la jumătate au
dus la dublarea vitezei de rotație a
mijloacelor circulante și deci la reducerea cheltuielilor.
— Și la S.M.A. Slobozia s-a pro
cedat oarecum asemănător...

Mircea BUNEA

(Continuare în pag. a IV-a)
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PENTRU REALIZAREA INTEGRALĂ A PLANULUI PE 1985
- AN HOTĂRÎTOR AL CINCINALULUI

ÎNSUFLEȚITOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de întreprinderea „înfrățirea"
Oradea către toate întreprinderile
din industria constructoare de mașini-unelte,
utilaje pentru industria ușoară,
mecanică fină și scule, echipament special
Puternic mobilizat de vibrantele îndem
nuri ale secretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a ridica
România socialistă pe noi trepte de pro
gres și civilizație, colectivul întreprinderii
„înfrățirea" Oradea, hotărit să îndepli
nească și să depășească sarcinile ce îi re
vin din documentele Congresului al XIIIlea al P.C.R., cheamă la întrecere pe anul
1985 toate întreprinderile din industria
constructoare de mașini-unelte, utilaje
pentru industria ușoară, mecanică fină și
scule, echipament special, angajindu-se să
înfăptuiască următoarele obiective :
1. Realizarea unei producții industriale
suplimentare în valoare de 20 milioane lei.
2. Depășirea planului producției fizice
la mașini-unelte așchietoare, prin livra
rea peste prevederi a 20 mașini de frezat
pentru
sculărie, a noi tipuri de mașini
agregat și mașini speciale.
3. Realizarea cu 30 de zile mai devreme
a contractelor de livrare la export.
4. Depășirea planului
producției-marfă
vîndută și încasată cu 15 milioane lei.
5. Reducerea ciclurilor de proiectare și
pregătire a fabricației în medie cu 20 zile
pe produs, intensificarea acțiunii de re»
proiectare și modernizare a produselor în
vederea ridicării nivelului tehnic și calita
tiv al mașinilor-unelte fabricate, sporirii
la 70 la sută din valoarea producției-marfă
a ponderii produselor noi și modernizate
la nivelul tehnicii mondiale, depășirii cu
3 la sută a valorii planificate la acest in
dicator.
6. Creșterea peste nivelul planificat a
productivității muncii cu 13 500 lei/persoană prin aplicarea și extinderea unor pro
cedee tehnologice de virf ca : executarea
pieselor complexe pe centre speciale de
prelucrare, elaborarea de programe la ma
șinile cu comenzi
numerice asistate de
calculatori folosirea sculelor cu reglare
micrometrică și a capetelor de frezat cu
dantură amovibilă realizate în sculăria
proprie, execuția formelor pentru piese
turnate cu plăci în coordonate, detensionarea prin vibrații, tratamente termice
prin iononitrurare și altele.
7. Reducerea importurilor cu 1,5 milioa
ne lei. prin asimilarea și extinderea ga-

mei cuplajelor frontale de precizie, a an
grenajelor conice rectificate și a pinioanelor cu modul de 1 mm pentru traductorii
inductosini, utilizați la mașinile-unelte cu
afișaj de cotă.
8. Creșterea cu 30 la sută a numărului
de invenții și inovații față de anul 1984
și obținerea prin aplicarea
acestora în
producție a unei eficiente
*
economice de 3
milioane lei.
9. Reducerea cheltuielilor totale șl mate
riale planificate cu 3 lei la 1 000 lei producție-marfă.
10. Economisirea față de consumurile
normate a 50 tone materiale metalice, 150
MWh energie electrică, precum și recondiționarea unor piese de schimb și scule in
valoare de 20 milioane lei.
11. Realizarea unui beneficiu peste plan
de 5 milioane lei.
12. Pentru sprijinirea punerii în valoare
a resurselor energetice secundare se va
asimila și fabrica, după brevet românesc,
motorul pentru instalațiile de producere a
energiei electrice din resurse energetice
secundare moderate, iar pentru sprijinirea
construcțiilor de locuințe se va asimila
fabricația
troliului
pentru ascensoare
într-o variantă modernizată.
13. Construirea unei instalații proprii de
producere a energiei electrice cu puterea
de 1 MW, ce va funcționa cu. resurse ener
getice secundare.
14. în vederea îmbunătățirii condițiilor
de muncă și de viață ale personalului
muncitor, consiliul oamenilor muncii și
comitetul sindicatului vor acționa pentru
reducerea efortului fizic prin mecanizarea
operațiilor de manipulare și transport,
dotarea cu dispozitive și mecanisme de
automatizare,
îmbunătățirea
activității
dispensarului medical, a grădiniței de
copii, a confortului in căminele muncito
rești.
15. Organizațiile de partid, sindicat,
U.T.C, și consiliul oamenilor muncii vor
desfășura o permanentă și susținută
muncă politico-educativă în vederea for
mării unei înalte conștiințe socialiste la
toți oamenii muncii, pentru a participa cu
toată răspunderea la înfăptuirea integrală
a obiectivelor asumate.
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CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de întreprinderea de exploatare
și întreținere a rețelelor și instalațiilor
energetice și de distribuție a energiei
electrice și termice Suceava către toate
întreprinderile județene cu același profil
Dînd expresie hotărîrii întregului popor
de a înfăptui neabătut istoricele hotărîrl
ale Congresului al XIII-Iea șl P.C.R., actionind cu înaltă răspundere șl exemplară
dăruire pentru dezvoltarea economico-socială a țării in ritmurile și proporțiile sta
bilite, colectivul întreprinderii noastre adresează chemarea la întrecere pe anul
1985 către toate întreprinderile județene cu
același profil, angajindu-se să realizeze
următoarele obiective :
1. Depășirea planului la producția
de
energie electrică
în microhidrocentrale
proprii cu 1,2 milioane kWh prin creșterea
indicelui de utilizare a acestora și prin
punerea în funcțiune a încă 6 microhidro
centrale.
2. Reducerea suplimentară a consumului
propriu tehnologic cu 2,5 la sută și econo
misirea pe această bază a 1,5 milioane
kWh prin optimizarea regimului de func
ționare a instalațiilor proprii și extinderea
lucrărilor de investiții și reparații capitale
in scopul dimensionării corespunzătoare a
acestora.
3. Punerea în funcțiune cu 3 luni îna
inte de termen a obiectivului de investiții
„teleconducerea stațiilor de transformare",
in scopul modernizării instalațiilor prin va
lorificarea potențialului tehnic de care dis
punem, lucrările de bază urmind să se
execute în regie proprie.
4. Reducerea cheltuielilor totale de pro
ducție cu 3 milioane lei sub nivelul pla
nificat, prin aplicarea consecventă a prin
cipiilor mecanismului economico-financiar
la activitățile de producție și construcțiimontaj.
5. Creșterea productivității muncii cu 6.5
la sută peste plan prin dotarea corespunză-

toare cu utilaje și echipamente de lucru șl
organizarea superioară a muncii în acord
global, la toate brigăzile și formațiile de
lucru.
6. Reducerea numărului de incidente în
exploatare față de 1984 și funcționarea fără
avarii din-vina personalului, prin creșterea
răspunderii și exigenței in execuția lU«ră-<
rilor de revizii-reparații pentru a asigura
creșterea gradului de siguranță în funcțio
narea instalațiilor energetice.
7. Creșterea numărului de invenții și
inovații cu minimum 10 la sută prin crea
rea tuturor condițiilor de manifestare a
creativității tehnice și orientarea acesteia
spre rezolvarea problemelor prioritare ale
sectorului energetic izvorite din documen
tele de partid.
8. Depășirea sarcitjii de recuperare și va
lorificare a materialelor refolosibile cu
100 tone fier, 40 tone aluminiu și 10 tone
ulei uzat de transformator.
9. îmbunătățirea condițiilor de muncă și
de viață ale personalului muncitor, în spe
cial mrin dotarea cu dispozitive și meca
nisme pentru reducerea efortului fizic și
îmbunătățirea condițiilor de lucru în ate
lierele proprii și în locurile de cazare a
echipelor ce execută lucrări în teren.
Avînd în vedere sarcina deosebită ce ne
revine pentru reducerea consumului de
energie electrică, vom urmări punerea în
aplicare a măsurilor incluse în bilanțurile
energetice la consumatorii industriali, înca
drarea strictă a tuturor consumatorilor în
cotele de energie repartizate, folosirea ra
țională a fiecărui kilowatt-oră și la cate
goriile de consum neindustrial, general,
casnic și public.
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CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de întreprinderea forestieră
de exploatare și transport Pitești
către toate întreprinderile forestiere
de exploatare și transport,
de prelucrare a lemnului, de celuloză și hîrtie
Transpunind în fapt sarcinile stabilite de
conducerea superioară de partid și de stat,
orientările și indicațiile date de secretarul
general al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, colectivul de oameni ai muncii
de la întreprinderea forestieră de exploata
re și transport Pitești a obținut in anul
1984 rezultate de seamă în creșterea produc
ției și eficienței economice. Astfel, preve
derile de plan au fost depășite cu 26 mi
lioane lei la producția-marfă industrială,
cu 55,6 milioane lei la producția-marfă
vîndută și încasată, cu 17,6 milioane lei la
producția netă, cu 6 milioane lei la livră
rile către fondul pieței. Cheltuielile mate
riale planificate la 1 000 lei producție-marfă
au fost reduse cu 1,10 lei, înregistrîndu-se
economii de 1 234 MWh energie electrică,
236 tone benzină și 607 tone motorină.
Ferm hotărît să-și aducă o contribuție
sporită la înfăptuirea obiectivelor stabilite
de Congresul al XIII-Iea al partidului, a
Planului național unic de dezvoltare eco-

nomico-socială a României pe anul 1985,
însuflețit de îndemnurile adresate de secre
tarul general al partidului de la înalta
tribună a marelui forum al comuniștilor
privind realizarea unei noi calități în toate
domeniile de activitate, colectivul nostru
cheamă la întrecere toate întreprinderile
forestiere de exploatare și transport, de
prelucrare a lemnului, de celuloză și hirtie,
pentru depășirea planului pe acest an,
asumîndu-și următoarele angajamente :
1. Depășirea planului la producția fizică,
In cadrul masei lemnoase planificate, cu
6 000 mc lemn rotund pentru industrializare
și 3 500 mc cherestea.
2. Depășirea sarcinilor planificate cu 2 la
sută la producția-marfă industrială, cu 2,5
la sută la producția-marfă vîndută și în
casată și cu 2 la sută la producția netă.
3. Depășirea sarcinii la export cu 2 Ia
sută și respectarea condițiilor de calitate și
a termenelor de livrare.

bil convențional cu 2 la sută față de norme.
4. Depășirea sarcinii de livrare la fondul
8. Recuperarea și valorificarea peste plan
pieței cu 2,5 la sută.
a 5 tone hîrtie, 1 000 tone resturi din fabri
5. Sporirea productivității muncii cu 7 600
cația masei lemnoase și depășirea cu 7 la
lei pe persoană peste sarcina planificată,
sută a sarcinii de plan la piese de schimb
îndeosebi prin introducerea progresului
recondiționate.
tehnic, organizarea superioară a producției
9. Proiectarea, reproiectarea și Introdu
și a muncii și creșterea nivelului de cu
cerea in fabricație de noi produse și teh
noștințe profesionale al personalului mun
nologii, astfel ca ponderea acestora in va
citor prin organizarea de cursuri de califi
loarea producției-marfă să crească cu 5
care în meseriile de bază pentru 350 mun
procente.
citori, îmbunătățirea conținutului cursurilor
10. Pentru îmbunătățirea condițiilor de
săptăminale de perfecționare a pregătirii
muncă și de viață ale personalului munci
profesionale a întregului personal muncitor.
tor
se vor executa lucrări de modernizare
6. Creșterea indicilor de utilizare a uti
la spațiile de cazare de la 12 exploatări
lajelor și instalațiilor specifice cu 2 la sută
forestiere, vor fi extinse gospodăriile anexe
față de nivelul planificat.
de pe lingă cantine și se va asigura apro
7. Creșterea eficienței întregii activități,
vizionarea corespunzătoare cu alimente, in
prin reducerea cheltuielilor planificate la
tot
timpul anului, a magazinelor din ex
1 000 lei producție-marfă, cu 4 lei a celor
ploatările forestiere.
totale și cu 3 lei a celor materiale, depăși
11. Pentru executarea lucrărilor agricole
rea planului de beneficii cu 2 la sută. în
in gospodăriile anexe de pe lingă cantine,
acest scop se va acționa pentru reducerea
colectarea unor materiale refolosibile șl
consumurilor tehnologice și creșterea gra
dului de valorificare a masei lemnoase cu „ mai buna gospodărire a spațiilor de pro
ducție . se vor efectua 250 000 ore muncă
4 la sută,«reducerea consumurilor de ener
patriotică.
gie electrică cu 2,5 la sută și de combusti-
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CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de Trustul-antrepriză generală
de construcții-montaj Bacău
către toate unitățile-antrepriză de construcțiimontaj din subordinea consiliilor populare
Oamenii muncii din cadrul Trustului-antrepriză generală de construcții-montaj Ba
cău, sub conducerea organelor și organiza
țiilor de partid, pășesc în anul 1985 an
gajați ferm în efortul general al întregu
lui popor consacrat înfăptuirii istoricelor
hotărîri ale Congresului al XIII-Iea al
Partidului Comunist Român, a indicațiilor
date de secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
în baza importantelor sarcini ce-i revin,
privind continua perfecționare a activită
ții prin ridicarea gradului de industrializare
a lucrărilor, creșterea mai accentuată a
productivității muncii, reducerea consumu
rilor normate de materiale, combustibil și
energie, colectivul de oameni ai muncii din
Trustul-antrepriză generală de construcțiimontaj Bacău cheamă la întrecere socialis
tă pe anul 1985 toate unitățile-antrepriză
de construcții-montaj din subordinea con
siliilor populare, angajîndu-se să îndepli
nească următoarele obiective :
1. Darea în folosință a unui număr
de 3 331 apartamente, cu 100 peste plan.
2. Realizarea în devans cu 90 zile a 150
apartamente pentru locuințele de serviciu,
cu 30 zile a 500 apartamente pentru popu
lație ți t* cu 30 Zile a 3 ferme zootehnice.
3. Depășirea cu 2 la sută a planului pro
ducției nete la activitatea de construcțiimontaj.
4. Depășirea productivității muncii plani
ficate cu 1 000 lei pe persoană prin : creș
terea ponderii panourilor mari de la 40 la
sută în 1984 la peste 50 la sută în 1985;
îmbunătățirea pregătirii lucrărilor de construcții-montaj; creșterea gradului de mecahizare complexă a lucrărilor de terasamente cu 2 la sută față de plan ; executa
rea prin metode industrializate a circa 99
la sută din totalul lucrărilor de beton ar
mat monolit și a 94 la sută din operațiu-

nile de încărcare și descărcare a materia
lelor față de 93 la sută prevăzute in plan;
perfecționarea pregătirii profesionale a în
tregului personal muncitor și • calificarea
unui număr de 1 100 muncitori în meseriile
de bază.
5. Ridicarea nivelului calitativ al tuturor
lucrărilor de construcții-montaj. asigurarea
unui spirit de ordine și disciplină tehnolo
gică la toate punctele de lucru, întărirea
controlului in fazele de fabricație, transport
și montaj a prefabricatelor și confecțiilor.
6. Prin aplicarea fermă a noului meca
nism economico-financiar, întărirea autoconducerii muncitorești și autogestiunii,
precum și prin mai buna organizare a pro
ducției și a muncii la toate locurile de
muncă se vor diminua cheltuielile totale
la 1 000 lei producții de construcții-montaj
cu 10 lei față de plan, obținindu-se bene
ficii suplimentare de peste 2 milioane lei.
7. Economisirea a 1 000 tone ciment, 120
tone metal, 50 MWh energie electrică și
100 tone combustibil convențional.
8. Recuperarea și introducerea în circui
tul productiv, peste sarcinile de plan, a 200
tone oțel, too mc materiale lemnoase, 1
tonă hîrtie; vor fi recondiționate piese de
schimb și subanșapable in valoare de l mi
lion lei,,
9. Depășirea cu 2 la sută a randamente
lor planificate la utilajele și mijloacele de
transport din parcul activ al unității prin
folosirea la intreaga capacitate a acestora,
efectuarea la termenele programate a re
viziilor tehnice, reparațiilor capitale și cu
rente. precum și creșterea numărului me
diu de schimburi.
10. îmbunătățirea condițiilor de muncă șl
de viață ale oamenilor muncii prin darea
in folosință a unui număr de 150 aparta
mente — locuințe de serviciu — și spori
rea aportului gospodăriei anexe la activi
tatea de autoaprovizionare.
•
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CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de întreprinderea de execuție
și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri
funciare Timiș către toate întreprinderile
de execuție și exploatare a lucrărilor
de îmbunătățiri funciare
Acționînd în spiritul hotărîrilor Con
gresului al XIII-Iea al partidului pentru a
asigura îndeplinirea obiectivelor prevăzute
în Programul național de îmbunătățiri
funciare și al sarcinilor trasate de secre
tarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitelor de
lucru efectuate în județul nostru, colecti
vul de oameni ai muncii al întreprinderii
de execuție șl exploatare a lucrărilor de
îmbunătățiri funciare Timiș adresează tu
turor unităților din acest domeniu de ac
tivitate chemarea la întrecere socialistă,
angajîndu-se să realizeze în anul 1985 ur
mătoarele obiective :
1. Depășirea planului producției de conștrucții-montaj, realizînd pînă la sfîrșitul
anului o producție suplimentară în valoare
de 5,4 milioane lei.
2. Punerea în, funcțiune cu 2 luni îna
inte de termen a unei suprafețe de 4 009
ha desecate în sistemele Bociar și Sînnicolau și cu o lună înainte de termenul pla
nificat a 7 500 ha desecate în sistemele
Begheiul Vechi și Saravale și a 2 500 ha
amenajate antierozional în sistemul Ghiroda-Recaș.
3. Realizarea peste plan a unei produc
ții industriale de 5 milioane lei.
4. Terminarea cu o lună de zile înainte
de termenul planificat a reviziilor și re
parațiilor la cele 74 stații de pompare de
desecare echipate cu 256 de agregate, așigurînd în acest fel condiții optime de eli
minare a ’ excesului de umiditate de pe
suprafețele agricole.

5. Creșterea indicelui de utilizare a par
cului de utilaje și mijloace de transport
cu 10 la sută peste nivelul realizat în anul
1984.
6. Aplicînd cu hotărîre principiile nou
lui mecanism economico-financiar, ale
autoconducerii și autogestiunii, vom asi
gura :
— creșterea productivității muncii in
construcții-montaj cu cel puțin 1 la sută
față de nivelul planificat ;
— reducerea
cheltuielilor la 1 000 lei
producție de construcții-montaj cu mini
mum 5 lei, obținînd pe această cale un
beneficiu suplimentar de 1,5 milioane lei ;
— realizarea unui venit suplimentar de
300 mii lei la activitatea de studii și
proiectare, prin predarea în devans cu o
lună a unor documentații tehnice de exe
cuție pentru amenajări de desecări pe o
suprafață de 24 000 ha și de combatere a
eroziunii solului pe o suprafață de 11 500 ha;
— obținerea unor
venituri peste plan
din activitatea de transporturi de peste 2
milioane lei ;
— economisirea, față de consumurile
normate, a 100 tone ciment, 10 tone oțel
beton, 200 MWh energie electrică și 5 tone
combustibil convențional.
Sub conducerea comitetului județean de
partid, vom desfășura o intensă activitate
politică și organizatorică pentru crearea
unei înalte responsabilități și discipline a
muncii, în vederea realizării ritmice și ca
litative a sarcinilor de plan și a angaja
mentelor asumate în intrecerea socialistă.
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CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de Institutul de cercetare științifică
și inginerie tehnologică pentru automatizări
și telecomunicații București către toate
institutele de cercetare științifică
și inginerie tehnologică
Militînd cu fermitate pentru înfăptuirea
exemplară a sarcinilor rezultate din hotărîriie Congresului al XIII-Iea al Partidu
lui Comunist Român, a indicațiilor date de

secretarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul numeroase
lor intilniri de lucru cu muncitorii, tehni
cienii, cercetătorii și proiectanții, cu spe

cialiștii din industrie, și acționind sub în
drumarea și conducerea nemijlocită a to
varășei academician doctor inginer Elenă
Ceaușescu, președintele Consiliului Națio
nal pentru Știință și Tehnologie, colectivul
de oameni ai muncii din Institutul de cer
cetare științifică și inginerie tehnologică
pentru automatizări și telecomunicații
București se angajează să valorifice între
gul său potențial tehnico-științific pentru
implicarea mai profundă a științei in pro
gresul economiei românești, prin extinderea
mecanizării, automatizării și robotizării
proceselor de producție in economia națio
nală. în acest scop vom realiza instalații,
sisteme, echipamente și elemente de auto
matizare și robotizare Ia un nivel calitativ
superior care să asigure creșterea produc
tivității muncii și a siguranței în funcțio
nare, reducerea cheltuielilor de cercetare,
proiectare, execuție, a consumurilor de ma
terii prime, materiale, energie și combus
tibil, reducerea ciclului de asimilare în fa
bricație a produselor și procedeelor tehno
logice.
Pentru realizarea acestor obiective, insti
tutul nostru cheamă la întrecere socialistă
pe anul 1985 toate colectivele de cercetare
științifică și inginerie tehnologică, angajîn
du-se să realizeze următoarele :
1. Cercetarea și proiectarea a noi tipuri
de mijloace de automatizare și robotizare
cu 20 la sută peste sarcinile de plan, res
pectiv a 15 modele și prototipuri, a 25 teh
nologii noi de fabricație, programe și sis
teme de automatizare a proceselor de pro
ducție.
2. Introducerea în proiectele proprii a 75
procedee și tehnologii noi și modernizate
la nivelul tehnicii mondiale.
3. Acordarea a 20 000 de ore asistență
tehnică întreprinderilor
producătoare de

mijloace de automatizare și beneficiarilor
de instalații de automatizare, concomitent
eu intensificarea acțiunilor de instruire,
formare și atestare a personalului de pro
ducție și exploatare a acestora.
4. Depășirea planului de producție indus
trială cu 7 la sută, prin realizarea unui
număr sporit de prototipuri, unicate și serii
mici, purtătoare de progres tehnic.
5. Asimilarea de produse noi și creșterea
gradului de integrare cu materiale și semi
fabricate din țară în vederea reducerii im
porturilor de aparate, echipamente și siste
me de automatizare și robotizare cu circa
70 milioane lei.
6. Realizarea integrală și la un înalt nivel
calitativ și de eficiență a documentațiilor,
produselor și serviciilor pentru export în
domeniul instalațiilor și echipamentelor de
automatizare destinate livrărilor în anul
1985.
7. Reducerea ciclului de cercetare-proiectare și asimilare în fabricație a produselor
cu 15 000 zile-om față de termenele plani
ficate, prin extinderea tipizării și standar
dizării subansambîelor, produselor și tehno
logiilor, precum și prin generalizarea pro
iectării asistate de calculator pentru reali
zarea activităților proprii de cercetareproiectare.
8. Cuprinderea in forme de pregătire tehnico-profesională a tuturor oamenilor mun
cii din institut, in vederea creșterii nivelu
lui tehnic și calitativ al produselor reali
zate.
9. Sporirea contribuției creației științifice
și tehnice de masă a cercetătorilor și proiectanților din institut în cadrul Festivalu
lui național „Cintarea României" prin rea
lizarea a cel puțin 15 propuneri de inven
ții și oferte de licențe, in domeniul auto
matizării și robotizării.

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC
COMITETUL SINDICATULUI

COMITETUL DE PARTID
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CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de Baza județeană de aprovizionare
tehnico-materială Buzău către toate bazele
de aprovizionare tehnico-materială
Puternic mobilizat în înfăptuirea sarci
nilor ce ne-au revenit din planul național
unic de dezvoltare economico-socială, co
lectivul Bazei județene de aprovizionare
tehnico-materială din Buzău a obținut re
zultate bune în îndeplinirea planului pe
1984, realirindu-1 cu 22 zile înainte de ter
men. Principalii indicatori de plan au fost
depășiți cu 8,2 la sută .la volumul desface
rilor prin depozit, cu 36.1 la sută la bene
ficii, 43,1 la sută Ia valorificarea stocuri
lor disponibile, cu 32 la sută la paletizat și
pachetizat.
Exprimind hotărîrea comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii din întreprinderea
noastră de a îndeplini cu înaltă responsa
bilitate sarcinile de plan pe acest an, mo
bilizați de prețioasele îndemnuri ale secre
tarului general al partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, colectivul bazei noastre
cheamă la întrecere socialistă pe 1985 toa
te bazele de aprovizionare tehnico-mate
rială, angajindu-ne să realizăm următoare
le obiective :
1. Depășirea volumului planificat de des
faceri cu 5 la sută.
2. Preluarea unul volum sporit de ma
teriale disponibile de la întreprinderile din
zonă și reintroducerea lor în circuitul eco
nomic, depășind sarcina de plan cu 10 la
sută.
3. Sporirea eficienței economice a uni
tății noastre prin folosirea pirghiilor nou
lui mecanism economico-financiar, în ve
derea creșterii rentabilității, prin : redu
cerea cheltuielilor de circulație cu 2 la
sută; reducerea consumului de energie electrică, termică și combustibili; realizarea
unor beneficii suplimentare de 2 milioane
lei; accelerarea vitezei de rotație a mij
loacelor circulante cu 5 zile față de sar
cina planificată; recuperarea și valorifica-

rea peste prevederile planului a 1,5 tone
hirtie și 12 tone metal.
4. Creșterea volumului de expediere me
canizată a mărfurilor cu 15 la sută fată
dq plan la sistemul paletizat și la cel pach.etizat
,5. Organizarea superioară a producției: șî
a . muncii in vederea creșterii productivită
ții muncii cu 5 la sută față de plan.
6. Creșterea cu 3 la sută a indicelui de
utilizare a mașinilor, utilajelor și instala
țiilor de bază printr-o folosire rațională a
lor, realizarea la timp și de bună calitate
a lucrărilor de revizie, întreținere și re
parații, incit acestea să funcționeze la ca
pacitatea maximă și în deplină siguranță.
7. Punerea în funcțiune cu 40 de zile în
devans a obiectivului de investiții „depo
zitul mecanizat pentru neferoase".
8. Sporirea preocupării pentru recupera
rea și valorificarea materialelor refolosi
bile, organizindu-se în acest scop o expo
ziție județeană care să ilustreze cele mai
însemnate realizări și experiențe.
9. Perfecționarea pregătirii tehnico-profesionale a întregului personal, testarea cu
noștințelor de specialitate ale lucrătorilor
comerciali, precum și policalificarea a 12
oameni ai muncii în meseriile de mașiniști.
10. îmbunătățirea condițiilor de muncă și
viață ale personalului muncitor prin spo
rirea gradului de mecanizare a operațiu
nilor de transport și manipulare a mărfu
rilor, in scopul ușurării efortului fizic, și
aplicarea fermă a măsurilor de protecția
muncii in vederea prevenirii accidentelor
și îmbolnăvirilor.
Vom imprima personalului nostru o ati
tudine corectă în relațiile cu beneficiarii,
în spiritul normelor eticii și echității so
cialiste, întărind spiritul de ordine și dis
ciplină în intreaga activitate, a răspunderii
pentru apărarea avutului obștesc.

CONSILIUL bAMENILOR MUNCII
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CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de întreprinderea județeană
de gospodărie comunală și locativă Vrancea
către toate unitățile de gospodărie comunală,
de locuințe și prestări în construcții
Deplin angajați in activitatea de înfăp
tuire a sarcinilor ce ne revin din Directi
vele Congresului al XIII-Iea al P.C.R.,
puternic mobilizați de indicațiile și orien
tările cuprinse în magistralul Raport pre
zentat de secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la marele
forum al comuniștilor, oamenii muncii din
cadrul întreprinderii județene de gospo
dărie comunală și locativă Vrancea adre
sează o insuflețitoare chemare la întrecere
socialistă către toate unitățile similare din
țară, în vederea sporirii nivelului edilitargospodăresc al localităților, îmbunătățirii
și diversificării prestărilor de servicii pen
tru populație, angajindu-ne să realizăm
următoarele obiective :
1. Depășirea planului de producție și
prestări de servicii la activitatea de gospo
dărie comunală, locativă și prestări în
construcții cu 6 Ia sută.
2. Depășirea planului producțipi-marfă
Industriale și a prestărilor de servicii ne
industriale în industria mică pe seama va
lorificării resurselor locale și a materia
lelor refolosibile cu 7 la sută.
3. Depășirea producției nete și a pro
ductivității muncii planificate cu 8 la sută.
4. Depășirea planului de întreținere și
reparații curente la fondul locativ de stat
cu 7 la sută, asigurindu-se in acest fel
întreținerea și repararea suplimentară a
55 de imobile.

5. Reducerea pierderilor în rețelele de
distribuție a apei potabile cu 2 la sută.
6. Reducerea, față de plan, a cheltuieli
lor totale la 1 090 lei producție-marfă cu
12 lei, iar a celor materiale cu 8 lei, prin
diminuarea consumurilor specifice de ener
gie, combustibil și carburanți cu 6 la
sută și prin reducerea consumurilor nor
mate de ciment, metal și material lemnos
la lucrările de prestări în construcții cu 9
la sută. Ca urmare, se va realiza un be
neficiu suplimentar de 1,5 milioane lei.
7. împreună cu asociațiile de locatari
vom organiza acțiuni pentru reducerea
consumurilor de energie electrică, gaze
naturale, combustibil lichid și solid, pen
tru extinderea folosirii' energiei solare,
gospodărirea și întreținerea ' locuințelor,
colectarea și predarea materialelor uzate
din gospodăriile populației.
8. Depășirea planului de recuperare, va
lorificare și reintroducere în circuitul pro
ductiv a materialelor refolosibile cu 11 la
sută.
9. Pentru îmbunătățirea condițiilor de
lucru ale tuturor oamenilor muncii vom
lua măsuri pentru dotarea bazelor de producție-prestații cu mașini și instalații mo
derne care să asigure mecanizarea unui
volum crescut de operații in scopul redu
cerii efortului fizic.
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In întreaga țară, răspuns prompt indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu

PENTRU ÎNDEPLINIREA PLANULUI - ACTIVITATE BINE ORGANIZATA,
FERMITATE IN APUCAREA MĂSURILOR DE GOSPODĂRIRE JUDICIOASĂ A ENERGIEI!
A

IN CONDIȚIILE REORGANIZĂRII
PROGRAMULUI DE LUCRU
cum se realizează sarcinile de plan ?
î
î
ț

*
l

• întreprinderile industriale care Iu
crează 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.

• întreprinderile care iși desfășoară
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.

î
î
î
I
I
I
î
î
I

Muncă fără preget, răspundere și chibzuință gospodărească
In ultimele zile, pe baza Programului adoptat
de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., în
întreprinderi s-au luat măsuri pentru reorgani
zarea programului de lucru, prin eșalonarea mai
rațională a schimburilor de producție, pentru
economisirea strictă a resurselor energetice,
astfel încît să se asigure desfășurarea normală

□ activității economice, realizarea planului in
condițiile reducerii cît mai substanțiale a con
sumurilor de energie și combustibili.
Prezenți ieri în cîteva întreprinderi, reporteri
și Corespondenți ai „Scinteii" relatează despre
modul în care se aplică măsurile stabilite în

Întreprinderea „automatica- bucurești

Contractele - strict onorate
La întreprinderea „Automatica11,
din Capitală, directorul acestei
unități, inginerul Liviu Beghegeanu, ne spune : „Reorganizarea pro
gramului de lucru are loc în pa
ralel cu intensificarea activității
productive. 'Toate eforturile colec
tivului nostru vizează acum reali
zarea planului de producție cu
consum de energie și de combus
tibil mai redus11.
Concret, care sînt realizările „la
zi“ ale colectivului de oameni ai
muncii de aici ?
— întreaga producție fizică pla
nificată pentru luna ianuarie este
lansată in fabricație, afirmă tova
rășul Marin Stanică, inginerul-șef
al unității. Peste 33 la sută din
producție este finalizată, iar restul
se află în diferite stadii de exe
cuție.
De o atenție prioritară se bucură
în uzină realizarea echipamente
lor destinate extinderii grupurilor
energetice. Astfel, se află în pro
be tehnologice, după care vor fi
livrate beneficiarilor, o serie de
panouri de automatizare pentru
întreprinderile electrocentrale de
la Turceni, Sibiu și București,
pentru hidrocentrala „Porțile de
Fier 11“ ș.a.
— O serie de echipamente in
trate în probe de recepție sînt
destinate unor parteneri externi,
ne relatează șeful secției a IV-a
de echipare electrică, inginerul
Petre Pigulea. Ne vom intensifica
eforturile astfel încît să fie gata

Întreprinderea

pentru expediție pînă la sfîrșitul
lunii.
Din discuțiile purtate cu munci
tori și specialiști din diferite
secții s-a desprins hotărîrea între
gului colectiv de a realiza inte
gral producția de export contrac
tată pentru luna ianuarie. Mai
mult, aflăm că, încă de pe acum,
se efectuează pregătirea tehnolo
gică necesară fabricării produselor
contractate la export pentru luna
februarie.
Aceeași preocupare susținută se
manifestă pentru
asimilarea in
producție a noi produse. Bunăoa
ră, în a treia decadă a lunii ia
nuarie vor fi lansate în fabricație,
în premieră națională, trei produse
noi — echipamente de automati
zare pentru mașini-unelte și pro
cese tehnologice. Cu acestea, pon
derea produselor noi și moderni
zate in planul producției-marfă va
reprezenta 90,8 la sută.
La vopsitorie urmărim îndea
proape cum acționează colectivul
acestei secții, prin excelență „energofagă11, pentru înfăptuirea măsu
rilor recent adoptate de economi
sire drastică a energiei.
— Mai mult ca oricînd, în aces
te zile, controlul interfazic va fi
foarte sever, ne spune muncitorul
Iordan Munteanu. controlor de ca
litate. Eu, în calitate de controlor
de calitate și de comunist, mă an
gajez să acționez cu toată exigen
ta pentru o disciplină tehnologică
foarte strictă. (Ioana Dabu).

de confecții botoșani

Producția destinată exportului
se realizează in bune condiții
Colectivul întreprinderii de con
fecții din Botoșani s-a angajat ca,
în acest an, să sporească livrările
la export cu 25 la sută față de
planul din anul trecut, astfel că
aproape 90 la sută din volu
mul producției este destinat par
tenerilor externi. Practic, pla
nul la export pe primul trimestru
al anului este acoperit integral cu
contracte. „în aceste condiții — ne
spunea inginerul Nicolae Pasăre,
directorul întreprinderii — am
adoptat cele mai eficiente măsuri'
pentru ca, transpunind in practică
programul aprobat de Comitetul
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
să ne îndeplinim sarcinile cel pu
țin la nivelul planului in fiecare
zi, în fiecare lună11.
Activitatea a fost organizată în
două schimburi a cile șase ore,
care lucrează, in prezent, între
orele 6 și 18, inclusiv duminica.
Analiza din fiecare atelier și sec
ție de producție a scos în evidență
și alte posibilități de reducere a
consumului de energie electrică. De
exemplu, atelierul pentru croit
și-a concentrat întreaga activitate
între orele 8 și 16,30, utilizînd nu
mai lumina zilei.
...Intrăm în atelierul nr. 2. la ora
6 și zece minute, dimineața. Toate
locurile de producție sint ocupate,
mașinile funcționează1 din plin,
„Nu-i cazul să vă mirați, ne spu
ne maistrul Constantin Balan. Or
ganizarea nu durează decit două
minute. La fel se va întîmpla și
peste aproximativ șase ore, cînd
va intra celălalt schimb.11 între
timp, maistrul este anunțat că pe
durata nopții au sosit alte trei
conteinere cu materie primă. „O
aduceți direct in sala de croit11,
auzim dispoziția. „N-o mai recep
ționați ?“ întrebăm noi. „Recepția
s-a făcut direct la furnizor — ni
se răspunde. La fiecare dintre fur
nizori am trimis cite doi dintre

controlorii noștri de calitate, care
lucrează, prin rotație. în funcție
de programul de lucru al unității
respective. Odată cu receptionarea

acest sens, despre perseverența și răspunderea
cu care colectivele de oameni ai muncii acțio
nează pentru realizarea planului la producția
fizică, export, la indicatorii de eficiență prevăzuți, pentru gospodărirea cît mai judicioasă a
resurselor energetice.

țesăturilor, reprezentanții
noștri
fac și repartizarea acestora pe ate
liere11.
Inginera Elena Bușoiu ne rela
tează : „în primele două zile ale
săptămînii am realizat, in fiecare
din Cele două schimburi de 6 ore
lucrate, cîte 80—85 la sută din ceea
ce produceam în perioada anteri
oară în 8 ore. Incepînd insă de
miercuri, depășim 95—96 la sută,
ceea ce înseamnă că, iucrind și
duminica, ne vom îndeplini sarci
nile la nivelul planului. în plus,
controlorii tehnici de calitate ce au
trecut aproape in totalitate pe sis

temul interfazic n-au descoperit
nici o abatere. „Ne-am asighrat
toate condițiile — a precizat to
varășa Ana Timofte, secretara co
mitetului de partid — ca pînă la
20 ianuarie să lansăm în fabricație
întreaga producție a acestei luni.
Avem astfel garanția că planul la
export pe prima lună a anului va
fi îndeplinit și poate chiar depă
șit, cu toate că vom asigura în a
doua parte a lunii o reducere cu
21 la sută a consumului de ener
gie
electrică. (Silvestri Ailenei,
corespondentul „Scinteii11).

Întreprinderea „independența"

sibiu

Rezultate in continuă îmbunătățire
— Preocuparea colectivului de a
realiza sarcinile de plan cu con
sumuri cît mai reduse de energie și
combustibil este evidențiată de si
tuațiile zilnice întocmite de la în
ceputul acestei săptămini — ne spu
ne tovarășul Teodor^Mugur. șeful
serviciului plan al întreprinderii
„Independența11 din Sibiu. La uni
tatea I, reorganizată în două schim
buri de cîte 6 ore (7—13 și 13—19),
se lucrează cu tenacitate și răspun
dere. Realizările zilnice față de
grafice la principalele activități —
prelucrări mecanice și montaj — au
crescut constant de la 60—63 la
sută, luni, 14 ianuarie, la 78—80 la
sută, joi, 17 ianuarie.
Aflăm, printre altele, că aici a
fost finalizată o nouă comandă de
utilaj metalurgic destinată expor
tului și se lucrează susținut Ia în
cheierea fabricației unor utilaje
contractate cu întreprinderea de
produse cărbunoase Slatina și în
treprinderea de electrozi speciali
din Tiiu, care au termene de pu
nere in funcțiune în perioada ime
diat următoare. La jumătate din
capacitate a lucrat însă secția lan
țuri cu role destinate mașinilor și
utilajelor agricole, produse mult
solicitate în această perioadă, secția
fiind dependentă de sectoarele de
tratament termic, care au o activi
tate mult redusă. Ca urmare insă a
aplicării unui program special sta
bilit pe ansamblul întreprinderii,
care prevede peste 30 de măsuri

tehnico-organizatorice,
restanțele
vor fi recuperate într-un timp cît
mai scurt.
Situația realizărilor este oarecum
similară și la unitatea a Il-a, unde,
în această săptămînă, programul de
lucru a fost organizat tot în două
schimburi de cîte 6 ore, însă de la
19—1 și 1—7. Aici, sectoarele cu
pondere — prelucrări mecanice și
lăcătușărie — car^r în aceste zile
execută în principal produse pen
tru laminorul de benzi la rece de
la Combinatul siderurgic Galați și
cuptoare de tratament termic pen
tru export — au înregistrat, fată de
graficele inițiale, o medie a reali
zărilor de 65 la sută — luni, 72 la
sută — marți, 80 la sută — miercuri
și 85 la sută — joi.
O atenție deosebită , se acordă sec
toarelor calde din această unitate,
unde, începind de luni, turnătoriile
de- oțel și de fontă lucrează cu foc
continuu, cîte trei zile, alternativ,
pe săptămînă. Prin buna organizare
a lucrului și îndeosebi a pregătirii
șarjelor, la cuptoarele de oțel, care
și-au încheiat .un prim ciclu de trei
zile, s-a realizat 60 la sută din gra
ficul obișnuit al săptămînii.
Prin măsurile ce au fost stabilite,
colectivul întreprinderii este hotărît
să recupereze cît mai repede cu
putință restanțele acumulate în
prima jumătate a lunii ianuarie.
(Nicolae Brujan, corespondentul
„Scinteii11).

forte mai mari, organizare mai bună!
Colectivele de oameni ai muncii din industria mi
nieră își consacră în aceste zile întreaga lor capaci
tate creatoare .și putere de muncă asigurării cu căr
bune a termocentralelor. Ca urmare a eforturilor
stăruitoare depuse de harnicii mineri în această
perioadă, în numeroase unități miniere se obțin zi de
zi cantități tot mai mari de cărbune. Cu toate acestea,
o serie de termocentrale se confruntă încă cu o serie
de greutăți in producție, în atingerea unor parametri
superiori în functionarea instalațiilor. Iar una din
cauzele esențiale ale acestei situații o constituie, așa
cum se arăta și în corespondențele publicate în ulti
mele zile în ziarul nostru, deficienței^ care mai per
sistă în aprovizionarea cu cărbune a termocentralelor.

cauzate în primul rind de marile întîrzieri in des
cărcarea vagoanelor. Astfel, în cursul zilei de ieri,
corespondentul ziarului nostru, Sabin Cerbu, ne relata
că la termocentrala Paroșeni mai sînt 70 de vagoane
cu cărbune inghețat. întrucît în această unitate nu
există tunele de dezgheț, în statia de descărcare se
introduc concomitent doar cîte 4 vagoane, Care se
dezgheață abia după 24 de ore.
Cum situații similare ne-au fost semnalate și de la
alte termocentrale, am căutat să desprindem cauzele
care le generează. în principal, este vorba de o sea
mă de deficiențe ce au apărut pe filiera transportului
și descărcării cărbunelui de la unitățile miniere la
termocentrale.

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Minelor la primele ore ale zilei de ieri se aflau:

LA TERMOCENTRALA IȘALNIȚA: 400 de vagoane cu cărbune
în incinta acesteia și 1300 de vagoane în stația de cale ferată
LA TERMOCENTRALA TURCENI: 320 de vagoane în incinta și
alte 650 în stația de cale ferată
LA TERMOCENTRALA DOICEȘTI: 287 de vagoane în incintă și
alte 638 în stația de cale ferată
Este evident că în condițiile acestei ierni aspre,
cu geruri extrem de mari, prin menținerea căr
bunelui un timp îndelungat în vagoane acesta
îngheață, ceea ce îngreunează foarte mult descărcarea
sa. După cum tot atît de evidente sînt și consecin
țele unei asemenea stări de lucruri.

Așa cum a cerut Comitetul Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., trebuie luate măsuri grabnice, energice

pentru a se asigura mai multe forțe la descărcarea
vagoanelor la termocentrale, pentru a asigura căr
bunele necesar bunei funcționări a instalațiilor. Desi
gur, nu este ușor, sint mari greutăți cauzate de ger,
dar prin concentrarea unor forțe și mai mari, printr-o
organizare mai bună această stare de lucruri trebuie
grabnic depășită pentru a se asigura funcționarea la
parametrii stabiliți a tuturor termocentralelor.

Toate vagoanele rapid și operativ descărcate,

rapid și operativ reintegrate transportului!

(Urmare din pag. I)
— Unele din unitățile metalurgice
dispun de centrale electrice proprii,
de mai mică putere, care in bună
măsură utilizează resurse energeti
ce recuperate. Cum funcționează
acestea și ce aport au, in această
perioadă, la sistemul energetic na
țional ?
— Evident, în actualele condiții,
mai mult decît oricînd acordăm cea
mai mare atenție recuperării și va
lorificării in producție a resurselor
energetice refolosibile, cum sînt
gazul de furnal, de cocs și semiedes, precum și căldura fizică a ga
zelor arse. în prima decadă a lunii

ianuarie, în principal pe calea va
lorificării unor asemenea resurse,
planul propriu de producere a
energiei electrice a fost depășit cu
2 la sută.
— Care este eficiența tuturor' mă
surilor la care v-ați referit T
— Măsurile adoptate sînt subor
donate unui obiectiv
important :
realizarea producției de metal po
trivit priorităților și cerințelor eco
nomiei naționale. Considerăm că
prin aplicarea măsurilor stabilite
pe baza programului adoptat de Co
mitetul Politic Executiv al C.C. al
P.C.R. se creează un echilibru in
asigurarea energiei electrice pe
schimburi, dînd posibilitate ca

unitățile care au sarcini lă export
sau realizează produse in cadrul
programelor prioritare '•să-și poată
desfășura activitatea la parametri
ridicați și să-și îndeplinească obli
gațiile . ce le revin. Totodată, prin
aceste măsuri se creează posibilita
tea reducerii consumurilor energe
tice și de combustibil prevăzute
prin plan. Oamenii muncii din in
dustria metalurgică sint hoțăriți să
acționeze ferm, cu toată răspun
derea, pentru încadrarea strictă în
consumurile de energie raționale
aprobate, pentru desfășurarea co
respunzătoare a activității pro
ductive.

La Combinatul siderurgic Hunedoara

Consumul de energie —riguros raționalizat în toate sectoarele
Acționînd în spirit revoluționar,
cu inaltă responsabilitate muncito
rească, în lumina măsurilor cu
prinse în programul adoptat de
Comitetul 'Politic Executiv al C.C.
al P.C.R.. siderurgistii hunedoreni
acordă toată atenția depășirii cît
mai urgente a greutăților generate
de timpul geros și asigurării con
dițiilor pentru desfășurarea nor
mală a fluxului de producție.
„La aglomeratoare, cocserie, fur
nale, oțelării, laminoare, in toate
secțiile combinatului s-a lucrat zi
și noapte, fără preget, la descon
gestionarea căilor ferate interne, a
căilor de acces în depozite, pre
cum și- pentru buna aprovizionare
a secțiilor, la descărcarea vagoane
lor cu minereu de fier, calcar, căr
buni și cocs și expedierea produ
selor finite spre partenerii interni
și externi — ne-a relatat tovarășul
Iacob Toplicean, secretarul comi
tetului de partid. La aceste acțiuni
a fost mobilizat întreg personalul
din secțiile auxiliare ale combi
natului. Ca urmare, la descărcarea
vagoanelor, activitatea s-a îmbu
nătățit de la o zi la alta, urmînd
să se ajungă la 1 000 de vagoane
descărcate pe zi“.

Pe lingă măsurile ce se aplică
cu toată consecvența pentru redu
cerea consumului de energie elec
trică, in toate sectoarele de activi
tate s-a pus cu acuitate problema
sporirii cantității de energie elec
trică furnizată de cele două cen
trale proprii, cu o putere instala
tă de 12 MW fiecare. Aici s-au
produs în acest an peste 4 500 000
kWh. cu mai mult de 110 000 kWh
peste prevederile sarcinilor de
plan la zi. Producția realizată de
energie electrică este cu atît mai
importantă cu cît pentru obține
rea ei nu se utilizează cărbune
energetic sau hidrocarburi, ci nu
mai resurse energetice secundare
recuperațe din secțiile de produc
ție primare — în special gazul de
cocs și gazul de furnal.
Se cuvine să spunem că> aces
tor eforturi ale energeticienilor li
se alătură în aceste zile și preo
cupările miilor de siderurgiști hu
nedoreni în vederea reducerii nor
melor de consum, încadrării mai
stricte în termenele de reparații
și revizii, evitării solicitării siste
mului energetic național în pe
rioada de vîrf de sarcină. Astfel,
s-a raționalizat
întregul consum

de energie electrică în toate sec
țiile combinatului. Au fost oprite
o serie de utilaje care nu condi
ționau în mod direct activitatea
productivă, s-a redus activitatea
de producție în sectoarele mari
consumatoare de energie, cum
sînt otelăria electrică nr. 2 și citeva linii de laminare. Pînă la această dată, prin măsurile initiate,
s-a evitat consumul din sistemul
energetic național a peste 10 mi
lioane kWh.
In secțiile a căror activitate e
strîns legată de realizarea produc
ției pentru export s-a trecut la redimensionarea
schimburilor de
producție, la efectuarea lucrărilor
de revizii, reparații și intervenții
la utilaje, instalații și linii tehno
logice în orele de vîrf de sarcină.
In același timp, la otelăria elec
trică se evită functionarea simul
tană sau individuală a cuptoarelor
pentru topirea metalului în pe
rioada vîrfului de sarcină. Aceasta
presupune o programare exactă, o
respectare strictă a proceselor de
producție si încadrarea riguroasă
în tehnologiile prescrise. (Sabin
Cerbu, corespondentul „Scinteii11).

La Combinatul metalurgic Cîmpia Turzii

Pe primul plan-producția destinată programelor prioritare

Întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie" din Capitală lucrează, în această perioadă, în două schimburi
prelungite, depunîndu-se eforturi susținute pentru realizarea utilajelor tehnologice cerute cu prioritate de in
dustria chimică sau la export. La secția a ll-a mecanică, colectivul de lăcătuși conduși de maistrul Constantin
Dobre și de șeful de brigadă Călin Nicolae acționează pentru asamblarea unui schimbător de căldură, produs
realizat în premieră, pentru fabricarea căruia se aplică o tehnologie modernă de expandare a țevilor în placa
tubulară
Foto : S. Cristian

Comitetul de partid și consiliul
oamenilor muncii de la Combina
tul metalurgic din Cîmpia Turzii
au stabilit, pe baza programului
adoptat de Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., măsuri
concrete,
operative.
Inginerul
Gligor
Urs,
directorul • combi
natului, ne-a făcut cunoscut că,
in funcție de puterea medie de
energie alocată, a fost reorganizat
regimul de lucru în secții și sec
toare,
realizîndu-se o eșalonare
mai rațională a schimburilor de
producție, urmărindu-se astfel o
mai eficientă funcționare a insta
lațiilor și utilajelor de bază și evi
tarea consumurilor mari de ener
gie electrică in perioadele de virf.
Puterea medie orară de energie
alocată a fost repartizată pe sec
ții și se urmărește continuu res
pectarea normelor de consum și
încadrarea în cotele stabilite. în
deosebi la marii consumatori, cum
sînt oțelăriile electrice, laminoarele, trăgătoriile de oțel. Tot în ve
derea încadrării în puterea medie

orară au fost oprite, pentru pe
rioade scurte, unele agregate dip
secții, evitîndu-se pornirile simul
tane și suprapunerile de vîrf de
consum. Activitatea în zilele de
17—19 ianuarie a fost în așa fel
organizată încît va funcționa în
tregul combinat, între care secțiile
de oțelărie, trăgătorii și cabluri —
în trei schimburi, cu putere redusă,
iar celelalte secții — în cîte două
schimburi. S-a stabilit un program
adecvat de lucru pentru duminică,
in această zi fiind prevăzut să
funcționeze sectorul primar pentru
producția de oțel, țagle și sîrmă
laminată, între care oțelăriile elec
trice, laminoarele și utilitățile în
trei schimburi.
„Totodată — ne spune ingine
rul-șef, Gheorghe Giurgiu — re
cent, la
laminorul- nr. 4 a fost
pusă în funcțiune o instalație de
compensare a factorului de putere
care asigură o economie de 225
MWh pe an. în curs de finalizare
se află și o instalație de compen
sare a factorului de putere la tră-

gătoria de otel tare nr. 3, prin
care se va reduce consumul cu
180 MWh energie electrică pe an“.
Metalurgiștii combinatului
sint
in 'aceste zile puternic mobilizați
pentru a răspunde sarcinilor în
credințate de partid. Ca rezultat al
măsurilor luate, ei pot realiza, așa
cum s-a prevăzut, întreaga pro
ducție de oțel și laminate plani
ficată pentru programele priori
tare, îndeosebi pentru programul
nuclear, industria aviatică, auto
turisme și rulmenți, precum și
pentru export. Sarcinile la aceste
domenii vor fi îndeplinite inte
gral în cursul acestei luni și în
continuare. Colectivul combinatu
lui face, în același timp, un apel
muncitoresc la producătorii și fur
nizorii de energie electrică să îi
asigure continuu puterea medie
orară de energie electrică stabili
tă, de care depinde buna funcțio
nare a utilajelor și. în final, reali
zarea cantităților de produse me
talurgice prevăzute. (Marin Oprea,
corespondentul „Scinteii11).
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PROPAGANDA VIZUALĂ

Sensul moral al apartenei
artistului la colectivitaft.

- în sprijinul generalizării experienței înaintate
în cadrul comitetului de partid de
la întreprinderea „Electroputere" s-a
statornicit practica întîlnirii, în fie
care zi de luni, la sfirșitul progra
mului de lucru, a secretarului ad
junct cu probleme de propagandă
cu toți cei 20 secretari adjuncți cu
propaganda de la nivelul comitetelor
de partid și organizațiilor subordo
nate.
O asemenea intîlnire de lucru, la
care am participat recent,
a fost
consacrată analizei operative a mo
dului in care răspunde propaganda
vizuală din întreprindere comanda
mentelor actuale, sarcinilor ce re
vin colectivului de oameni ai mun
cii de aici din documentele Congre
sului al XlII-lea al partidului. Pe
baza programului unitar al propagan
dei vizuale stabilit și aprobat de co
mitetul de partid, s-a analizat stadiul
„la zi“ a! realizării acestuia, stabilindu-se termene și responsabilități
concrete pentru fiecare organizație,
punîndu-se un accent deosebit pe
caracterul mobilizator al propagan
dei vizuale. Mai ales că acestui co
lectiv îi revin responsabilități deose
bite, printre care creșterea cu 32 la
sută a productivității muncii față de
anul anterior și sporirea la 70 Ia
sută a ponderii produselor noi și mo
dernizate.
Intrăm în fabrica de aparataj elec
tric de înaltă tensiune, o adevărată
uzină în uzină, unul din sectoarele
de producție cu mare pondere in ca
drul intreprinderii. La intrarea in
moderna hală industrială este ampla
sată la loc vizibil deviza de muncă
a Întregului colectiv, deviză care a
devenit, de fapt, emblema tuturor
celor ce muncesc aici în frunte cu cei
800 de comuniști : „Oameni ai muncii
de Ia fabrica de aparataj ! Marca în
treprinderii noastre este simbol al
onoarei și demnității. Nici un produs
cu emblem^ „Electroputere" să nu
iasă pe poarta fabricii pină ce nu în
deplinește condițiile tehnico-calitative la parametrii comparativi supe

riori cu produsele realizate pe plan
mondial". Reținusem din discuția cu
tovarășul Vasile Vănuț, secretarul co
mitetului de partid al fabricii, că
printre sarcinile de cea mai mare
răspundere pe care le are de înde
plinit in acest an colectivul acestui
sector de producție, sarcini ce derivă
din documentele ultimului Congres al
partidului, la loc de cinste se află
realizarea în premieră națională a
stațiilor electrice de 110 kW pentru
centrala nucleară de la Cernavodă.
Și, tot in premieră, realizarea distri
buitoarelor electrice de acționare, co

însemnări din întreprinderi craiovene
mandă și reglaj pentru instalațiile de
foraj, destinate să funcționeze la mi
nus 40 de grade Celsius, ce urmează
să fie livrate la export. Operativ, co
mitetul de partid a popularizat pe
larg, încă din primele zile ale noului
an, pînă la ultimul om, aceste „co
mandamente" de maximă urgență șl
complexitate, ce concentrează efortu
rile tuturor, de la director la munci
tor. „Realizarea distribuitoarelor electrice, pentru instalațiile de foraj
în mediu foarte rece, este un examen
al competenței și operativității care a
presupus omologarea unor produse
noi ce intră în componența instala
țiilor și adaptarea altora, ne spunea
Vasile Scarlat, inginerul șef al fabri
cii. Cunoașterea în detaliu de către
toți cei ce contribuie la realizarea
acestor echipamente a termenelor
scadente a constituit un imbold în
munca fiecăruia, ceea ce se regăsește
în faptul că în aceste zile finalizăm
deja primele astfel de echipamente".
La fiecare secție, atelier și forma
ție de lucru au fost popularizate sar
cinile concrete ce le revin pe fiecare
lună și săptămînă de lucru, precum
și stadiul „la zi" al înfăptuirii aces

• SEMNAL • SEMNAL •
Editura Academiei
CONSTANTIN BUSUIOCEANU,
directorul
Editurii
Academiei :
Evidențiem, înainte de toate, apariIția lucrării tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu-,
Cercetări in chimia și tehnologia
polimerilor.
Aniversarea a 200 de ani de la
răscoala lui Horea a fost marcată
de apariția a trei lucrări : Izvoarele
^răscoalei luț-JHoțța. Seția B. Izvoare narative, voi. III, Izvoarele răs
coalei lui Horea. Seria A. Diploma{,tarla, vol. III, athj>el'e felaborate sub
redacția acad. Ștefan Pascu ; Răsu
netul european al răscoalei lui
Horea, în
limba
engleză,
de
N. Edroiu. împlinirii a 125 de ani
de la unirea Principatelor i-a fost
consacrată lucrarea colectivă Unirea
Principatelor și puterile europene.
Au mai fost editate lucrările :
Avuția națională, elaborată sub
coordonarea
acad. M. Mănescu ;
Cavitația, vol. I, de acad. I. Anton ;
Mecanica cuantică, de acad. S. Țițeica ; Istoria dreptului românesc,
vol. II, p. I, sub coordonarea I. Ceterchi : Geografia României, vol. II,
Ceografia umană și economică,
elaborată de un colectiv de cerce
tători și cadre didactice : Istoria fi
lozofiei moderne și contemporane,
vol. I (de la Renaștere la epoca
„luminilor").
A continuat activitatea îndreptată
spre publicarea unor ediții critice
din clasici ai istoriei și culturii
noastre naționale ; M. Eminescu,
Opere, vol. XI, sub coordonarea
Academiei Republicii Socialiste
România și Muzeului Literaturii
Române ; M. Kogălniceanu, Opere,
vol. V.
în 1985, vom continua editarea
unor lucrări privind aniversarea
unor evenimente sau personalități
de seamă ale istoriei și culturii na
ționale : Mihai Viteazul in conștiin
ța europeană,
voi. III,
coord.
V. Arimia, Gh. Bondoc ; Bălcescu
N., Opere, vol. III. Istoria româ
nilor sub Mihai Vodă Viteazul, ed.
critică de Elena Zâne și Gh. Zâne ;
Izvoarele răscoalei lui Horea. Seria
A. Diplomataria, vol. IV, și Izvoare-

Editura
Colonel FLORIAN TUCA, redactor-șef al Editurii Militare : în
tre lucrările reprezentative publi
cate in anul 1984, an în care au vă
zut lumina tiparului circa 80 de
lucrări, menționăm mai intîi vo
lumul „Președintelui țării — oma
giu fierbinte" — amplă antologie
de poezie consacrată tovarășului
Nicolae Ceaușescu.
în domeniul istoriei se remarcă
apariția celui dinții volum din „Is
toria militară a poporului român".
Lucrarea, împlinind un mai vechi
deziderat al istoriografiei
româ
nești, este concepută în 10 volume
(volumele 2 și 3 — ce tratează feno
menul militar românesc din veacul
al XIV-lea și pină la 1821 — vor
fi tipărite în acest an) și apa
re sub coordonarea unei comisii,
avînd ca președinte pe general
colonel dr. Constantin Olteanu, iar
coordonator principal pe generallocotenent dr. Ilie Ceaușescu. S-au
bucurat, de asemenea, de o bună
primire din partea specialiștilor și
a publicului iubitor de istorie lu
crările „Transilvania — străvechi
pămint românesc", de general-locotenent dr. Ilie Ceaușescu, „Revolu
ția populară de sub conducerea lui
Horea", de acad. Ștefan Pascu, „File
din istoria militară a poporului ro
mân (volumul 15), „Bărbați ai da
toriei. 1848—1849". Mic dicționar
(coordonator dr. Maria Totu).
în domeniul gindirii militare, lu
crarea „Coordonate
umane ale
apărării naționale", de Ion Coman,
Emil Burbulea, constituie o va
loroasă contribuție la investigarea
șl aprofundarea problematicii uma
ne in apărarea patriei, înțeleasă ca
operă și cauză a întregului popor.
Se cer semnalate, de asemenea,
romanele „Călărețul de fum", de
Radu Ciobanu, inspirat din marea
ridicare la luptă a țărănimii tran
silvane din 1784, „Zmeura de civi

tora. „La sfirșitul fiecărui schimb de
producție noi afișăm fruntașii, pe cei
care depășesc normele planificate,
ne declara Marin Didea, secretarul
adjunct cu propaganda al organiza
ției de partid nr. 1. Cerința de strin
gentă actualitate și importanță de a
se acționa prin toate căile și mijloa
cele în vederea economisirii energiei
electrice s-a transformat aici, la aparataj, intr-o acțiune de masă".
La secția mecanică, bunăoară, ne-a
reținut atenția următorul calcul și
îndemn la chibzuință, scris pe pa
nouri mari și amplasat la mai multe

le răscoalei lui Horea. Seria B. Iz
voare narative, vol. IV, sub red.
acad. Șt. Pascu ; Documente pri
vind marea răscoală a țăranilor din
1907, vol. IV, coord. I. Popescu-Puțuri ; M. Eminescu, Opere, voi.
XII și XIII ; M. Kogălniceanu,
Opere, vol. V, sub îngrijirea Georgetei Penelea ; D. Cantemir, Ope
re, vol. IX, p. Il-a, coord. V. Cândca ; Al. Odobescu, Opere, voi.
VI, sub îngrijirea lui- R. Teodorescu.
în domeniul social-politic mențio
năm lucrările : Satul românesc.
Studii, coord. I. Matei și I. Mihăilescu ; Ateism și stil de viață, de
Angela Vasiliu Popa ; Istoria filo
zofiei românești, vol. I, coord.
D. Ghișe, N. Gogoneață ; Istoria
dreptului românesc, vol. II, p. Il-a,
coord. I. Ceterchi.
Seria lucrărilor de sinteză în do
meniul culturii, lingvisticii și teo
riei literare va fi continuată cu lu
crări de mari dimensiuni tematice :
Mitologia română, de R. Vulcănescu ; Gramatica pentru toți, de M.
Avram.; Literatura română contem
porană. Proza, coord. M. Bucur.
Domeniile artă populară, muzică
înscriu lucrările : Pagini de veche
artă românească, vol. V, elaborat
de Institutul de Istoria Artei ;
Enesciana, vol. IV, coord. Voicana
Ionescu.
Literatura științifică și tehnică
este reprezentată de mai multe lu
crări de mare importanță atît în
planul cercetării fundamentale, cit
și al celei aplicative : Matematica
in lumea de azi și de miine, sub
red. acad. C. Iacob ; Chimia cuan
tică in exemple și aplicații, de
V. Sahini și Mihaela Hillebrand ;
Energetica mondială in perspectiva
sfârșitului de mileniu, de acad. A.
Avramescu și P. Cartianu ; Elemen
te de inteligență artificială, de I.
Georgescu ; Ingineria programării,
vol. I și II, de Ilie Văduva ș.a. ;
Viitorul industriei de programare,
de V. Baltac ; Triticale — o nouă
cereală, de I. Gașpar și Galia Butnaru ; Revoluția biologică, de G.
Zarnea, etc.

Militară
pie", de Mircea Nedelciu, „Rezerva
specială", de Platon Pardău, șl „O zi
pentru nemurire", de Mihai Stoian,
acestea două din urmă proze con
sacrate aniversării a patru decenii
de la eroicul act revoluționar de la
23 August 1944.
în ceea ce privește aparițiile edi
toriale ale anului 1985, amintim
înainte de toate lucrarea „Origina
litatea gindirii militare a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu", consacrată
aniversării scumpe tuturor inimilor
românești — împlinirea în miezul
acestui an a două decenii de la is
toricul Congres al IX-lea al parti
dului. Aniversarea a 40 de ani de
la victoria asupra fascismului va fi
marcată de publicarea lucrărilor :
„Participarea României la războiul
antihitlerist", „Documente privind
istoria militară a poporului român"
(2 volume cuprinzînd mărturii isto
rice despre contribuția armatei ro
mâne la eliberarea Ungariei și Ce
hoslovaciei), culegerea de texte
„Personalități românești și străine
despre contribuția României la
războiul antihitlerist", „Bărbați ai
datoriei. 23 August 1944 — 12 mai
1945“ (Mic dicționar), „Am fost cu
toții soldați", de Ion Aramă. „A
doua zi după război", de Petru Vintilă, „Ultima noapte de război, pri
ma zi de pace", de Haralamb Zincă,
„File din istoria militară a poporu
lui român" (volumul 16), „Itinerar
eroic".
Vor fi, de asemenea, pregătite
pentru tipar lucrările : „Factorul
politico-diplomatic și rolul său in
intărirea capacității de apărare a
patriei" ; „Oftalmochirurgie. Atlas"
(volumul 1), de' general-maior
dr.' Mircea Olteanu — prima
lucrare de acest gen din literatura
medicală din țară și străinătate —
romanele „Ranița grea a iubirii", de
Vasile Băran. „Istoria curajului", de
Voicu Bugariu, „Mai mult decit o
șansă", de Pavel Pereș.

puncte de lucru. „Dacă fiecare mași
nă funcționează în gol doar 15 se
cunde pe zi, într-o lună se irosesc
15 MWh, cu care putem realiza repere
prelucrate mecanic pentru 25 întreruptoare de medie tensiune sau 5 întreruptoare de înaltă tensiune".
Deși comitetul de partid al fabricii
a luat măsuri de extindere și diversi
ficare a propagandei vizuale, nu pes
te tot se acționează cu răspundere.
Cu toate că s-a amenajat o impună
toare și atractivă „vitrină a calității",
aceasta nu-și „trăiește viața". Pe raf
turile ei am văzut, ce-i drept, multe
piese, sub care scria : „Sine realizate“. Nimic altceva. „Aici, rebuturile
lipsesc cu desăvîrșire ?“ — îl între
băm pe ing. Tudor Dionisie, respon
sabilul colectivului de redacție. „Nu,
dar la un moment dat, afișasem mai
multe rebuturi decît piese bune..."
Iată o mentalitate cu totul greșită.
Pentru a diminua și înlătura chiar
definitiv rebuturile nu se biciuiesc
mentalitățile și atitudinile care le ge
nerează, ci se ascund deficiențele
respective. Afișarea la „vitrina cali
tății" a unor asemenea rebuturi, în
soțite de calcule care să evidențieze

pierderile pe care le pricinuiesc, de
dezbateri pe marginea acestor situații
ar fi constituit una din modalitățile
cele mai eficiente pentru diminuarea
rebuturilor.
însoțiți de ing. Ion Lupulescu, se
cretarul adjunct cu propaganda al
comitetului de partid de la „Electro
putere", mergem și la secția sculărie.
Secțiile și atelierele erau „pavoazate"
cu frumoase lozinci și îndemnuri —
e. adevărat, actuale — dar multe cu
caracter general. „Se cunosc sarcinile
concrete ce revin secției sculărie pe
luna ianuarie ?“ — îl întrebăm pe
inginerul Ilie Vîlceanu, șeful secției.
„Da, 108 000 ore-normă. Fiecărei for
mații de muncă ii revin între 6 700 și
2 600 ore-normâ. Acum sîntem in faza
de afișare a acestor cifre, deși ele
au fost dezbătute cu toți oamenii din
secție".
Am revenit după cîteva zile la scu
lărie. Marin Ciutureanu, secretarul
adjunct cu propaganda al comitetului
de partid, ne prezintă planul propa
gandei vizuale aprobat de comitetul
de partid pe întreprindere. Jos, în
sectoarele de producție, 12 panouri cu
extrase din documentele Congresului
al XlII-lea, adaptate condițiilor și
sarcinilor concrete ale secției respec
tive, erau amplasate la locuri vizi
bile. Alte 35 panouri cu chemări, în
demnuri și calcule completau propa
ganda vizuală din secția sculărie.
Iată de ce comitetul de partid al in
treprinderii a hotărît ca în perioada
imediat următoare să organizeze un
schimb de experiență pe tema propa
gandei vizuale la fabrica de aparataj
și secția sculărie. Acțiune la care sint
invitați să participe și factorii de răs
pundere de la fabrica de locomotive,
de la turnătorie și de la fabrica de
transformatoare, mai ales că aici pro
paganda vizuală mai are multe lu
cruri de făcut pentru a intra in ac
tualitate...

în atelierul pictorului Constantin Blendea, zeci de lucrări sever ros
tuite de-a lungul pereților constituie nu doar mărturia unui susținut efort
creator, ci și materialul unei ample expoziții ce va fi deschisă în sălile
Dalles. Peisaje, naturi statice, compoziții cu caracter simbolic sint moti
vele care, transfigurate în limbajul sintetic, concentrat al picturii asigură
o comunicare directă a intențiilor artistului, devin o formă de dialog au
tentic, viu cu privitorul. Sînt lucrări care se adresează sensibilității noas
tre în ipostaza lor de fapte artistice din care se desprinde, odată cu deo
sebita sensibilitate cromatică, o atmosferă de meditație gravă.

— Ați obținut recent, alături de
alți creatori contemporani, premiul
Centrului cultural „Caravaggio" din
Roma. Este doar una din distincțiile
care v-au răsplătit, de-a lungul ani
lor, activitatea artistică. Pot fi deo
potrivă menționate premiile pe care
le-ați primit la festivalurile tinere
tului de la Moscova și Viena, pre
miul pentru artă monumentală al
U.A.P. ș. a. Puteți defini cîteva din
preocupările dv. legate de mânuirea
uneltelor picturii in toți acești ani ?
— De peste 30 de ani mînuiesc
aceste unelte. M-a preocupat în mod
deosebit tema zborului — acest sim
bol al aspirațiilor umane spre înalt,
spre perfecțiune. Deopotrivă, m-am
oprit și la subiecte din cele mai obiș
nuite, cum ar fi peisajul sau natura
statică, care mi-au oferit posibilitatea
de a ajunge la anumite sinteze ale
formei, la anumite ritmuri ale an
samblului cromatic. Am fost și sînt
nemulțumit de unele dintre lucrările
mele, tentat să le reiau, să le îmbu
nătățesc. Sînt frămintări caracteristi
ce, cred, oricărui creator. Frămintări
care pe mine m-au purtat de la pe
rioada începuturilor, cînd eram in
fluențat de direcțiile mari ale pictu
rii postimpresioniste, la o preferință
foarte accentuată pentru organizarea
geometrică a suprafețelor și apoi
spre preocupări caracteristice etapei
actuale, cind importante mi se par
problemele de sinteză a formei, de
organizare a compoziției, de orches
trație a culorii.

— Ați realizat, de asemenea, citeva lucrări de mari dimensiuni in mo
zaic și tapiserie. Care credeți că este
sensul moral al apartenenței artistu

lui la colectivitate și cum credeți că
poate influența el opinia publică prin
intermediul artei monumentale ?
— Am realizat, intr-adevăr, cîte
va asemenea lucrări, cum ar fi mo
zaicul de la Spitalul municipal din
Constanța, acela de la Casa de cultu
ră a tineretului din Tirgoviște sau
tapiseria intitulată „1907“ (în colabo
rare cu Maria Mihalache Blendea),
lucrare aflată la Muzeul de artă din

Convorbire cu pictorul
Constantin BLENDEA
Buzău. Judecind cu maturitate istori
că lucrările de artă monumentală
create in ultimii ani putem afirma că
s-au realizat multe opere reprezen
tative, că inițiativele s-au manifestat
amplu în acest domeniu, .care ocupă și
va ocupa un loc de prim ordin in po
litica culturală a statului nostru. Res
ponsabilitatea artiștilor care au reali
zat asemenea lucrări dobîndește în
condițiile dezvoltării contemporane a
artei noastre nu doar sensuri artisti
ce, ci .și etice. Consecvența și serio
zitatea in realizarea unor lucrări care
să dăinuiască peste timp sint con
diții esențiale pentru ca intre pro
dusul artistic și așteptările unui pu
blic din ce în ce mai exigent să exis
te un fertil dialog.
— Ați petrecut peste trei decenii
in Institutul de arte plastice „N. Gri
gor eseu". V-ați format sub îndru
marea unora dintre maeștrii artei
noastre, artiști cu care ați colaborat

Nicolae BABĂLĂU
corespondentul

„Scinteii,"

Comuniștii - oameni ai datoriei
împlinite exemplar
(Urmare din pag. I)
— Te ascultăm, Mihai Vișoin.
— în toate secțiile și atelierele se
desfășoară activitatea numai pe lu
mină naturală, adică între Qrele 7,30
și 16,30. Excepție face doar atelierul
de recondiționări, unde se lucrează
in două schimburi, dar și acolo se
evită orele de vîrf. Tovarășul Grigorc Bîrsan, inginerul-șef al S.M.A.
.Slobozia, ne spunea că toți mecanizătbrti 'și mecanicii din atelier au
înțeles necesitatea economisirii fie
cărui watt, a utilizării lui cu maxi
mum de randament. Acum consu
mul de energie electrică a fost re
dus cu aproape 35 la sută, cu toate
că — așa ca și mai înainte — zilnic
se repară aici o combină, cel puțin
2 tractoare, 5 pluguri, o combină de
recoltat furaje, 3 prese de balotat.
— La C.P.L. Rimnicu Vîlcea nu
numai că se economisește, dar se și
produce energie.
— Ion Stanciu, ce vrei să spui cu
asta ?
— Este strict autentic. întimplarea mi-a relatat-o inginerul Mihai
Broza, directorul combinatului.
— Despre ce este vorba ?
— Ne spunea că de mai mulți
ani... uitaseră in conservare un tur
bogenerator căruia, cinstit vorbind,

nu-i mai dădeau nici o importanță.
De acest agregat și-au amintit nu
numai muncitorii de la centrala ter
mică, ci și cei de la atelierul me
canic. Dîndu-și unii altora o mină
de ajutor, au făcut în așa fel ca
turboagnegatul să funcționeze. Și nu
oricum. El produce acum energie electrică cu intreaga sa putere de
1 MW și asigură atît funcționarea
centralei termice, cit și alimentarea
altor citorva secții și ateliere. Prac
tic, în ndile Condiții organizatorice'
de lucru, turbogeneratorul pulsează
aproape un sfert din necesarul zil
nic de energie electrică al combina
tului. Altfel spus, din consumator;
colectivul acestei mari unități in
dustriale din Rimnicu Vilcea a de
venit intr-un fel propriul său producător-furnizor de energie elec
trică. Funcționarea turboagregatului este asigurată de aburul tehno
logic din centrala termică a combi
natului, centrală care, la rîndul ei,
folosește drept combustibil rezidu
urile de masă lemnoasă neindustrializabile.
...Fapte de muncă exemplare, do
vezi insuflețitoare ale abnegației
muncitorești, comuniste. Fapte care
arată hotărîrea fermă de a depăși
greutățile! acestei ierni, frumusețea
morală a acestor oameni.

PEISAJ

Constantin Blendea

---- NOTE DE LECTURA —

Imagine realistă
a satului dobrogean
Altay
Kerim are
meritul de a fj dat la
iveală prima carte de
creație
originală in
limba tătară din țara
noastră. Este adevă
rat, in perioada inter
belică au apărut în
România
numeroase
poezii, schițe, poves
tiri, piese de teatru in
aceeași limbă, numai
că ele sint răspîndite
în paginile diverselor
publicații, fiind as
tăzi aproape
uitate
sau inaccesibile noi
lor generații de citi
tori. Așadar, această
carte — „Kăniye" —
Nuvele « și schițe în
limba tătară. București,
editura „Kriterion" —
reprezintă nu numai
debutul autorului, ci șl
confirmarea resurse
lor unei spiritualități
originale și interesan
te, aparținînd unei
naționalități care, gra
tie socialismului, și-a
dovedit plenar in mul
tiple domenii calită
țile sale sufletești și
intelectuale.
Volumul lui Altay
Kerim îmbrățișează o
tematică variată, de
natură să dezvăluie,
fie și parțial, univer
sul populației turcotătare din România,
îndeosebi în dimen
siunile lui rurale. Au
torul apelează la bo
gata
sa încărcătură
sufletească, folosește
nenumărate repere pe
care copilăria și ti
nerețea, petrecute în
mediul satului do
brogean, le-au lăsat în
conștiința sa. întimplările, faptele poves
tite poartă amprenta
autenticului ; ele sînt
culese din viața coti
diană a turco-tătarului obișnuit, marcat

de tradiția sa ances
trală, dar și de dorin
ța de a se angaja pe
calea
prefacerilor
structurale care au
cuprins
țara
după
23 August 1944. Auto
rul a izbutit să sur
prindă, uneori cu mă
iestrie, totdeauna cu
atenție,
îmbinarea
dintre datini specifice
și schimbări
nova
toare.
străduințele
reușite ale oamenilor
de a se adapta din
mers la noile cerințe
ale
vieții.
Semni
ficativă ni sg pare
in acest sens alătu
rarea a două po
vestiri
cu
aceeași
temă — obiceiul stră
vechi al răpirilor de
fete. Accentului trist,
fatalist
din nuvela
„Bașî dertli ewelki
zaman kîzlarî", plasa
tă in anii imediat
următori
ultimului
război
mondial,
îi
este opus caracterul
optimist, de respect
față de femeie (răpi
rea este pusă la cale
chiar de „victimă"), al
schiței „Toptan pazar“. a căreî acțiune
se desfășoară în zile
le noastre. De altmin
teri, emanciparea fe
meii
reprezintă
o
temă majoră a cărții,
dată fiind valoarea ei
relevantă pentru mu
tațiile intervenite în
viața
și
conștiința
populației turco-tătare
din România. Proble
ma este oglindită în
nuvela „Kăniye", care
prin întinderea (66 de
pagini) și prin cu
prinderea sa tematică
constituie un mic ro
man, un veritabil ta
blou al satului dobro
gean de la sfirșitul
anilor cincizeci.

în cîteva schițe ac
țiunea este plasată in
anii ultimului război
mondial. Autorul a
păstrat și aici nealte
rat , conținutul veridic
al povestirilor, ferindu-se de șabloanele
literaturii de război.
Deși departe, războiul
este
totuși perma
nent prezent ca un
rău imens șl de ne
înțeles, generator de
mari necazuri și de
tragedii absurde, cu
atît mai absurde cu
cit victimele sale , sînt
copiii. De altfel, după
aprecierea noastră —
poate subiectivă —
cele mai izbutite po
vestiri din volum sînt
tocmai acestea, îndeo
sebi cea care poartă
titlul grăitor : „Omul
moare, viața nu moa
re".
Cum era și firesc,
subiectele și persona
jele principale ale po
vestirilor fac parte
din lumea dobrogeni
lor ; ele sînt integra
te în realitățile Româ
niei
coiUemporane.
Traiul și munca în
comun ale românilor
și
turco-tătarilor,
bucuriile și necazuri
le împărtășite cu sin
ceritate și prietenie
între ei reprezintă
constanta de bază a
cărții.
Chiar dacă unele
povestiri au desfășu
rare plană, Jn ansam
blu, Altay Kerim se
arată a fi înzestrat cu
sensibilitate și putere
de penetrație, a fi
stăpîn pe mijloace și
procedee artistice, ca
lități care, în îmbina
re armonioasă, confe
ră unei scrieri va
lențele unei opere li
terare. în chip esen
țial la reușită contri
buie limba plină de
culoare a țăranului
tătar din sudul Dobrogei, limbă pe care
Altay Kerim o minuiește cu suficientă ușurință. Expresiile și
proverbele răspîndite

din belșug, mai ales
în dialoguri, conferă
povestirilor
savoare
și, acolo unde este
cazul, umor și opti
mism. Cartea de nu
vele și schițe a lui
Altay Kerim întru
nește acele "calități
care o recomandă ca
o creație literară ori
ginală, valoroasă și

utilă. Ea prezintă as
pecte din viața și
munca unor oameni
profund angajați, cu
devotament și hărni
cie, pe făgașul înflo
ririi și prosperității
patriei noastre co
mune, România socia
listă.

Dr. Tahsin
GEMU

O valoroasă lucrare
științifică
Apariția
lucrării
„Atlas de anatomie
umană" (Editura știin
țifică și enciclopedi
că) răspunde unei ne
cesități resimțite de
ani de zile de că
tre studenții in medi
cină și medicii prac
ticieni. în aprecierea
acestei lucrări trebuie
să pornim de la cîte
va considerente esen
țiale, și anume de la
faptul că fundamen
tal în învățămintul și
practica medicală este
instrucția anatomică.
Un ait considerent
este că lectorul zile
lor noastre dorește lu
crări în care, intr-un
spațiu limitat, să gă
sească
informațiile
necesare redate într-o
formă accesibilă și atractivă. Pornind de
la aceste deziderate,
autorii — conf. dr.
Mircea Ifrim (coor
donator),
prof.
dr.
docent Gh. Niculescu,
prof. dr. N. Bareliuc,
dr. B. Cerbulescu —
au elaborat o lucrare
modernă
atît
din
punct de vedere al
fondului, cit și ca
prezentare, care de
pășește cadrul limitat
al unui atlas — cum
cu modestie a fost
denumită de autori —
devenind o anatomie
ilustrată, un compen
diu foarte bine înche
gat. Lucrarea, scrisă
într-un stil unitar, ex

trage, din mulțimea
datelor,
esențialul,
punctind
aspectelecheie. Pe baza aces
tor calități, ea se adresează tuturor me
dicilor practicieni, și
in special acelora care
exercită
o
ramură
chirurgicală. Ortope
dul .va găsi, alături de
elemente descriptive,
scheme
funcționale,
chirurgul general, u,rologul sau ginecolo
gul vor putea reme
mora pe scurt și efi
cient toate datele im
portante ale anato
miei unei regiuni a
corpului. Valoarea lu
crării constă din aser
virea
ei
scopului
practic, ea nu se ba
zează pe descripții de
anatomie pură, pe aparate, ci este struc
turată pe principiul
topografic, de unde
necesitatea
folosirii
atlasului ca instru
ment de lucru pen
tru practicieni, și nu
ca expozeu de erudi
ție anatomică.
„Atlasul de anato
mie umană", apărui
în tară la noi pentru
prima dată, reprezin
tă gîndirea unor anatomiști clinicieni mo
derni.
care concep
studiul
morfologiei
corelat cu date esen
țiale de microstructu
ră, histologie. structu
ră funcțională.
Nu
am fost surprinși să

găsim în atlas imagini
scintigrafice, endoscopice și de explorări
radiologice. Legățura
nemijlocită cu practi
ca medicală a deter
minat autorii să in
troducă în atlas capi
tole de anatomie pe
viu. dar și numeroa
se aplicații chirurgi
cale. de la cele mal
simple pînă la cele
mai deosebite, cum ar
fi analiza adusă la zi
a variantelor anato
mice ale căilor bi
liare.
Lucrarea, bine scri
să, concis, cu punți
de legătură s<pre di
feritele ramuri
ale
practicii
medicale,
este redactată cu ri
goare științifică, utilizind
nomenclatura
internațională, actua
lizată. Sprijinirea tex
tului prin planșe este
remarcabilă. Figurile
sînt executate foarte
clar, renunțîndu-se la
încărcarea lor cu amănunte
nesemnifi
cative dar păstrind
tot ceea ce este ne
cesar unei informări
corecte. Pe lingă pre
zentarea grafică deo
sebită. o notă foarte
bună trebuie acordată
tehnoredacției.
notă
care ar fi putut fi ma
ximă dacă nu s-ar fi
strecurat cîteva
in
versări de clișee radiografice
(cititorul
avizat va sesiza ime
diat aceasta, iar eroa
rea,
nesemnificativă,
nu scade cu nimic
valoarea lucrării în
sine). Putem aprecia,
in încheiere, că ..Atla
sul de anatomie uma
nă" este o lucrare
științifică cu largă adresabllitate.
cu
o
prezentare
grafică
modernă, lucrare care
își găsește un loc me
ritoriu in biblioteca
medicilor
de
toate
specialitățile.

Prof. dr. docent
I. JUVARA
membru al Academiei
de științe medicale

apoi la formarea unor
ții de creatori cu care s
azi întreaga țară. Cum p
noțiunea de exigență ra
procesul de invățămint art,
— într-adevăr, cunosc a
tut de 35 de ani și pot al
teama de a greși că școal.
superioară de artă are o fru
exemplară tradiție. în cad
lucrat artiști de real prestigi
ral, oameni care au dat mul
rii românești atît prin creați
prin contribuția lor la cated
gindesc la profesori cum au f
• Aman, G.D. Mirea, Paciurea,
Frederic și Cecilia Cuțescu S
Medrea, Ressu, Steriadi, iar mi
ziu Ciucurencu, Irimescu, Baba
zar, Iuca, Ivancenco, Boris Car
Ștefan Constantinescu, Gh. L
Ghiță Popescu, Mac Constantin
și alții. Ampla diversificare pe
a cunoscut-o învățămintul nostru
tistic după reforma invățămintu
dezvoltare pe deplin corespunzăt
re nivelului dezvoltării sociale
care s-a ajuns, corespunzătoare nec
sității de cadre specializate penti
cele mai diverse ramuri ale econi
miei noastre naționale, a dat un no
impuls întregii activități desfășurat
în invâțămintul artistic. Pe lingă sec
țiile tradiționale de pictură, sculptu
ră și grafică, ca rezultat al dezvoltă
rii firești a întregii noastre societăți,
au apărut secții de tapiserie — im
primeuri, ceramică — sticlă — metal,
artă monumentală, proiectare indus
trială, scenografie — care au dat, pe
de o parte, oameni pregătiți pentru
toate aceste domenii, iar, ca a doua
specializare, profesori de desen pen
tru invățămint. Mulți dintre absol
venții institutului s-au impus cu
autoritate atît la locul lor de mun
că, cit și in viața noastră cultural-,
artistică. în acest sens, lucrările de
diplomă ale absolvenților sint o do
vadă a seriozității cu care s-au pre
gătit. Această pregătire este, firește,
un proces complex, care cuprinde pe
lingă stricta specializare și o pregă
tire de ordin teoretico-politic pentru
a forma oameni cu un larg orizont
de gîndire, capabili să se afirme în
societate nu doar ca simpli mese
riași. Noțiunea de exigență în ceea
ce privește învățămintul nostru de
artă iși află sensul atît în datele
meșteșugului, care trebuie extrem de
bine stăpînit, cit și în orizontul de
cultură generală. Cred că încă de la
selecția ce se face odată cu exame
nul de admitere, pe lingă probele
practice, acest nivel de cultură, de
informare a candidatului ar trebui
testat. Un artist cu adevărat integrat
timpului său, un viitor creator care
să se dovedească cu adevărat a fi un
seismograf sensibil al contempora
neității lui, nu poate fi un om nein
format. Mai mult decit atît, cred că
pe parcursul pregătirii lor studenții
ar trebui, în spiritul aceleiași exi
gențe la care mă refeream, să, se afle
mai departe în starea unei ‘ fertile
competitivități. Locul pe care studen
tul și l-a dobîndit prin examenul de
admitere într-un institut de artă nu
trebuie să-i asigure în mod automat
și fără prea multă muncă un loc in
viață. Cred că ar trebui găsită o mo
dalitate cit mai eficientă (de exem
plu, un mic procent de rezervă la
admitere) pentru ca această stare-de
competitivitate să se mențină și să
termine, facultatea, în limita locuri
lor stabilite, cei mai buni.
— Integrarea invățămintului eu
cercetarea și producția este una di ,
trăsăturile definitorii ale invățămin
tului românesc. Ce forme specifice
imbracă această integrare in invățămintul artistic ?
— Este vorba, in primul rind, așa
cum afirmam, de pregătirea com
plexă a studenților din punct de ve
dere ideologic și profesional, dar și
de utilitatea lor socială. Studenții
sînt, în acest sens, pregătiți pentru a
face față unor necesități sociale va
riate. Lucrările de țiiplomă, de exem
plu, au in marea lor majoritate o
destinație precisă — sînt lucrări con
tractate cu diferiți beneficiari. Aș
aminti astfel dintre lucrările reali- ,
zate anul trecut de studenții institu
tului nostru pe acelea executate pen
tru restaurarea monumentelor de la
Voroneț și Cozia sau pentru Muzeul
Olteniei, lucrările contractate de
secțiile textile (cu Comitetul jude
țean Argeș al P.C.R.), ceramică (cu
O.C.L. Tehnometal București), sce
nografie (cu Comitetul județean Ar
geș al P.G.R.), design (cu întreprin
derea mecanică și piese de schimb
Oradea și cu întreprinderea „Autobu
zul" București), grafică (cu Oficiul
județean de turism Prahova, cu Mu
zeul de artă al Republicii Socialiste
România și C.C. al U.T.C.). Cifrele
sint în această privință elocvente :
anual realizăm peste 2,5 milioane lei
din acest complex program de inte
grare a invățămintului cu cercetarea
și producția, la care s-ar putea adău
ga peste 1 milion lei realizați in ca
drul Atelierului de proiectare și in
tegrare. De asemenea, taberele or
ganizate de institutul nostru în co
laborare cu organe de partid și de
stat locale (de exemplu, taberele care
au avut Ioc anul trecut la Călărași,
Lugoj) s-au încheiat cu expoziții
foarte bine primite de public. Pen
tru ștudenți, aceste acțiuni au con
stituit un pas in plus în cunoașterea
realităților variate ale țării, o nouă
etapă pe calea desăvirșirii lor profe
sionale.
Convorbire consemnată de

Marina PREUTU

Administrația de Stat
Loto-Pronosport
informează :
DUMINICĂ 20 IANUARIE
- O NOUA TRAGERE LOTO 2

Administrația de Stat LotoPronosport organizează dumi
nică 20 ianuarie 1985 cea de-a
doua tragere Loto 2 din această
lună,
oferind
participanților
noi șanse de a intra în posesia
unor importante cîștiguri în au
toturisme „DACIA 1 300“ și
mari sume de bani.
Participarea se face pe bilete
de 10 lei
varianta, acestea
puțind fi completate cu una va
riantă achitată sută la sută sau
cu patru variante achitate in
cotă de 25 la sută. De reținut
faptul că, indiferent de cota
jucată, fiecare bilet are drept
de participare și de cîștiguri 1<
toate cele trei extrageri a cit
patru numere, care însumeaz
12 numere din 75.
Agențiile Loto-Pronosport
vînzătorii volanți din întrea
țară pun la dispoziție bile
pină sîmbătă 19 ianuarie a.c.
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Pentru producții agricole record pe suprafețe cit mai mari Cronica zilei

Piesele de schimb pentru repararea tractoarelor-livrate ritmic!
în stațiunile pentru mecanizarea agriculturii, în întreprinderile
agricole de stat și centrele specializate continuă repararea tractoarelor,
a celorlalte utilaje, lucrări care, potrivit programului, urmează să fie
încheiate la sfirșitul lunii februarie, astfel incit campania de primăvară
să se poată desfășura in cele mai bune condiții. La reparații se folo
sesc numeroase piese de schimb, unele din ele provenind din recondjționarea celor uzate, iar altele sînt produse de diferite întreprinderi.
Pornind de la citeva constatări făcute in unități de mecanizare a agri
culturii din județul Călărași in articolul „în «repertoriul» S.M.A. din
nou piesa... de schimb", apărut în „Scînteia" nr. 13181 din 9 ianuarie
1985, au fost semnalate o serie de neajunsuri în aprovizionarea cu unele
piese de schimb necesare lucrărilor de reparații. Se arăta, între altele,
că restanțe mari la livrarea acestora au intreprinderile „Tractorul" și
„Rulmentul" din Brașov, întreprinderea mecanică Codlea, întreprinderea
de mecanică fină Sinaia, întreprinderea de autoturisme Pitești. între
prinderea de piese turnate din aluminiu și pistoane Slatina ș.a. Am
continuat ancheta noastră urmărind, in citeva din unitățile menționate,
cauzele care determină nelivrarea. la termenele prevăzute $i în canti
tățile stabilite, a pieselor de schimb contractate.

Primul popas l-am făcut la între
prinderea „Tractorul" din Brașov.
Anul trecut, această mare unitate a
industriei noastre constructoare de
mașini n-a livrat agriculturii, intre
altele. 2 005 blocuri de motor din
2 500, cit prevedea contractul, 3 537
chiulase din 5 000 prevăzute, 5 390
capace de
distribuție din 8 000
și altele : in total 46 din prin
cipalele
repere,
insumind peste
118 000 piese. Tovarășul Virgil Florea, director general adjunct al
întreprinderii
„Tractorul",
ne-a
spus : „în luna deoembrie, împreu
nă cu reprezentanți ai Direcției
generale pentru aprovizionarea tehnico-materială din Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare, am
discutat problema recuperării restan
țelor la producerea și livrarea pie
selor de schimb și eșalonarea livră
rilor in primul trimestru al acestui
an. Față de cererea agriculturii, am
acceptat să dăm in primul trimestru
750 chiulase, 2 000 biele, 1 500 capace
de distribuție și alte piese. Consider
că din punctul nostru de vedere nu
au rămas probleme nesoluționate".
Oare așa stau lucrurile ?
„Potrivit planului de stat, care este
obligatoriu pentru toate unitățile. în
treprinderea „Tractorul" trebuie să
livreze an primul trimestru 2 000
chiulase, 4 000 biele, 3 600 capace de
distribuție și cantități corespunză
toare din celelalte repere — a pre
cizat tovarășul Marian Curelea, di
rector general adjunct la Direcția
generală de aprovizionare tehnicomaterială din Ministerul Agricultu
rii. Din diferite motive, această sar
cină însă n-a fost însușită". Nu nu
mai că nu a fost însușită; dar între
prinderea brașoveană nu a produs
nici măcar ceea ce a acceptat să li
vreze. Astfel, din programul „accep
tat" pe perioada 1—10 ianuarie, din
cele trei repere amintite mai sus,
urmau să fie livrate 80 de chiulase,
200 biele și 160 de capace de distri
buție. La primele două repere nu
s-a livrat nimic, la cel de-al treilea

— doar 50 bucăți, iar la celelalte
piese livrările sint nesemnificative.
Toate aceștea ne-au determinat să

re tractorului U 650, dar a realizat
numai 18 000, din care mare parte
improprii pentru a fi folosite. „Si
tuația nu . este deloc întimplătoare —
ne spune șeful secției turnătorie de
la „Tractorul". Se știe că turnarfea
de precizie este o operație preten
țioasă. care necesită oameni bine
pregătiți profesional, conștiincioși.
Noi am venit în sprijinul lucrători
lor de. la unitatea din Oltenița, asigurindu-le
documentația tehnică,
scule și dispozitive corespunzătoare,
am contribuit la școlarizarea munci
torilor și a maiștrilor. Cu toate aces
tea. așa cum s-a văzut, rezultatele
sint nesatisfăcătoare, ceea ce deter
mină ca, la rindul nostru, : să înre
gistrăm restante la producerea și li
vrarea unor repere pentru agricul
tură". Desigur, cooperarea cu alte
unități este de mare însemnătate
pentru desfășurarea procesului de

Este necesar să fie atent urmărite și respectate întocmai
contractele încheiate intre întreprinderile industriale
, și unitățile de mecanizare din agricultură
aprofundăm modul în care este or
ganizată producerea acestor piese și
cauzele restanțelor. Iată ce am aflat.
Să luăm, mai intîi, situația blocuri
lor pentru motor. „în bună măsură,
la acest reper restanțele șint deter
minate de rebuturile frecvente —
ne-a spus inginerul Constantin Petrovici, șeful secției
turnătorie.
Concorqitent cu neajunsurile care
există în ce privește livrarea energiei, ne confruntăm cu unele
probleme de aprovizionare care tre
buie soluționate de Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini,
între care asigurarea cantităților și
sortimentelor prevăzute de ferosiliciu, feromolibden și fontă. Nu avem
nici destui oameni cu o calificare
corespunzătoare".
Aflăm că, pentru rezolvarea pro
blemei producerii pieselor de schimb,
uzina „Tractorul" a organizat o coo
perare cu întreprinderea de piese
turnate din Oltenița, județul Călă
rași. De mai bine de doi ani. aceas
tă turnătorie trebuia să preia o par
te din sarcinile secției similare .de
lă „Tractorul". Deși unitatea din
Oltenița dispune de utilaje perfec
ționate. de inalt randament, care
permit să se realizeze piese de mare
complexitate, rezultatele obținute
pină acum sint necorespunzătoare.
Un exemplu. Potrivit planului de
cooperare, turnătoria de la Oltenița
urma să producă pentru „Tractorul“-Brașov 300 000 de bucșe necesa

producție în întreprinderi. întrucît
la întreprinderea de piese turnate
de la Oltenița, utilaje moderne pen
tru care statul a făcut eforturi mari
nu sint folosite corespunzător, este
de . datoria ministerului de resort
să se ia cele mai potrivite mă
suri care să asigure folosirea, la
parametrii proiectați a utilajelor
acestei unități industriale.
Cele ■ constatate la întreprinderea
„Tractorul" nu constituie un caz
unic. în articolul citat s-a ridicat
problema livrării cuzineților pe
care-i produce întreprinderea „Rul
mentul" din Brașov. La restanțele
de anul trecut de 76 090 de seturi de
cuzineți se adaugă și nerealizările
din prima decadă a acestui an. Ast
fel. din 39 de repere s-au livrat par
țial doar 5, Ma,i mult, pentru unele
cote de reparații, întreprinderea nu
și-a programat să livreze piese decit după 10 februarie, ceea ce este
de natură să întîrzie repararea trac
toarelor. Ce se face totuși pentru
lichidarea restanțelor ? „Vom supli
menta capacitatea productivă în sec
toarele „înguste" prin introducerea
de noi utilaje și vom asigura per
sonalul muncitor necesar — ne spu
ne tovarășul Dumitru Grigorescu,
secretarul comitetului de partid. Mai
sînt însă unele probleme care se cer
rezolvate.
Astfel.
întreprinderea
„Oțelul roșu" din Reșița și Combi
natul siderurgic din Galați trebuie
să furnizeze ritmic banda metalică

Adunările si conferințele F.D.U.S. si O.D.U.S. - sub semnul
participării active a cetățenilor la conducerea vieții sociale
(Urmare din pag. I)
edilitare, susținînd autofinanțarea
localităților, contribuind deci la
traducerea in viață a principii
lor ^utoconducerii.
La cel de-al II-lea Congres al
F.D.U.S.,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu arăta că un. obiectiv im
portant care trebuie să stea perma
nent in atenția Frontului Democra
ției și Unității Socialiste este des
fășurarea unei intense activități
politico-educative, de lărgire a ori
zontului de cultură și înțelegere al
maselor, de formare a omului nou,
înaintat al societății noastre, de
promovare largă in întreaga viață
socială a principiilor eticii și echi
tății socialiste. In lumina aces
tei înalte exigențe, conferințele
F.D.U.S. și ale O.D.U.S. trebuie să
întreprindă analiza activității poli
tico-educative desfășurate, a gra
dului ei de eficiență, a modului în
care răspunde cerințelor vieții, ale
creșterii spiritului civic.
Fie că este vorba de activitatea
de răspindire a cunoștințelor știin
țifice, de popularizare a legilor, de
îmbogățire a activității culturaleducative desfășurate în cadrul
„Cintării României" sau de activi
tatea susținută a F.D.U.S. pentru
dezvoltarea spiritului de solidari
tate internațională cu toate forțele
progresiste, cu lupta popoarelor
pentru pace și progres social,
această activitate trebuie să fie
pătrunsă — așa cum sublinia in
mod pregnant secretarul general
al partidului — de un puternic
Suflu revoluționar, combătînd ma
nifestările retrograde, mentalită
țile înapoiate, cultivînd permanent
sentimentele nobile ale patriotis
mului socialist, ale unității și fră
ției întregului popor, înaltele idea
luri ale socialismului, comunismu
lui și păcii.
Avind sarcina de a contribui tot
mai mult la informarea largă și
sistematică ă oamenilor muncii, a
opiniei publice
asupra tuturor
problemelor vieții politice, econo
mice și sociale, de a explica sen
sul măsurilor și acțiunilor între
prinse de partid, antrenind masele
pentru a participa in mod conștient

cinema
♦

• Fapt divers: SCALA (11 03 72) —
9: 11; 13; 15;
17; 19, FAVORIT
(45 31 70) — 8; 10; 15; 17: 19. MODERN
(23 71 01) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Cireșarii : GRIVIȚA (17 08 58)
—
9; 11; 13:
13; 17; 19. CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11; 13; 13; 17; 19.
• B.D. la munte și la mare — 9;
II; 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.
e 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).
• Acordați circumstanțe atenuante?:
POPULAR (35 15 17) — 15; 17; 19.
• Dragele noastre bunicuțe : CEN
TRAL (14 12 24) — 9; 11; 13; 15; 17;
19.
• Pe urmele șoimului : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 8,30; 10,30; 12,30; 14,45;
17; 19.15.
O Lovitură fulgerătoare î VICTORIA
(16 28 79) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19.
• Amintirea unei mari
iubiri :

la transpunerea acestor măsuri în
viață, F.D.U.S., consiliile sale dis
pun și de o modalitate specifică,
vie, dinamică și rodnică — „Tri
buna democrației". Adunările or
ganizate sub această angajantă
titulatură și-au cîștigat o bineme
ritată prețuire și stirnesc un real
interes in rindul celor mai largi
categorii de cetățeni. Conferințele
locale ale F.D.U.S. constituie un
binevenit prilej de schimb de ex
periență privind organizarea și
eficiența „Tribunei democrației",
cu concluzii practice pentru viitor.
Chiar în legătură cu rigorile aces
tei ierni, este necesar și binevenit
ca la „Tribuna democrației" să se
explice cetățenilor cauzele obiective
ale acestor condiții, tocmai în ve
derea mobilizării lor pentru depă
șirea dificultăților, pentru aplicarea
măsurilor stabilite.
O deosebit de importantă menire
a organismelor F.D.U.S. constă in
organizarea și desfășurarea contro
lului oamenilor muncit Evitînd
tentația abordărilor festiviste sau
minuțiozitatea statistică exagera
tă, conferințele F.D.U.S. au ocazia
să determine revigorarea acestei
activități. întărirea rolului, pres
tigiului și eficienței echipelor de
control, contribuind la înlăturarea
unor deficiențe, stimulind și pe
această cale, extinderea experien
țelor pozitive din diferite domenii
ale vieții: sociale.
Acestea
sirii,
desigur, numai
cîteva din importantele obiective
ce se constituie intr-un orizont
larg pentru activitatea de mare răs
pundere a O.D.U.S. și, în ansamblu,
a F.D.U.S. Se poate astfel, spune,
că însemnătatea acestor măsuri
este un argument în plus pentru
ca actualele conferințe de alegere
a organelor locale să prilejuiască
a analiză exigentă, temeinică, un
schimb de experiență fructuos,
punind bazele unei și mai rodnice
activități in viitor.
în ceea ce privește Organizațiile
Democrației și Unității Socialiste, al
căror efectiv a depășit 4 milioane
de membri, avînd în vedere expe
riențele acumulate, se poate apre
cia că una din problemele centrale
care trebuie să se afle în atenția
lor este desfășurarea unei activi

SALA MICA A PALATULUI — 17;
19.30. LUMINA (14 74 16) — 9; 11; 13;
15: 17; 19.
• Program de vacanță — 8,43; 10,30;
Moscova nu crede in lacrimi — 12,15;
15; 18 : TIMPURI NOI (15 61 10).
• Talisman : PACEA (60 30 85) — 15;
17; 19.
© Domn pentru
o zi :
MUNCA
(21 50 97) — 15: 17; 19.
• Mitul Fedorei : STUDIO (59 53 15)
— 10; 12,15: 15; 17.15; 19,15.
• Jandarmul și extraterestrii : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11; 13; 15; 17,13;
19,30; GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13;
15; 17; 19, AURORA (35 04 66) — 9;
11.15; 13,30; 15,30: 17 30; 19,30.
• Șerpii roșii: PROGRESUL (23 94 10)
— 13; 17; 19.
• Marele premiu :
LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 8,43; 11,45; 15; 18.15.
O Trec zilele : CAPITOL (16 29 17) —
9: 11 : 13; 15; 17; 19
O Ghețuri pe înălțimi : SALA MARE
A PALATULUI — 17.; 19,30, FESTI
VAL (15 63 84) — 8,45; 10,45;
12,45;
14,45: 16,45; 18,45.
• Zile de fior și ris — 9; 10,45; 12,30;
14.15; 16; 17 45, Obiecte fermecate —
19,30 ; DOINA (16 35 38).
e 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.

tăți permanente, fără discontinui
tăți, fără alternarea perioadelor de
activizare cu altele vegetative, de
pasivitate. Importanța sarcinilor
ce revin acestor organizații in
diferitele domenii are un caracter
de permanență, deci și îndeplinirea
sarcinilor trebuie să fie perma
nentă, eficientă.
Este știut că liniile fundamen
tale, obiectivele majore ale întregii
activități de dezvoltare economică
și socială a țării au . fost jalonate
și cristalizate cu limpezime de că
tre Congresul al XIII-lea al
P.C.R. ; apreciat pe drept cuvînt
ca un eveniment deosebit in viața
nu numai a partidului, a comuniș
tilor, ci și a întregului popor, Con
gresul a stabilit sarcini care revin,
firește, nu numai comuniștilor, ci
tuturor cetățenilor țării. De fapt,
așa cum s-a reliefat incă din tim
pul desfășurării Congresului, între
gul popor și-a exprimat deplina
adeziune la hotăririle adoptate,
considerind înfăptuirea obiectivelor
stabilite drept propria sa cauză.
Prin această prismă, revine toc
mai O.D.U.S., ca organizație ce
grupează pe nemembri de partid,
precum și F.D.U.S., — cel mai
larg și mai reprezentativ organism,
al democrației noastre, — să asigure
înmănuncherea eforturilor, a pu
terii de creație și a voinței de ac
țiune a întregului popor, pentru
înfăptuirea
neabătută a Progra
mului partidului, program de îna
intare a României pe drumul pro
gresului.
Această perioadă, de pregătire și
desfășurare a alegerilor de noi or
gane de conducere ale organisme
lor locale ale Frontului Democra
ției și Unității Socialiste și ale or
ganizațiilor democrației și unității
socialiste reprezintă un eveniment
major atît în viața lor, cît și, în
general, în viața politică a țării.
Ele vor înscrie, neîndoielnic, pași
noi in direcția însușirii și aplicării
în viață a importantelor obiective
și direcții de acțiune stabilite de
Congresul al XIII-lea al partidului,
pentru progresul și prosperitatea
României, pentru înaintarea po
porului nostru pe calea făuririi so
cialismului și comunismului.

• Războiul stelelor: DACIA (30 35 94)
— 9: 12; 15; 18.15.
• Avertismentul : DRUMUL ȘAHII
(31 28 13) — 15,30; 18.
•
Febra
aurului :
FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17; 19.
• Rocky II : GIULEȘTI (17 55 46) —
9; 11; 13; 15: 17; 19.
FLOREASCA
(33 29 71) — 10,45; 12.45; 17,13; 19,15,
TOMIS (21 49 46) — 9; 11; 13; 15; 17;
19.
• Imperiul contraatacă :
COTROCENI (49 48 48) ~ 9; 12; 15; 18.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala
mică) : Despot Vodă — 18: (sala Ate
lier) : Intre cinci și șapte — 18,30;
(sala din Piața Cosmonauților) : Gai
țele — 18.
• Filarmonica „George Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) :
Concert
simfonic. Dirijor : Petre
Sbârcea.
Solist : Marin Cazacu — 19;
(sala
Studio) : „Treptele afirmării artis
tice". Duo instrumental Dana Voicu
— vioară, Grigore Barbosa — vio
loncel — 17,30.
• Opera Română (13 18 57) ; Otello —
17.

pentru cuzineți. De asemenea, să se
evite pe cit: posibil întreruperile in
asigurarea energiei la agregatul de
sinterizare, pentru a cărui funcțio
nare la parametri, după pornire,
sînt necesare citeva zile".
Elemenții și supapele pentru pom
pa de. injecție sint alte repere la
care se referea articolul precedent.
De la întreprinderea de mecanică
fină din Sinaia aflăm că oamenii
muncii din această unitate s-au an
gajat ca, pină la sfirșitul lunii ia
nuarie. să livreze o treime din nu
mărul pieselor restante pe anul tre
cut,, iar in luna viitoare.— celelalte
două treimi, în,acest scop, au fost
luate niâsuri corespunzătoare. Aici
se ridică insă o problemă pe care o
supunem atenției ministerelor de
resort. S-a recurs la înlocuirea îrt
întregime a 6 000 de pompe de in
jecție, pentru care lipsesc citeva
piese, cu altele noi. în loc să-și con
centreze eforturile spre producerea
și livrarea componentelor care se
uzează mai repede, solicitate de ate
lierele de reparații, din motive de
„rentabilitate", I.M.F. Sinaia preferă
să livreze pompe de injecție noi.
...Din această practică pierd stațiuni
le pentru mecanizarea agriculturii —
ne spune ing. Ion Necula. director
general adjunct la Ministerul Agri
culturii., Cele 6 000 de pompe de in
jecție noi costă 7.8 milioane iei. pe
cind valoarea pieselor care se înlo
cuiesc la recondiționarea aceluiași
număr de pompe — ajunge doar la
480 000 lei". întreprinderea din Si
naia trebuie să-și organizeze produc
ția după nevoile S.M.A., adică să
asigure în primul rind piese de
schimb, pentru pecondiționare și nu
mai la cerere agregate ' complete.
Așadar, producția de piese de schimb
trebuie gindită și organizată pornind
nu de la interesele inguste ale unei
întreprinderi, ci finind seama de efi
cienta întregii activități.
Din ancheta de mai sus se des
prinde concluzia că, deși termenul
de încheiere a reparațiilor se apro
pie. din cauza lipsei unor piese de
schimb, lucrările avansează lent, iar
unele tractoare și mașini stau nere
parate, Astfel.- la 10 ianuarie, trac
toarele erau reparate in proporție de
44 la sută, iar celelalte mașini care
concură la campania de primăvară,
intre 40 și 77 la sută. Atît stadiul
reparațiilor, cit și al livrării pieselor
impune ca Ministerul Industriei
Construcțiilor de Mașini să ia neîn
târziat măsuri prin care să se asigu
re producția și livrarea ritmică a
pieselor de schimb pentru agricultu
ră. Contractele economice nu sint fa
cultative ; ele trebuie respectate cu
cea mai mare răspundere.

Lucian CIUBOTARU
Nicolae MOCANII
Constantin CAPRARU

vremea
—__________________________________ _JL
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 18 ianuarie, ora 20 — 21 iaj nnarie, ora 20. In țară : Vremea va fi
în general umedă, cu cerul mai mult
acoperit. Vor cădea ninsori locale în
toate regiunile. Izolat, spre
sfirșitul
intervalului, în sudul teritoriului
se
pot semnala precipitații și sub formă
de lapoviță și ploaie, cu caracter izo
lat insă, făvorizînd producerea poleiu
lui. Vîntul va sufla slab pînă Ia mo
derat, cu intensificări locale de scurtă
durată. Temperatura aerului în creș
tere : valorile minime vbr fi cuprin
se intre minus 16 șl minus 6 grade, lo
cal mai coborîte în nord și centru în
primele nopți, iar cele maxime între
minus 8 și plus 2 grade, mai coborîte
în centrul teritoriului. Local, se va
semnala ceață și chiciură. în Bucu
rești : Vremea va fi în general ume
dă, cu cerul mai mult acoperit. Tem
porar va ninge. Vîntul va sufla mode
rat. Temperatura aerului în creștere
ușoară : valorile minime vor fi cuprin
se intre minus 8 și minus 4 grade, mai
coborîte în prima noapte, iar cele ma
xime intrejminus 4 și zero grade. Lo
cal se va semnala ceață și chiciură.

In perioada 10—17 ianuarie o de
legație din R. P. Chineză, condusă
de Meng Fulin, viceguvernatorul
provinciei Anhui, a făcut’o vizită de
documentare în țara noastră. Oaspe
ții chinezi au vizitat unități agri
cole, de industrie alimentară și de
cercetare din județele Brașov, Pra
hova, Dîmbovița, Giurgiu și din mu
nicipiul București. La încheierea
vizitei, Marin Capisizu, ministru se
cretar de stat la Ministerul' Agri
culturii și Industriei Alimentare,
șeful Departamentului industriei ali
mentare, a primit delegația chineză,
prilej cu care au fost discutate pro
bleme privind dezvoltarea cooperării
româno-chineze in domeniile agri
culturii și industriei alimentare.

ATLETISM. Anul acesta, in orga
nizarea Federației române de atle
tism se vor desfășura o serie de com
petiții internaționale. Astfel, în zilele
de 16 și 17 februarie va avea loc, în
Capitală, tradiționalul concurs pe te
ren acoperit „Cupa de cristal", iar la
10 martie la Băile Felix se va disputa
„Crosul balcanic". Campionatele in
ternaționale de atletism ale României
sînt programate la 1—2 iunie pe sta
dionul „23 August" din București,
aceeași arenă urmind să găzduiască,
la 4 august, „Concursul Prietenia",

• Teatrul de operetă (14 80 11) : O
noapte la Veneția — 18,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Mobilă și durere — 18.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 18.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ro
manță tirzie — 18,30.
• Teatrul de comedie
(16 64 60) :
Cîrtițeie — 18.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03,
sala
Magheru) : Pădurea — 18; (sala Stu
dio) : Sentimente și naftalină
—
18,30.
• Teatru! Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Milionarul sărac — 18.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ (sala Savoy, 15 56 78) :
Nimic
despre elefanți — 18,30; (sala Victo
ria, 50 58 65) : Băiatul cu sticleți —
18,30.
• Ansamblu! „Rapsodia română"
(13 73 00) : Pe sub cetini la izvoare
(premieră) — 18.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Albă ca zăpada și cei șapte pitici —
18.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) ; Nu
vorbiți in timpul spectacolului — 10;
(sala
din
Piața
Cosmonauților,
11 07 57) : Punguța cu doi bani — 10.
• Circul București (10 41 95) : Parada
circului — 19.

In numele Comitetului Central, al Partidului Comunist Român și al mea
personal, vă adresez felicitări cordiale cu prilejul celei de-a 65-a aniversări
a zilei dumneavoastră de naștere.
îmi exprim convingerea că relațiile prietenești, de stimă și respect reci
proc, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Danemarca
se vor întări și în viitor în interesul celor două popoare ale noastre, al
cauzei păcii și colaborării internaționale.
In condițiile complexității situației internaționale actuale și în mod
deosebit a situației periculoase, grave create în Europa, apreciem că este
necesar mai mult decît oricînd ca partidele comuniste și muncitorești,
forțele democratice și progresiste, mișcările pentru pace din Europa și cțjn
întreaga lume, toate popoarele să acționeze în unitate șl cu fermitate pentru
înfăptuirea dezarmării, și în primul rînd a dezarmării nucleare, pentru apă
rarea' dreptului vital al oamenilor la existență, la viață.
Vă urez, dragă tovarășe. Joergen Jensen, multă sănătate și fericire, noi
succese în activitatea dumneavoastră de răspundere.

NICOLAE

' CARNET
COTIDIAN
■ Continuindu-și eforturile pen
tru punerea in valoare a noi zăcă
minte de gaz metan, muncitorii
conduși de maiștrii Nicolae Dogaru și Gheorghe Durlâu, de la Sche
la de producție petrolieră Modirzău, au reușit să pună în funcțiune
prima sondă din zona Frasin a ju
dețului Suceava. Astfel, de la 10
ianuarie, în această structură au
început să fie livrate economiei na
ționale primele cantități de gaz
metan. In prezent, lucrătorii din
brigada maistrului Constantin Hera,
aparținînd schelei de foraj Zemeș,
își mobilizează forțele pentru a
termina cît mai repede forajul la
celelalte sonde prevăzuta a fi co
nectate la circuitul economic in
primul trimestru al anului.

B Debutul noului an a coincis
la întreprinderea mecanică și piese
de schimb din Oradea cu lansarea
in fabricație a unor produse de
mare utilitate, realizate pentru pri
ma dată în țară. Dintre acestea
amintim : manipulatoarele pentru
sudat piese grele, de 25 și 50 tone,
mașina de rebobinat sîrmă, precum
și o serie de piese destinate între
prinderilor care execută echipament
pentru industria chimică.
■ In acest an, la întreprinderea
de rulmenți din municipiul Alexan
dria pe aceleași Capacități de fa
bricație se va obține un plus de
2 milioane de rulmenți față de
1984, întregul spor urmind a fi rea
lizat prin creșterea productivității
muncii. Aproape 75 lă sută din
producția cunoscutei întreprinderi
din reședința județului Teleorman
este destinată anul acesta expor
tului.
■ La lași s-a desfășurat recent
faza pe țară a concursului de pro
tecție a (buneii** rezervat lucrătorilor ■
de la căile ferate din ramurile linii
și instalații. Concurenții, prezenți
din toate regionalele de căi ferate,
au demonstrat o bună pregătire,
astfel că juriul a acordat numeroa
se distincții și diplome. Pe primele
locuri s-au clasat participanții care
au reprezentat regionalele de căi
ferate lași și Timișoara.

■ Pentru plantările de pomi
fructiferi din primăvara acestui an,
Stațiunea de cercetare și producție
pomicolă Vilcea a asigurat peste
550 mii puieți din speciile măr,
prun, nuc, cireș și vișin, precum și
500 mii puieți de smeur, coacăz,
alun și soc.

competiție rezervată juniorilor și ju
nioarelor din țările socialiste.
SCRIMĂ. In perioada 8—10 februa
rie, la Budapesta va avea loc turneul
final al „Cupei Europei" la sabie,
competiție la care, alături de reduta
bilele formații Ț.S.K.A. Moscova,
Honved Budapesta, Ujpest Dozsa
Budapesta, Carrabinieri Roma, Legia
Varșovia, F. C. Lyon și Levski-Spartak Sofia, este calificată și echipa
clubului Steaua București. Formația
bucureșteană este alcătuită din Ioan
Pop, Cornel Marin, Marin Mustață,
Alexandru Chiculiță și Rudolf Szabo.
VOLEI. Turneul final al „Cupei
Cupelor" la volei masculin se va des
fășura in Franța, în perioada 15—17
februarie, cu participarea echipelor
Steaua București, S. V. Hamburg,
Levski Spartak Sofia și învingătoarea meciului Dinamo Moscova —
Bartoloni Bologna. •
FOTBAL. Comentînd finala „Supercupei Europei" la fotbal, dispu
tată miercuri seara între echipa F.C.
Liverpool, deținătoarea „Cupei cam
pionilor
europeni",
și
formația
■ Juventus Torino, cîștigătoarea „Cu
pei Cupelor", corespondentul sportiv
al agenției France Presse notează,
printre altele : „Terenul degajat
de zăpadă, dar înghețat, a redus
din potențialul de joc al celor două
echipe, care totuși s-au străduit să
ofere un spectacol plăcut celor
65 000 de spectatori prezenți în tri
bunele stadionului municipal din
Torino. După golul înscris de Boniek
în minutul 40, fotbaliștii englezi au
inițiat cîteva acțiuni ofensive, dar
tînărul portar Bodini s-a opus cu
succes la tentativele lui Walsh (min.
48) și Hansen (min. 54). în minutul
79 același Boniek a marcat un nou
gol. aduclnd o victorie meritată, cu
2—0, echipei italiene".
Dintre jucători sînt evidențiați
Michel Platini, cel mai bun de pe
teren, care și-a etalat calitățile teh
nice chiar și in condiții atmosferice
nefavorabile, și Zbigniew Boniek,
autorul celor două goluri.

CEAUȘESCU

Secretar general
al Partidului Comunist Român

(Agerpres)

INFORMAȚII SPORTIVE
ȘAH. Campionatul republican fe
minin de șah a continuat la Băile
Herculane cu runda a 9-a, in caro
Viorica Ionescu a invins-o cu piesela
negre pe Dana Nuțu. Gabriela Olărașu a cîștigat la Otilia Ganț, Smaranda Boicu la Iudit Chiricuță și
Marina Pogorevici la Mariana Ioniță. Partidele Gabriela Olteanu—
Cristina Bădulescu și. Eugenia Ghin
dă—Mădălina Stroe s-au încheiat re
miză.
Lideră a clasamentului se menține
tinâra maestră Gabriela Olărașu (7
puncte), urmată de Marina Pogore
vici — 6 puncte (două partide mai
puțin disputate) și Dana Nuțu — 5.5
puncte (o partidă mai puțin dispu
tată).

Tovarășului JOERGEN JENSEN
Președintele Partidului Comunist din Danemarca

IERI S-AU DESCHIS

Lucrările sesiunii anuale a Centrului
de cercetări pentru problemele tineretului
La Muzeul de istorie a partidului
comunist, a mișcării revoluționare și
democratice din România s-au des
chis joi lucrările sesiunii anuale a
Centrului de cercetări pentru pro
blemele tineretului cu tema „Cerce
tarea științifică și acțiunea politicoeducativă pentru Creșterea partici
pării tineretului la infăptuirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea al
P.C.R.".
In deschiderea lucrărilor sesiunii
a luat cuvintul tovarășul
Nicu
Ceaușescu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., prim-secretar al C.C.
al
U.T.C., care a evidențiat preocupă
rile actuale ale organelor și organi
zațiilor U.T.C. consacrate sporirii
contribuției tineretului in activitatea
desfășurată pentru înfăptuirea hotăririlor istorice adoptate de Con
gresul al XIII-lea al partidului.
S-a subliniat că în pregătirea Con
gresului al XII-lea al U.T.C., Con
ferinței a XlV-a a U.A.S.C.R. și
Conferinței a V-a a Organizației pio
nierilor, sarcini importante revin
organelor și organizațiilor de tine
ret în creșterea calității muncii de
educare comunistă, revoluționară a
tinerei generații, pentru participarea
sa mai activă la înfăptuirea marilor
obiective ale actualei etape de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate în țara noastră.
Referindu-se la ampla semnifica
ție a Anului Internațional al Tinere
tului, tovarășul Nicu Ceaușescu a
subliniat că, în concepția României,
A.I.T. trebuie să constituie un pri
lej de elaborare și adoptare a unor
măsuri concrete, la nivel național,
regional și internațional, care să
conducă la îmbunătățirea statutului
actual și de perspectivă al tinere
tului. In acest context, s-a relevat

că țara noastră consideră că trebuie
acordată o atenție deosebită întări
rii conlucrării între toate statele lu
mii, in vederea întreprinderii unor
acțiuni eficiente, menite să creeze
cadrul adecvat afirmării depline a
năzuințelor și aspirațiilor fundamen
tale ale tineretului. Au fost prezen
tate acțiunile și propunerile tării
noastre cu privire la marcarea
A.I.T., la creșterea rolului
tinerel
generații în soluționarea problemelor
fundamentale ale omenirii.
La sesiune participă cercetători,
cadre didactice din învățămîntul li
ceal și universitar, medici, juriști,
economiști, activiști, alte cadre, ti
neri din întreprinderi și instituții.
Timp de două zile, atît In plen, cit
și în cele patru secțiuni, vor fi pre
zentate comunicări referitoare la
concepția P.C.R., a secretarului său
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
cu privire la rolul și locul tineretu
lui în societate și se va efectua un
amplu schimb de experiență și in
formații privind procesele și tendin
țele principale ale educării tinerei
generații din patria noastră, crește
rea contribuției cercetării științifice
a problematicii tineretului la per
fecționarea activității organelor șl
organizațiilor de tineret.
Un loc distinct în cadrul dezbate
rilor il ocupă marcarea Anului In
ternațional al Tineretului, investiga
rea sensurilor devizei sub care se
1 desfășoară A.I.T. „Participare-DezvoItare-Pace".
Vor fi abordate aspecte privind
participarea tineretului la dezvolta
rea economico-socială, conținutul și
formele de educare a tineretului pa
triei noastre în spiritul păcii și co
laborării internaționale.
Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

Asprimile iernii continuă în Europa
• „Recorduri” ale friqului în numeroase țări ale continen
tului • Dereglări serioase în sistemele de transport • Zeci
de localități izolate din cauza nămeților
Potrivit
relatărilor
agenfiilor internațio
nale de presă, starea
vremii in Europa con
tinuă să se înrăută
țească, fiind caracteri
zată de noi ninsori și
temperaturi neobișnuit
de scăzute in raport
cu mediile înregistra
te în alți ani. Astfel,
agenția U.P.I. relatea
ză că in multe țări eu
ropene s-au semnalat
adevărate recorduri de
•frig, ce au produs im
portante dereglări în
viața economică și so
cială. în zona răsări
teană a Franței con
tinuă să se înregistre
ze temperaturi foarte
scăzute, pină la mi
nus 16 grade Celsius.
Tot în Franța, apele
din portul Cherbourg
au înghețat, ingreumnd considerabil tra
ficul maritim.
în Portugalia, Spa
nia și Italia au conti
nuat să cadă ninsori
abundente și să se în
registreze un ger pu
ternic. După cum re
latează agenția U.P.I.,
in zona orașului Mi
lano s-au înregistrat
cele mai mari căderi
de zăpadă din ultimii
29 de ani, la fel ca și
in regiunile nordice
ale Italiei.
Ninsorile abundente
din nordul Spaniei au
dus la izolarea a zeci
de localități. Școlile au
fost închise, iar trans
porturile publice sus
pendate.
Mgrea Britanie cu
noaște vremea cea
mai friguroasă din
ultimele trei decenii,
iar serviciile meteoro
logice anunță, pentru
următoarele zile, scă
derea, în continuare, a
temperaturii, violente
furtuni de zăpadă și
ninsori abundente. La
Londra s-a anunțat

cea mai joasă tempe
ratură înregistrată din
1956 — minus 3,7 gra
de. Echipe de urgență
au fost mobilizate pen
tru a asigura un mi
nim de trafic absolut
necesar pe căile rutie
re, feroviare și aerie
ne. Numeroase spitale
au anunțat că iși re
duc activitatea, ur
mind să se ocupe doar
de cazurile de extre
mă urgență. Sute de
școli și-au inchis por
țile, fie din cauza ma
sivelor căderi de ză
padă, fie din lipsa
combustibilului nece
sar instalațiilor ter
mice.
în Iugoslavia, nin
sorile au început trep
tat să slăbească din
intensitate, dar acum
creează dificultăți vîn
tul puternic, care in
unele regiuni a blo
cat complet traficul —
transmite agenția Taniug. în Voivodina, de
exemplu, datorită vinturilor, s-au format
nămeți a căror înăl
țime ajunge pină la
doi metri. Din aceas
tă cauză, majoritatea
drumurilor au
fost
blocate, iar 50 de lo
calități sint izolate.
Serviciile de speciali
tate depun mari efor
turi pentru a înlătura
consecințele
condiți
ilor meteorologice ne
favorabile.
Potrivit informați
ilor din Priștina, in
provincia Kosovo —
unde s-au înregistrat
in ultimele zile cele
mai mari căderi de
zăpadă — se acționea
ză intens pentru nor
malizarea treptată a
traficului. Autoritățile
se tem că topirea ză
pezii ar putea provoca
inundații.
Transportul feroviar

se desfășoară în con
tinuare cii mari difi
cultăți, iar rîurile sînt
complet înghețate.
Numeroase localități
din zona de nord a
Italiei sint confrunta
te cu mari dificultăți
ca urmare a ninsorilor
abundente din ultima
vreme,
considerate
cele mai mari din ul
timii 40 de ani. în mai
multe regiuni nordi
ce a fost instituită
miercuri starea de ur
gență. Tot in nord
s-au înregistrat mai
multe zeci de marți.
Paralizarea traficului
feroviar șl rutier a
afectat aprovizionarea
cu alimente și cu com
bustibil a unor locali
tăți, informează agen
ția Associated Press.
La Milano, stratul de
zăpadă căzută de du
minică a atins 60 cen
timetri, mii de munci
tori și soldați fiind
mobilizați la degaja
rea căilor de acces. O
serie de școli și uni
tăți economice au fost
închise. Continuă să
ningă in nord-est, în
zona Trentino — Alto
Adige, toate trecătorile montane fiind blo
cate de un strat de
zăpadă de 2 metri.
Totalul
victimelor
condițiilor meteorolo
gice dificile atinge in
prezent 32 persoane.
O penurie de le
gume amenință Marea
Britanie, unde prețu
rile unor produse au
crescut vertiginos.
Există temeri
că
gerul va distruge o
parte din culturile agricole. Prețurile cresc,
de asemenea, în Bel
gia, iar in R. F. Ger
mania piețele de le
gume și fructe din
orașe sint goale.

Spărgătoare de gheață în... centrul Europei

tV
20.00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Actualitatea în economie
20,35 File din cronica unirii în teatrul
românesc
21.20 Cadran mondial. România și pro
blemele lumii contemporane
21,40 Doina mea pe codru-i scrisă (co
lor). Muzică populară
21.50 Telejurnal (parțial color)
22,00 închiderea programului

O imagine insolită pentru Europa : ca urmare a temperaturilor scăzute,
rîul Saone și alte căi de apă din Franța, ca și din numeroase alte țări
ale continentului, au înghețat, spărgătoarele de gheață, care au intrat în
acțiune, reușind cu greu Și numai pe alocuri să restabilească traficul naval

(Telefoto Associated Press - Agerpres)
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SUB SEMNUL VOINȚEI DE PACE A POPOARELOR

Noi acțiuni și luări de poziție
pentru înlăturarea pericolului nuclear
în sprijinul creării unor zone denuclearizate

în nordul Europei...
OSLO 17 (Agerpres). — La Oslo
se desfășoară lucrările unei confe
rințe de două zile a reprezentanți
lor partidelor social-demoCrate din
Panemarca, Finlanda, Groenlanda,
Islanda, Norvegia și Suedia, rela-
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tează agenția Reuter. Participanții
au adoptat o rezoluție prin care cer
guvernelor țărilor nordice .să de
pună eforturi concrete pentru crea
rea unei zone fără arme nucleare
în această parte a lumii.

...Și în Oceanul Indian
JAKARTA 17 (Agerpres). — La
Jakarta s-au desfășurat lucrările
unui seminar organizat de Ministe
rul de Externe al Indoneziei pen
tru discutarea unor probleme lega
te de
' asigurarea păcii și securității
in zona Oceanului Indian." In inter-
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vențiile lor, participanții — oameni
de știință și personalități politice
din Indonezia — au subliniat că
edificarea unei zone a păcii in re
giunea Oceanului Indian exclude
existența, in regiune, a oricăror
arme nucleare.

i

Dreptul la pace, drept suprem al popoarelor
— concluziile seminarului internațional de la Lome
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CAIRO 17 (Agerpres).. — O conferință regională africană in proble
mele dezarmării urmează să se deschidă la 9 februarie la Cairo, sub
auspiciile O.N.U. Scopul reuniunii este de a atrage atenția opiniei pu
blice africane asupra importantei probleme a dezarmării, pentru obținerea de progrese pe acest plan in beneficiul păcii și securității internaționale, transmite agenția M.E.N.
La Lome, capitala Republicii Togoleze, se desfășoară lucrările unui
seminar internațional consacrat păcii ,și drepturilor fundamentale ale
omului, informează agenția togoleză. de presă A.T.O.P.
In cuvintul inaugural, Yao Kunale Eklo, secretar administrativ al
Partidului Adunarea Poporului Togolez, a lansat un apel la mobilizarea
tuturor forțelor democratice pentru a asigura triumful păcii in lume,
obiectiv legat indestructibil de respectarea drepturilor umane funda
mentale.
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„împreună putem opri armele, nucleare!“

I

BONN 17 (Agerpres). — Parti
dul Social-Democrat din R.F. Ger
mania și Partidul Socialist Fran
cez subliniază necesitatea „dialo
gului între Statele Unite și Uniu
nea Sovietică cu scopul unei re
duceri substanțiale a potențialelor
lor i nucleare pe baza echilibrului"
— se arată într-o declarație comu
nă dată publicității la Bonn și la
Paris în urma unor întilniri ale
reprezentanților celor două parti
de,; consacrate analizării unor as
pecte ale securității pe continent.
Cele două partide resping, totoda
tă, „dezvoltarea de tehnologii
destabilizatoare" și „desfășurarea
unei curse a înarmărilor în Cos
mos" — precizează agenția D.P.A.

Se intensifică acțiunile
mișcării pacifiste
din Japonia
TOKIO 17 (Agerpres). — La Ito
s-a încheiat ședința conducerii Con
siliului japonez pentru interzicerea
armelor atomice și cu hidrogen,
care a adoptat programul de acțiuni
în favoarea păcii și dezarmării pe
anul 1985. Acesta prevede1 desfășu
rarea . unei campanii naționale de
stringere de semnături pe Apelul
privind interzicerea armelor nu
cleare și organizarea unor demon
strații de masă pentru lichidarea
bazelor militare americane din Ja
ponia.

Proteste în Canada
împotriva experiențelor
cu rachetele
de croazieră
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Recucerea armamentelor
nucleare, singura
cale
de întărire a securității
Europei

Campania pentru dezarmare nucleară (C.N.D.) din Marea Britanie,
mișcare ce cuprinde 1 400 de grupări din care fac parte aproape 400 000
de persoane, iși continuă acțiunile pentru oprirea amplasării noilor rachete
și înlăturarea primejdiei nucleare

------------------- --------

OTTAWA 17 (Agerpres). - Cea
de-a doua experiență cu o rachetă
de croazieră efectuată de S.U.A.
deasupra teritoriului canadian a
stîrnit un larg val de proteste din
partea organizațiilor care luptă
pentru dezarmare și pace, precum
și a opiniei publice canadiene.
Astfel, diferite organizații antirăz
boinice canadiene au inițiat marți
— în ziua experimentării rachetei
americane — variate acțiuni de pro
test în provincia Alberta, deasupra
căreia a fost testată raqheta de
croazieră. Printre acestea a figurat
și o acțiune originală, constînd în
desfășurarea unei mari plăse, în
tinse intre două baloane cu aer
cald, ancorate la sol, menite să îm
piedice lansarea rachetei de croa
zieră americane de la bordul unui
avion de bombardament strategic
B-52. O amplă demonstrație împo
triva acordului din 1983 in baza
căruia S.U.A. au primit dreptul de
a experimenta rachete nucleare în
Canada a avut loc la Toronto, unde
manifestanții au organizat un mare
miting în apropierea monumentului
care
poartă
numele
„Flacăra
păcii”.
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Președintele Reagan despre recentele negocieri
sovielo-americane de la Geneva
WASHINGTON 17 (Agerpres). Președintele S.U.A., Ronald Reagan,
a avut o întrevedere cu secretarul
de stat. George Shultz, și cu mem
brii delegației americane care a
participat la recentele convorbiri de
la Geneva cu delegația sovietică,
condusă de ministrul de externe.
Andrei Gromiko. După cum a decla

rat purtătorul de cuvînt al Casei
Albe, Larry Speakes, președintele
Reagan și-a exprimat satisfacția față
de rezultatele negocierilor de la
Geneva. El a cerut delegației ameri
cane să continue „pregătirile intense
globale" pentru viitoarele negocieri
cu U.R.S.S., apreciind că acordul
realizat la Geneva „este începutul
unui proces".

Interviu al președintelui Franței
PARIS 17 (Agerpres). — In cursul
unui interviu televizat, președintele
Franței, Franțois Mitterrand, s-a arătat optimist asupra viitorului eco
nomic al Franței și a pledat din nou
în favoarea politicii de rigoare, a
luptei împotriva șomajului (flagel
care afectează aproximativ 2,5 mi
lioane de persoane) și pentru rhodernizarea industrială. Franța, a adăugat vorbitorul, a obținut anul
trecut cele mai bune rezultate de la
începutul crizei economice (1973—
1974). Față de creșterea vertiginoasă
a datoriei externe a țării (54 miliar
de dolari în 1984, față de 27 miliarde
in 1981), președintele Mitterrand nu
s-a arătat îngrijorat de această si
tuație, subliniind că Franța dispune
de importante rezerve de devize.
Recunoscind că, în prezent, ma
joritatea francezilor nu aprobă po

litica actualului guvern, el a reSpins
ideea de. a demisiona în eventuali
tatea victoriei partidelor de opoziție
in alegerile legislative din 1986, arătînd că iși va continua mandatul pe
toată, durata lui, adică pînă în. 1988
— scrie agenția France Presse.
Șeful statului francez nu a exclus
posibilitatea unei deschideri a majo
rității actuale, in special spre cent ri ști.
Abordind problema referendumu
lui preconizat să se desfășoare în
luna iulie în Noua Caledonle, prin
care locuitorii acestui, teritoriu fran
cez de peste mări ar urma să se
pronunțe fie pentru menținerali ac
tualului statut al arhipelagului, fie
pentru independență in . condițiile
unei strînse asocieri cu Franța,
Franțois Mitterrand s-a arătat favo
rabil celei de-a doua soluții, mențio
nează A.F.P.

DELHI

„India va continua să promoveze o politică de nealiniere
**
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DELHI 17 (Agerpres). — Luînd
cuvintul în cadrul ședinței comune^
a celor două camere ale Parlamen
tului indian, președintele Giani Zail
Singh a declarat că India va conti
nua să promoveze o politică de ne
aliniere „coerentă și principială" și va
întreprinde acțiuni in direcția eli
minării practicilor colonialiste' și de
discriminare rasială, informează agențiile Reuter și A.P. Șeful statu
lui indian a arătat că țara sa va
acționa, totodată, pentru dezvoltarea
relațiilor de prietenie și colaborare
cu țările socialiste.

Președintele Indiei a salutat re
zultatele întîlnirii sovieto-amcricane
de la Geneva, exprimindu-și spe
ranța că negocierile dintre U.R.S.S.
și S.U.A. vor duce la adoptarea de
măsuri concrete in domeniul dezar
mării.
Pe plan intern, președintele Singh
a anunțat că guvernul va adopta
măsuri pentru protejarea mediului
înconjurător și că a fost hotărîtă, pe
de altă parte, introducerea gratuită
ții învățămîntului liceal pentru fe
mei. in cadrul unui program mai larg
de ameliorare' a condiției femeii în
India.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Necesitatea unei soluții negociate, reafirmată Ia intilnirea
la nivel înalt greco-egipteană • Forțele israeliene vor începe
săptămîna viitoare retragerea echipamentului militar din
Liban

ATENA 17 (Agerpres). — Proble
mele regionale și numeroasele stări
conflictuale din diverse zone ale lu
mii sînt agravate
de continuarea
cursei înarmărilor, iar reluarea pro
cesului destinderii și salvgardarea
păcii presupun in mod necesar „men
ținerea unui echilibru al puterii la
cel mai redus nivel posibil" — a de
clarat președintele Greciei. Constan
tin Karamanlis, la dineul oferit în
onoarea
președintelui
Egiptului,
Hosni Mubarak, aflat în vizită ofi
cială la Atena. Șeful statului elen a
apreciat, de asemenea, că actuala si
tuație internațională este extrem de
încordată, zona cuprinsă între Mediterana răsăriteană și Asia centrală
fiind marcată de numeroase focare
de tensiune.
La rîndul șău, Hosni Mubarak, referindu-se la situația din Orientul
Mijlociu, a relevat importanța creării
unui climat propice pentru soluționa
rea pe calea dialogului a probleme
lor confliștuale din zonă. O condiție

Namibia, o problemă veche intr-un context nou

Străini în propria țară,
începută. în urmă cu citeva decenii,
acțiunea de transplantare a apart
heidului în Namibia s-a intensificat
considerabil în ultima
perioadă,
afectînd grav bazele societății namibiene. Din populația de 1 500 000 de
locuitori a sud-vestului african nu
mai 100 000 sînt albi. Dar această
minoritate deține două' treimi din
suprafața terenurilor agricole, con
trolează întreaga industrie extrac
tivă și dispune de toate privilegiile
în viața politico-socială. Albii și
elementele aservite lor exploatează
fără milă populația de culoare, care,
ca și în R.S.A., este lipsită de cele
mai elementare drepturi. Politica
dusă de Pretoria în Namibia urmă
rește, dealtfel, crearea unor forma
țiuni asemănătoare cu bantustanele,
prin împărțirea populației autohtone
în 12 grupuri, fiecărui grup repartizindu-i-se ur> „homeland", de fapt o
adevărată rezervație, din perimetrul
căreia nu are voie să iasă. Această
fragmentare a țării în „națiuni" se
parate avea ca scop să provoace di
vizarea națiunii namibiene pe baze
tribale, să genereze disensiuni și să
submineze conștiința unității na
ționale. Ea a avut ca rezultat dis
locarea unui mare număr de per

soane, obligate să se mute pe „teri
toriile" desemnate pentru grupul de
populație din care făceau parte.
„Planul O.N.U. cu privire la
independența Namibiei, care
prevede retragerea trupelor sudafricane și organizarea de ale
geri libere sub supravegherea
Națiunilor Unite, reprezintă sin
gura bază pentru soluționarea
pașnică a acestei probleme".

(Din rezoluția adoptată de
Adunarea Generală a O.N.U. în
decembrie 1984).

. Cele mai recente deplasări de
populație sînt determinate și de alte
cauze. Este vorba de crearea așaziselor „zone de securitate", de-a
lungul frontierei cu Angola, ceea ce
a dus la depopularea unui șir de. lo
calități. Zeci de mii de persoane
strămutate sînt obligate să trăiască
în zone unde absența apei potabile
și a minimei asistențe sanitare a
provocat grave epidemii, de malarie,
tuberculoză și febră tifoidă. Izgo
nirea acestor oameni și plasarea lor
în regiuni izolate nu este legată to
tuși numai de constituirea „zonei de
securitate", în spatele acestei ope
rațiuni putîndu-se discerne și ace
leași manevre urmărind dezbinarea
populației locale. Locuitorii locali
tăților vizate fac parte din grupul
Ovambo, cel mai mare grup etnic
din Namibia (circa 500 000 de per
soane) care sprijină in masă lupta
eroică dusă, sub conducerea Orga
nizației Poporului din Africa de SudVest (S.W.A.P.O.), pentru lichidarea
dominației străine și obținerea inde
pendenței.
Evenimentele recente din Ovamboland scot încă o dată în evidență
caracterul rasist al regimului instau
rat in Namibia, clădit pe vechiul
dicton colonialist „dezbină și stăpinește". Pentru a-și perpetua domi
nația, autoritățile de la Pretoria au
sporit efectivul trupelor sud-africane dislocate in Namibia la peste
100 000 de militari. Arestările, schin
giuirile și deportările se țin lanț.
„Peste 80 000 de persoane — scrie
ziarul american „INTERNATIONAL
HERALD TRIBUNE" - au fost ne
voite să se refugieze peste hotare
din cauza valului de represiune
dezlănțuit de ocupanți".

Dar in spatele uneltirilor vizind
menținerea ocupației R.S.A. asupra
Namibiei nu se află numai autori
tățile sud-africane.

Miza uraniului. Așa cum se
știe. Namibia este ultimul teritoriu
african aflat sub ocupație colonială,
avind o suprafață de 824 292 kmp, și
incluzînd două deșerturi : Namib —
situat de-a lungul regiunilor de coap
tă — și Kalahari in zona de nordest, la granița cu Botswana. In
ciuda aspectului sărăcăcios și nepri
mitor, țara de la extremitatea sudvestică a Africii ascunde in subsol
imense bogății naturale, dintre care
unele de o importanță vitală pentru
industria modernă. Pe primul loc se
situează uraniul. El este extras din
zona Rossing — cea mai mare ex
ploatare la suprafață din lume, re
zervele ridicîndu-se la peste 100 000
tone uraniu. „Acest minereu — scrie
revista franceză „LE POINT" —
apare astăzi ca principala bogăție
a continentului african, reprezentind
circa 30 la sută din rezervele mon
diale. Doar două țări controlează sin
gure peste 60 la sută din această
masă. Este vorba de R.S.A. și de
vecinul ei, aflat in continuare sub
tutelă. Namibia". Sud-vestul african
dispune de o poziție de frunte și in ce
privește o serie de alte bogății ale
subsolului : . Namibia este primul
producător african de plumb, ocupă
locul al doilea in producția de cad
miu și al treilea in cea de litiu și
vanadiu ; înseninate sînt și rezer
vele de diamante, aur și cupru.
„S.W.A.P.O. Iși va continua
lupta politică și militară pentru
independența și libertatea Na
mibiei atita timp cit guvernul
de la Pretoria nu este dispus să
accepte rezoluția 435 a Consi
liului de Securitate".

SAM NUJOMA, președintele
organizației S.W.A.P.O.
Din păcate, toate aceste resurse
aparținind patrimoniului național al
Namibiei au intrat pe mina capita
lului străin care, nesocotind hotărî
rile O.N.U,, intensifică spolierea re
surselor materiale și umane ale te
ritoriului. Din cele 236 de societăți
străine care operează ilegal în Na
mibia, 75 sînt firme din S.U.A., 68

MOSCOVA 17 (Agerpres). - In
zilele de 14—16 ianuarie 1985, la
Moscova a avut loc ședința a 113-a
a Comitetului Executiv al Consiliului
de Ajutor Economic Reciproc, la
care au participat reprezentanții ță
rilor membre in Comitetul Executiv,
locțiitori ai șefilor de guverne.
Din partea țării noastre a parti
cipat tovarășul Ioan Totu, viceprimministru al guvernului, reprezentan
tul Republicii Socialiste România in
C.A.E.R.
Comitetul Executiv a examinat o
serie de probleme legate de reali
zarea hotărîrilor Consfătuirii eco
nomice la nivel inalt a țărilor mem
bre ale C.A.E.R.. și ale sesiunii Con
siliului, adoptate la ședința a 38-a
(extraordinară).
Potrivit cu strategia convenită a
dezvoltării colaborării țărilor mem
bre ale C.A.E.R. în domeniul ener
giei, combustibililor și materiilor
prime, Comitetul Executiv a adoptat
concepția de perspectivă în cadrul
sistemelor energetice interconectate
ale țărilor membre ale C.A.E.R. în
perioada pînă in anul 2000. Se prevăd
perfecționarea in continuare a struc
turii producției de energie electrică
și termică pe baza dezvoltării prio
ritare a energeticii nucleare și utili
zării mai depline a resurselor din
fiecare țară, inclusiv a combustibi
lilor cu putere calorică scăzută, a
surselor noi, netradiționale de ener
gie, reducerea consumului de com
bustibili lichizi în centralele elec
trice. Vor fi elaborate măsuri pentru
creșterea eficienței și siguranței in
funcționarea în paralel a sistemelor
electroenergetice interconectate ale
țărilor membre ale C.A.E.R.
Comitetul Executiv a considerat
oportună elaborarea unei convenții
generale privind colaborarea în
crearea de sisteme flexibile automa
tizate pentru construcțiile de mașini
și introducerea lor pe scară, largă în
economiile
naționale ale țărilor
membre ale C.A.E.R.
Comitetul Executiv a analizat sta
diul colaborării în transporturi și a
examinat măsuri pentru dezvoltarea
în continuare a conlucrării în acest
domeniu. Pornind de la obiectivele
Consfătuirii economice la nivel înalt,
au fost stabilite sarcini pentru orga

nele C.A.E.R. privind elaborarea de
acțiuni referitoare la dezvoltarea și
reconstrucția liniilor de cale ferata
și a șoselelor de importanță interna
țională, a porturilor maritime, extin
derea transportului naval de mărfuri
„fluviu-mare", crearea de către
țările interesate a sistemului de
transport cu lichtere în bazinul Mării
Baltice, adincirea colaborării in do
meniul aviației civile.
A fost examinat stadiul lucrărilor
privind sistemul de estimare a cali
tății și certificarea produselor ce se
livrează în comerțul reciproc al
țărilor membre, ale C.A.E.R. Reali
zarea acestor măsuri va contribui la
asigurarea fabricării de produse in
concordanță cu standardele C.A.E.R.,
la creșterea nivelului tehnic al aces
tora, a calității și competitivității pe
piața mondială.
S-au adoptat măsuri pentru lăr
girea și îmbunătățirea schimbului
reciproc de. informații tehnico-științifice între țările membre ale
C.A.E.R. Se preconizează folosirea
mai largă în acest scop a posibilită
ților Centrului internațional de in
formare științifică și tehnică al ță
rilor membre ale C.A.E.R., a siste
melor naționale de informare, auto
matizarea în continuare a prelucrării
informațiilor.
La ședință au fost examinate pro
bleme ale formării prețurilor în
comerțul reciproc al țărilor membre
ale C.A.E.R. în cincinalul următor.
S-a relevat că modul de formare a
preturilor contractuale in vigoare a
contribuit la dezvoltarea relațiilor
economice reciproce. S-a convenit
menținerea acestuia și în cincinalul
viitor.
A avut loc un schimb de păreri
privind colaborarea țărilor membre
ale C.A.E.R. cu Etiopia socialistă și
acordarea de ajutor acesteia. Au fost
adoptate măsuri pentru intensifi
carea colaborării economice multila
terale dintre țările membre ale
C.A.E.R. și Etiopia socialistă.
Comitetul Executiv al C.A.E.R. a
examinat, de asemenea, o serie de
alte probleme ale colaborării eco
nomice și tehnico-științifice.
Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie și colaborare
tovărășească.

HAVANA

Consfătuire cu activul de partid în probleme economice

absolpt necesară în acest scop — a
spus el — o constituie retragerea
Israelului din Liban și din toate teri
toriile ocupate, soluționarea justă și
echițabilă, a problemei palestiniene.
TEL AVIV .17 (Agerpres). — For
țele israeliene de ocupație vor în
cepe săptămîna viitoare retragerea
echipamentului militar din Liban, in
pregătirea primei faze a retragerii
generale anunțate a se încheia pînă
la 18 februarie, a informat, la Tel
Aviv, un purtător de cuvînt al arma
tei, citat de agenția A.P. El a decla
rat că zona Saida va fi evacuată în
următoarele trei săptămîni.

TEL AVIV 17 (Agerpres). — Pa
lestinienii deținuți în închisoarea
din orașul Nablus, de pe malul, de
vest al Iordanului, aflat sub ocu
pație israeliană, au organizat o ac
țiune de protest împotriva condiți
ilor inumane in care sînt siliți să
trăiască.

-

Ultima lună a anului 1984 și pri
mele zile ale anului curent au fost
marcate de o serie de declarații, ini
țiative și propuneri in problema Na
mibiei, care ar putea plasa discuțiile
privind viitorul acestui teritoriu in
tr-un cadru nou, considerat ca mai
propice realizării aspirațiilor legi
time ale poporului namibian.
Aceste evoluții rețin cu atît mai
mult atenția cu cit se știe că, după
eșecul Conferinței de Ia Geneva din
ianuarie 1981, problema respectivă
s-a aflat mereu pe agenda sesiunilor
O.N.U., a conferințelor O.U.A. la
nivel inalt și a altor reuniuni inter
naționale, dar soluționarea ei a bă
tut pasul pe loc din cauza poziției
obstrucționiste a Republicii SudAfricane. Ocupînd în mod ilegal te
ritoriul vecin, rasiștii de la Preto
ria au respins cu încăpățînare toate
hotărîrile acestor reuniuni, ridicînd
totodată noi și noi piedici in calea
realizării Planului O.N.U. cu pri
vire la acordarea independenței Na
mibiei. Una dintre acestea a consti
tuit-o grăbirea procesului de trans
formare a teritoriului intr-o anexă
a R.S.A.

SEDINÎA COMITETULUI EXECUTIV Al CONSILIULUI
DE AJUTOR ECONOMIC RECIPROC

din Marea Britanie, 25 din R.F.G.
iar restul din alte state. Principalii
profitori sînt insă trei mari com
panii transnaționale — „Rossing",
„CDM" și „Tsumeb". Acestea posedă
85 la sută din bunurile industriei ex
tractive, orientate in întregime spre
export, cotrolează 95 la sută din ex
tracție și exportul respectiv, realizînd profituri fabuloase din comer
cializarea ilegală a avuției naționale
namibiene. „Aproape jumătate din
aprovizionarea centralelor nucleare
britanice — scrie revista „J EU NE
AFR1QUE" — depinde de exploatările
de uraniu namibiene". Publicația ci
tată atrage totodată atenția că din
această cauză companiile transna
ționale nu sînt interesate in schim
barea actualului statut al Namibiei,
ci, dimpotrivă, uneltesc intens împo
triva accesului ei la independență.

Semnele

unor

tendințe

^qÎ Ca rezultat al largului curent
de opinie în favoarea rezolvării In
tr-un timp cît mai scurt a problemei
Namibiei in ultimele luni și-au făcut
însă apariția o serie de elementenoi în abordarea acestei spinoase
probleme a vieții internaționale. Atît
reuniunea la nivel inalt din noiem
brie a Organizației Unității Africa
ne, cît și întîlnirea la nivel inalt
din decembrie a statelor din „prima
linie" (Angola, Mozambic, Botswana,
Zimbabwe, Zambia, Tanzania) au
reafirmat hotărîrea țărilor Africii de
a acționa in strinsă unitate împo
triva apartheidului, de a sprijini
hotărîrile O.N.U., inclusiv rezoluțiiîe
adoptate cu prilejul ultimei sesiuni,
cu privire la acordarea neîntirziată
a independenței Namibiei. Ele s-au
arătat gata să vină cu noi inițiative
și propuneri pentru a scoate din im
pas discuțiile referitoare la viitorul
teritoriului.
Ca o expresie a acestei poziții,
R. P., Angola a făcut unele propu
neri menite să Înlăture obstacolele
ridicate de R.S.A. in calea realizării
unui acord,
propuneri dezbătute
la recenta plenară a C.C. al M.P.L.A.
— Partidul Muncii și prezentate în
tr-o scrisoare adresată secretarului
general al O.N.U. Respingind încer
cările de a stabili o legătură directă
între soluționarea problemei nami
biene și retragerea trupelor cubaneze
aflate în Angola, aceste propuneri
conturează un calendar precis, con
form căruia, după acordarea inde
pendenței Namibiei, se va trece, eșa

lonat, in decurs de dot pină la trei
ani, la retragerea acestor trupe, pe
măsură ce se va diminua primejdia
unei noi intervenții militare în Angola
a autorităților de la Pretoria, in
clusiv prin interrțiediul forțelor di
zidente sprijinite de aceste auto
rități. Tot in acest cadru re
țin atenția și luările de poziție
ale altor țări. Astfel, in cursul
recentei sale vizite făcute la Harare,
ministrul de externe al Marii Bri
tanii, G. Howe, a conferit cu pre
mierul Robert Mugabe, pronunțindu-se pentru continuarea negocieri
lor asupra independenței Namibiei,
în pofida lipsei de progrese înregis
trate pînă acum în acest domeniu
— relevă agenția Reuter. Howe a
reafirmat poziția Londrei, potrivit
căreia nu trebuie să existe o „legă
tură oficială" -intre independența
acestui teritoriu și retragerea tru
pelor cubaneze din Angola.

„Popoarele africane se pro
nunță ferm pentru lichidarea
definitivă a vestigiilor colonia
lismului de pe continent. Reu
niunea la nivel inalt a Organi
zației Unității Africane de la
Addis Abeba a reafirmat hotărirea Africii de a acționa unită
împotriva apartheidului, de a
sprijini hotărîrile O.N.U. în pro
blema Namibiei, teritoriu ocupat
ilegal de R.S.A".
JULIUS NYERERE, președin
tele in exercițiu al O.U.A.

In ce privește S.W.A.P.O. — con
ducătorul poporului namibian in
lupta pentru înfăptuirea aspirațiilor
sale naționale — acesta se pronunță
cu fermitate în favoarea grăbirii
procesului care trebuie să ducă la
independența Namibiei. Poporul na
mibian va continua lupta pentru
eliberarea Namibiei pînă cînd gu
vernul de la Pretoria va pune capăt
ocupării ilegale a țării — a declarat
la o conferință de presă, la Tunis,
Sam Nujoma, președintele S.W.A.P.O.
El a subliniat că se pronunță pen
tru eliberarea Namibiei pe baza re
zoluției 435 a Consiliului de Secu
ritate și a arătat că este gata să
poarte discuții cu Africa de Sud
asupra modalităților de a pune in
aplicare această rezoluție. Liderul
namibian a cerut, totodată, încetarea
oricărui sprijin acordat regimului de
la Pretoria de către unele țări oc
cidentale, care blochează, în acest
fel, rezolvarea problemei namibiene.

HAVANA 17 (Agerpres). — în cuvîntarea de încheiere a lucrărilor
consfătuirii cu activul de partid pri
vind creșterea eficienței economice
în unitățile bugetare, desfășurată la
Havana, Fidel Castro Ruz, primsecretar al C.C. al P.C. din Cuba,
președintele Consiliului de Stat și al
Consiliului de Miniștri ale Republi
cii Cuba, a evidențiat necesitatea uti
lizării raționale a resurselor țării și

a depunerii unor eforturi susținute,
de intregul popor, pentru edificarea
unei economii naționale , puternice.
El s-a referit la obligația tuturor
sectoarelor de activitate de a eco
nomisi materiile prime și de a folosi
întreaga capacitate de producție.
Totodată, a cerut utilizarea tuturor
disponibilităților umane și folosirea
integrală a orelor de muncă, rela
tează agenția Prensa Latina.

PHENIAN ■. In legătură cu convorbirile economice

dintre R. P. D. Coreeană și Coreea de Sud
PHENIAN 17 (Agerpres). — Kim
Hwan, vicepremier al Consiliului
Administrativ al R.P.D. Coreene, a
declarat că partea sud-coreeană a
respins propunerea pe care a făcut-o, la 9 ianuarie, vicepremierului
Coreei de Sud. Shin Byong Hyun, de
a avea o întîlnire, înainte de 17 ia
nuarie, în cadrul căreia să discute
împreună măsurile de' înlăturare a
obstacolelor ivite în calea desfășu
rării convorbirilor în problema re

lațiilor economice și comerciale din
tre Nordul și Sudul Coreei — trans
mise agenția A.C.T.C.
Refuzul părții sud-coreene a făcut
imposibilă organizarea celei
de-a
doua runde a convorbirilor econo
mice și comerciale Nord-Sud la 17
ianuarie. Desfășurarea viitoare a
convorbirilor depinde acum in între
gime de atitudinea părții sud-coree
ne — a arătat vicepremierul Kim
Hwan.

LUANDA: Conferința națională a M.P.L.A. ~
Partidul Muncii din Angola
LUANDA 17 (Agerpres). — La
Luanda continuă
lucrările primei
Conferințe naționale a M.P.L.A. —
Partidul Muncii din Angola. în cen
trul atenției se află aspecte ale ri
dicării rolului M.P.L.A. — Partidul
Muncii în viața societății, fiind exa
minate totodată problemele privind
viața economică si politica socială.
In cursul dezbaterilor a fost relie

TOKIO

Convenția

fată, Intre altele, necesitatea utili
zării raționale a resurselor umane, a
întăririi continue a sectorului coo
peratist în agricultură, iar în ce pri
vește energetica a fost indicată ca
sarcină principală asigurarea func
ționării eficiente a centralelor hi
droelectrice. Dezbaterile se referă,
de asemenea, la extinderea relațiilor
comerciale și economice externe ale
Angolei.

Partidului

Socialist

din

Japonia

TOKIO 17 (Agerpres). — La To
kio au început lucrările celei de-a
49-a Convenții a Partidului Socia
list dip Japonia. Delegații la con
venție urmează să adopte. Intre al
tele, programul de activitate al par
tidului pentru anul 1985.
In discursul de deschidere, preșe
dintele . Comitetului Central Execu

tiv al Partidului Socialist din Ja
ponia, Masashi Ishibashi, a subli
niat necesitatea intensificării acti
vității pentru întărirea partidului și
a influentei sale în țară. Pe plan
extern, vorbitorul a afirmat că esțb
necesar să se acționeze în continua
re cu fermitate pentru realizarea
obiectivelor destinderii și dezarmării.

PRIMIRE LA ULAN BATOR.
| Jambin Batmunh, secretar general
al C.C. al Partidului Popular ReI voluționar Mongol.
președintele
Prezidiului Marelui Hural Popular
al R.P. Mongole, l-a primit pe
IGheorghe
Manta,
ambasadorul
României la Ulan Bator. în vizită
de rămas bun. la încheierea mi
siunii sale în R.P. Mongolă.

ÎMPRUMUT. Banca Asiatică de
Dezvoltare — B.A.D., va acorda
R.P. Bangladesh un împrumut de ,
103 milioane dolari, pentru dezvol
tarea exploatărilor de gaze natu- I
rale din țară, informează agenția
Kuna.

PARLAMENTUL LOCAL DIN
1 GIBRALTAR A APROBAT LE, GISLAȚIA PRIVIND REDESCHI
DEREA FRONTIEREI CU SPAI NIA, informează agenția Reuter.
Legea respectivă este o urmare a
I acordurilor, negociate in luna no
iembrie a anului trecut, în baza
cărora Spania s-a angajat să desIchidă frontierele cu colonia brita
nică, în schimbul reluării convor
birilor privind suveranitatea asuIpra Gibraltarului și garanțiile ce
se vor da pentru ca cetățenii spa
nioli să dispună de dreptul de a
Ise stabili sau de a lucra pe acest
teritoriu. Noua lege urmează să
intre în vigoare la 5 februarie
Ia.c., cînd Spania va ridica, la rindul său, restricțiile de frontieră,
menționează sursa citată.

PRELUNGIREA STĂRII DE UR
GENȚA ÎN ZIMBABWE. Pariamentul din Zimbabwe a hotărit
prelungirea cu încă șase luni a
stării de urgență instituite în țară,
informează agenția T.A.S.S. Măsura a fost adoptată ca urmare a
menținerii pericolului pe care îl
reprezintă activitățile R.S.A. îndreptate împotriva Republicii Zimbabwe.
„LE MONDE" ÎNCEARCĂ SA
1ASA DIN CRIZA. Andre Fontaine,
ziarist, a fost desemnat in func
ția de director al cotidianului
francez „Le Monde", publicație care
trece in prezent prin cea mai gravă
criiă din întreaga sa existență —
relatează agenția France Presse.
Fontaine ii succede lui Andrd
Laurens, care a demisionat in luna
decembrie, in urma respingerii planului său de redresare financiară a
ziarului.

Nicolae N. LUPU
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