PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Anul LIV Nr. 13190

Sîmbătă 19 ianuarie 1985

In lumina orientărflor tovarășului Nicolae CeausBSKi
formulate la Congresul al Xlll-lea al partidului
PERMANENTA SPIRITULUI
REVOLUȚIONAR
Este necesar să păstrăm permanent spiritul viu, novator, re
voluționar al partidului, al activității teoretice și ideologice, să ac
ționăm în permanență pentru perfecționarea și ridicarea rolului
conducător al partidului în raport cu noile etape, cu cerințele dez
voltării economico-sociale, ale științei și culturii. Să facem totul
pentru ca, întotdeauna, partidul nostru să rămînă un partid revolu
ționar, să dinamizeze întreaga dezvoltare, să mențină spiritul revo
luționar, patriotic, de luptă al poporului nostru!
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O ÎNDATORIRE PATRIOTICĂ,

NICOLAE CEAUȘESCU

DE MARE RĂSPUNDERE A MINERILOR:

Cărbune cit mai mult-extras
și livrat ritmic termocentralelor!
Dificultățile create de asprimea iernii în
aprovizionarea cu energie electrică situează
pe primul plan al priorităților SPORIREA
NECONTENITĂ A PRODUCȚIEI DE CĂR
BUNE NECESAR FUNCȚIONĂRII IN BUNE
CONDIȚII A TERMOCENTRALELOR, pentru
desfășurarea normală a întregii activități
economice și sociale. Bătălia minerilor
pentru realizarea și depășirea cantităț lor
planificate a fi extrase și livrate zilnic se
desfășoară cu intensitate sporită, îndeo
sebi în bazinele carbonifere cele mai
afectate de condițiile climaterice. In ulti
mele zile s-a trecut la aplicarea cu hotărîre
a măsurilor stabilite prin Programul adop
tat de Comitetul Politic Executiv al C.C. al
P.C.R. pentru ca IN FIECARE MINĂ SAU
CARIERĂ SĂ SE LUCREZE ZI SI NOAPTE
IN VEDEREA LIVRĂRII CĂRBUNILOR IN
CANTITĂȚILE STABILITE Șl DE CALITATE
CORESPUNZĂTOARE. Măsuri care și-au și
făcut simțite efectele pozitive: IN PERIOADA
14-17 IANUARIE, PRODUCȚIA DE ELEC

TRICITATE PE CĂRBUNE A CRESCUT CU
50 LA SUTĂ FAȚĂ DE PERIOADA ANTERI
OARĂ. Este o creștere importantă, care
demonstrează marele potențial de care
dispun toate unitățile miniere, bărbăția,
dăruirea în muncă și spiritul revoluționar cu
care acest puternic detașament de oameni
ai muncii acționează pentru înfăptuirea
exemplară a sarcinilor și indicațiilor date
de secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. In același
timp, rezultatele de pînă acum evidențiază
EXISTENȚA UNOR ÎNSEMNATE REZERVE
DE CREȘTERE IN CONTINUARE A PRO
DUCȚIEI DE CĂRBUNE, fapt care impune
o și mai puternică concentrare și mobilizare
a forțelor, o activitate susținută și bine
organizată.
Relatăm în grupajul de astăzi despre
măsurile adoptate în acest scop în impor
tante unități miniere și de ministerul de
resort.

......

*e prinderea
minieră

Acțiuni energice și operative pentru
realizarea de producții cit mai mari
Pentru a afla cum se desfășoară activitatea în minele și carierele
de cărbune și cum decurg livrările către termocentralele electrice,
am solicitat cîteva precizări tovarășului Vasile Scripăț, directorul di
recției plan din Ministerul Minelor. Așadar, care este situația „la
zi“ a realizării planului in domeniul extracției cărbunelui ?
—
z>ua de 16 ianuarie,
unitățile din subordinea ministeru
lui nostru au realizat o cantitate de
1 229 mii tone cărbune, cu ’ mult
sub prevederile de plan pentru
această perioadă de timp. Asprimea
acestei ierni, cu totul neobișnuită,
a produs mari perturbări în
deosebi în carierele de lignit, ducind la înregistrarea unor restanțe.
Ceea ce am prevăzut noi pentru
descongestionarea căilor de acces
spre cariere, atit cu utilaje, cit și
cu echipe speciale de oameni, este
prea puțin în comparație cu vitre
giile naturii. De exemplu, benzile
transportoare din cauciuc au o re
zistență la temperaturi joase de
pînă la minus zece grade. Or, in
condițiile cirid gerurile au trecut
chiar și de minus 20 de grade, se
poate înțelege cit de mult a fost în
greunată activitatea din minerit și,
îndeosebi, în carierele din Rovinari
și Motru. Din aceste cauze, datorită
faptului că o mare parte din oa
meni au lucrat la îndepărtarea can
tităților mari de zăpadă, la descon
gestionarea mașinilor, în special a
excavatoarelor cu rotor, în multe
unități realizările la extracția căr

ARGEȘ : în produqție,
încă patru sonde
petroliere
Sondorii întreprinderii de fo
raj din Bascov, județul Argeș,
acționînd zi și noapte pentru
degajarea zăpezii in punctele
principale ale zonelor petrolie
re, au reușit zilele acestea să
pună în producție, in graficul
stabilit, două sonde pe Dealul
Strimbu și alte două în zona
Moșbaia. în prezent se forează
din plin la alte 7 sonde cu in
stalații 2 DH pe Dealul Strim
bu și se execută montajul la
alte două instalații de forare
de sonde. Totodată, a început
forajul la sonda 6 075 Curtea
de Argeș, cea mai adîncă de pe
aceste
straturi.
(Gheorghe
Cirstea, corespondentul „Scinteii").

BRAȘOV: Utilaj
multifuncțional de
înaltă complexitate
Printre realizările cele mai
recente ale colectivului între
prinderii mecanice de material
rulant din Brașov se numără și
utilajul automotor multifuncțio
nal UAM 215. Fiind echipat
cu o macara hidraulică de 7
tone, o benă basculantă de 3,5
tone și dispunind de condiții
pentru transportul a 10 persoa
ne, utilajul are o greutate spe
cifică redusă, iar construcția lui
a fost făcută cu un număr restrins de materiale, S.D.V.-uri și
piese de schimb. (Nicolae Mocanu,
corespondentul
„Scîn
teii").

bunelui au fost cu mult sub nivelul
sarcinilor de plan.
— Ce măsuri au fost întreprinse
de Ministerul Minelor, pe baza pro
gramului adoptat de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pen
tru sporirea producției de cărbune
și care au fost efectele lor 2
— Indicațiile secretarului general
al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, măsurile adoptate de
Comitetul Politic Executiv al C.C.
al P.C.R. au stat la baza unor
acțiuni energice și operative în
treprinse de Ministerul Minelor,
de toate unitățile din subordine,
cu sprijinul permanent al comi
tetelor județene de partid, me
nite să ducă Ia sporirea pro
ducției de cărbune și, în același
timp, la livrarea unor cantități spo
rite către beneficiari. în toate uni
tățile miniere s-au constituit echi
pe, cu dotarea necesară, pentru
deszăpezirea căilor de acces la mine,
cariere, la celelalte puncte de lucru,
pentru
asigurarea transportului
personalului și pentru aprovizio
narea ritmică cu materiale. în ca
rierele de lignit din bazinul Gorj —
la Rovinari și Motru — s-au orga
nizat formații speciale pentru revi

— Cite combine ați
realizat astăzi ?
— Douăzeci.
— E mult, e puțin,
pentru o zi ?
— Este atit cit ne
propunem să realizăm
în fiecare din zilele
lucrătoare ale anului.
Este producția unei
zile normale de lucru
la nivelul anului 1985.
Dialogul de mai sus
poate n-ar fi fost
consemnat de reporter
și reprodus aici dacă
ar fi avut loc în orice
zi obișnuită a anului
1985. A avut loc, acest
dialog, în întreprin
derea
bucureșteană
„Semănătoarea", la fi
nele unei zile de lu
cru după ședința Co
mitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.,
în cadrul căreia au
fost adoptate impor
tante măsuri privind
asigurarea producției
de energie electrică și
folosirea rațională a
acesteia, a energiei
termice, a gazelor na
turale, precum și re
gimul de lucru al
unităților
economice
și sociale pe perioada
de iarnă. Interlocuto
rul nostru, directorul
tehnic al cunoscutei
întreprinderi construc
toare de mașini agri
cole, tovarășul
Ion
Semenescu, își întă
rește spusele cu două
pagini de text : pro
cesul verbal redactat
de dinsul la sfîrșitul

zia, întreținerea și repararea utila
jelor tehnologice, echipe alcătuite
din muncitori și specialiști ai uni
tăților miniere, precum și de la în
treprinderea de utilaj minier Rogojelu, întreprinderea de reparații
utilaj minier Tg. Jiu și Uzina me
canică Motru: La Rovinari funcțio
nează 10 asemenea echipe. O
mare atenție se acordă deszăpezirii
și întreținerii transportoarelor de
bandă de mare capacitate. Au fos*
mobilizați muncitori vulcanizate-i
constituiți in 9 echipe, care acțio
nează permanent la vulcanizarea
benzilor rupte. Muncitorii, deta
șați la Combinatul minier Rovinari, Combinatul minier Motru,
din alte unități, sint cazați Ia uni
tățile miniere pe- care le deservesc.
De asemenea, in unitățile miniere
unde personalul este transportat pe
distanțe mari, s-a luat măsura fo
losirii tuturor spațiilor de cazare
aflate în apropierea minelor și ca
rierelor. în bazinul carbonifer din
Valea Jiului s-au luat măsuri pen
tru îmbunătățirea organizării lucru
lui, astfel incit activitatea să se
desfășoare în „fot continuu" în toa
te zilele, asigurindu-se asistența
tehnică pe toate schimburile. TotConvorbire consemnată de
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TIMIȘOARA : Un nou
tip de tramvai,
cu consum redus
de energie electrică

întreprinde
jniriier^
■

..

■

■

Relatări ale
corespondenților
noștri transmise
aseară, la închi
derea ediției
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zilei respective. Fuse
se „director de noap
te" și noaptea fusese
„zi normală de lu
cru"... Cind încă se
îngina ziua cu noap
tea, în zori, pentru el
era și amurg și dimi
neață.
A participat,
la ora 6,30, la opera-

nut „agățat" de tele
fon toată ziua. I-am
promis să-1 sun cind
am timp, că se plicti
sește. Știți, din cauza
iernii, nu-1 mai du
cem la grădiniță. Noi
nu prea stăm pe-acasă... Asta e.
Asta e. în rest „zi

Ca un fir roșu străbate paginile
Raportului prezentat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la Congresul al
Xlll-lea al partidului ideea creșterii
rolului conducător al partidului în
societate, în organizarea și desfășu
rarea întregii opere de construcție
socialistă — înțeleasă ca o chezășie a
edificării cu succes a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tării patriei spre -comunism. Pentru
îndeplinirea înaltului rol asumat de
partid, sublinia tovarășul Nicolae
Ceaușescu, trebuie ca fiecare acti
vist, fiecare comunist să lucreze în
spirit revoluționar, să manifeste
combativitate și intransigență, răs
pundere in muncă, să pună totdea
una . mai presțis de orice interesele
partidului, ale poporului, ale cauzei
socialismului.
în asemenea aprecieri ale secreta
rului general al partidului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu, își află o
strălucită sintetizare marile lecții pe
care istoria luptei revoluționare din
țara noastră Ie propune epocii con
temporane. Căci, ceea ce i-a dat prin
vreme partidului tăria de a sta me
reu în fruntea luptei pentru edifica
rea unei orînduiri mai bune și mai
drepte pe pămîntul patriei, de a con
duce neabătut poporul spre împlini
rea înaltelor sale aspirații, a fost spi
ritul revoluționar, conștiința înaltei
datorii față de patrie și popor, voința
neabătută de a asigura tuturor celor
ce muncesc o viață liberă și demnă
într-o țară liberă și demnă, dăruirea
și abnegația față de cauza partidului,
dusă nu arareori pînă la sacrificiul
de sine, capacitatea de a nu .șovăi,
de a nu da înapoi în înfruntările de
clasă, de a sta mereu dîrz și neînfri
cat în fața oricăror vitregii si greu
tăți. Istoria luptei revoluționare din
țara noastră este plină cu nenumă
rate, asemenea exemple, eroismul do
vedit de militanții revoluționari ai
partidului constituind un impresio
nant patrimoniu <je înalte valori moral-politice pe care cu firească mîndrie il integrăm învățămintelor de
ansamblu ale istoriei naționale. După
cum vasta activitate desfășurată de
partid în anii revoluției și construc
ției socialiste pentru unirea energii
lor poporului în lupta pentru edifi-

— întreba cineva din
afara uzinei despre un
cadru de conducere
care, ajergînd de la o
secție de producție la
alta, de la un colectiv
la altul — „pentru ca
oamenii să simtă in
permanență că sîntem
un tot“, avea să ne

La întreprinderea „Electrometal" din Timișoara a
fost
realizat primul tramvai româ
nesc cu comandă multiplă —
T-83, mijloc de transport în co
mun cu parametri tehnico-funcționali și de fiabilitate superiori
tipurilor de tramvaie aflate în
prezent în circulație. Conceput
de specialiștii unității, in cola
borare cu cercetătorii din ca
drul Institutului de cercetare și
proiectare pentru industria elec
trotehnică, noul tramvai, dotat
in întregime cu echipamente electrice și mecanice fabricate in
țară, se poate constitui intr-un
adevărat tren, la vagonul de
comandă cuplindu-se alte’4 va
goane pentru transportul a cir
ca 1 000 de călători. Testele la
care a fost supus în perioada
probelor arată că. la acționarea
acestui tramvai multiplu ' prin
comandă de la un singur capăt,
consumul de energie electrică
se reduce cu 25—30 la sută față
de cel înregistrat la tramvai ;le
actuale. Destinat modernizării
și dezvoltării transportului în
comun, acest economicos, ieftin
și rapid mijloc de deplasare a
călătorilor este solicitat nu nu
mai de beneficiari interni, ci și
la export. (Cezar Ioana, cores
pondentul „Scînteii").

16,30.
Și
răspunsul
este : da, îl găsiți, fi
indcă întotdeauna, la
prima oră, e o scurtă
ședință de producție.
Veniți la prima oră !
— încă de luni, 14
ianuarie, uzina noastră
a adoptat un regim de
lucru
corespunzător

„ANGAJAMENTELE CONTRACTUALE
NU TIN SEAMA DE... STAREA VREMII!“
AȘA SE GÎNDEȘTE, ASA SE ACȚIONEAZĂ ÎN
COLECTIVUL MUNCITORESC DE LA „SEMĂNĂTOAREA**
tivă. Apoi a avut de
furcă și cu unele pro
bleme legate de apro
vizionare. Apoi a asis
tat la recepția unor
produse. Pe urmă s-a
lăsat seara, a început
o nouă zi de muncă,
un alt „director de
noapte" a preluat con
ducerea și, în sfîrșit,
omul nostru și-a strips
lucrurile să plece aca
să. „Și iar nu m-am
ținut de cuvint !“ ex
clamă. aparte, pentru
sine, și reporterul, de
grabă. cu carnețelul
deschis.
— Băiatul meu —
ne explică — l-am ți-

normală" la „Semănă
toarea" — București.
Prin eforturile acestui
om și a încă șapte
mii de oameni aidoma
lui. Mă uit la ei, mă
uit la frumoasele com
bine cărora le dau
.viață și parcă aud
bobul de grîu germinînd recunoscător sub
covor de nea. Din
abnegația și dăruirea
acestor oameni, con
jugate cu „iarna grea"
și „omătul mare", ca-n
plugușorul copilăriei,
pîinea anului 1935 nu
are decît de cîștigat.
— Și cind ziceți că-1
găsesc pe tovarășul ?

explice ulterior — oas
petele ajungea mereu
la cîteva minute în
urma lui, ca apoi să-i
piardă urma.
— In birou, nu prea
e-n firea oamenilor de
la noi să zăbovească,
venise replica secreta
rei. Aici e uzină, e
producție !
— Să vin miine, la
prima oră ?
— Depinde ce înțe
legeți dumneavoastră
prin „miine. la prima
oră"...
— Dar dumneavoas
tră ce înțelegeți ?
— „Miine la prima
oră" înseamnă azi, la

normelor stabilite de
Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.
pentru reducerea sub
stanțială a consumului
de energie electrică,
combustibili și gaze,
pentru depășirea greu
tăților create de iarna
grea din acest an, pen
tru îndeplinirea sarci
nilor de plan — argu
mentează
tovarășul
Semenescu. Programe
le au fost refăcute
rapid. Astfel, sectoa
rele calde lucrează un
număr redus de zile
(4—5), realizînd pro
ducția pentru întreaga
săptămînă :
celelalte

sectoare de activitate
lucrează 12 ore din zi,
de Ia orele 18 pină la
6 dimineața, în două
schimburi ; toate acti
vitățile care nu ne
cesită consum de ener
gie se fac la lumina
zilei. Avem, astfel, zilumină de lucru Ia
rodaj, la recepție, la
TESĂ.
Concomitent,
am adoptat o serie de
măsuri, astfel incit
activitatea productivă
să se desfășoare fără
perturbări, concentrat,
în cele mai bune con
diții. Mecanicul-șef a
fost întărit cu oa
meni din secțiile de
producție, iar la fieca
re mecanic-șef de sec
ție care-și execută
singur reparațiile mij
locii și mici, reparații
le din trimestrul II au
fost decalate în tri
mestrul I.
Asistența
tehnică și de condu
cere, pină la nivel de
director și secretar al
comitetului de partid,
este asigurată în per
manentă și, pe timp
de noapte, întărită.
Sint doar cîteva as
pecte pe care interlo
cutorul a ținut să le
evoce. Reporterul a
surprins și altele, mul
te, aparent neînsem
nate. dar care, puse
cap la cap. dau imagi-

Anca ANDREI
(Continuare
in pag. a V-a)

carea noii orînduiri a avut la temelia
sa, ca forță efectiv propulsoare, ace
eași nestinsă flacără a spiritului re
voluționar, aceeași superioară înțe
legere a răspunderii față de destinele
poporului. Un mare, un ilustru exemplu de spirit revoluționar îl aflăm în viața și activitatea neobosită
a conducătorului partidului și sta
tului
nostru,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, care, timp de peste cinci
decenii, s-a identificat plenar cu cau
za partidului și poporului, a făcut do
vada unor înalte calități politice, unor alese virtuți morale, a eroismului
și curajului, a voinței de a face totul
pentru libertatea și prosperitatea po
porului din rîndul căruia s-a ridicat.
Astăzi, România socialistă își pro
pune obiective mărețe, cutezătoare,
menite să o propulseze pe noi piscuri
de prosperitate ; înfăptuirea lor cere
o vastă mobilizare a energiilor și
puterilor creatoare ale poporului, sti
mularea spiritului de inițiativă, a
gîndirii și inventivității fiecărui om
al muncii, implicare nemijlocită, con
știentă în acest grandios efort.
Actualitatea spiritului revoluționar
decurge deci nemijlocit din faptul că
procesul revoluționar nu s-a încheiat
odată cu cucerirea puterii politice de
către clasa muncitoare și aliații săi și
nici odată cu făurirea bazelor noii
orînduiri. In luminoasa concepție a
secretarului general al partidului
nostru, întemeiată pe analiza profun
dă a realităților concret-istorice, în
treaga operă de edificare a socialis
mului și comunismului constituie in
ansamblul său un proces revoluțio
nar unic, înaintarea pe drumul fău
ririi societății socialiste și comuniste
așezînd mereu în fața partidului, a
poporului probleme noi, tot mai com
plexe, cu o amplitudine și diversitate
sporită. Această apreciere, asupra
căreia tovarășul Nicolae Ceaușescu a
stăruit din nou in cadrul lucrărilor
Congresului al Xlll-lea, se dovedește
nu numai de mare valoare teoretică,
ci și de o uriașă valoare practică,
evidențiind faptul că fiecare genera
ție are un larg cîmp de afirmare a
vocației și virtuților sale creatoare,
șansa de a pune efectiv umărul la
progresul accelerat al patriei, dato
ria de a duce mai departe prin vre
me torța preluată de la înaintași,
înălțînd patria pe culmile visate ale
socialismului' șl 'comunismului.'
Pornind de la această realitate, to
varășul Nicolae Ceaușescu sublinia
că flacăra spiritului revoluționar tre
buie să ardă și astăzi cu aceeași pu
tere, să lumineze fapta de zi cu zi a
activiștilor de partid, a comuniștilor,
a tuturor oamenilor muncii. Pâstrind

atribute de permanență, dintotdeauna, ale spiritului revoluționar, aces
ta și-a adăugat astăzi valențe noi. în
primul rînd a fi revoluționar astăzi
înseamnă mai mult ca oricind a te
situa hotărît de partea noului și a
înnoirii, a fi promotor consecvent a
ceea ce cu adevărat reprezintă un
pas înainte, o treaptă urcată ; în
seamnă a fi un combatant ferm îm
potriva vechiului, a inerției și automulțumirii, a pasivității și suficien
ței, a complacerii în locuri călduțe și
pe căi bătătorite de alții.
Dar pentru a fi ferm luptător pențru nou, adversar prin gînd, vorbă
și faptă al vechiului se cere o solidă
pregătire politică și de specialitate,
o înaltă competență profesională, un
larg orizont de cunoaștere, un bogat
bagaj de cunoștințe. Căci numai pe
temelia lor se poate efectiv sesiza
noutatea, posibilitatea perfecționării ;
fără această temeinică pregătire, bu
nele intenții, dorința de a promova
noul nu pot fi încununate prin reu
șite practice.
Așa cum sublinia tovarășul Nicolae
Ceaușescu, constructorul noii orîn
duiri socialiste trebuie să fie un bun
specialist și totodată un bun revo
luționar. Altfel spus un om de o
înaltă competență profesională, capa
bil să soluționeze orice probleme, oricît de complexe ar fi ele, ale dome
niului său de activitate, dar care,
prin înalta conștiință politică, cetățe
nească, înțelege să se implice activ,
consecvent, nemijlocit în ampla bă
tălie pe care o poartă acum poporul
nostru cu timpul, să pună hotărît
umărul la soluționarea problemelor,
la depășirea greutăților, asigurînd
astfel îndeplinirea exemplară a sar
cinilor. Un bun specialist, un bun re
voluționar înseamnă totodată a pune
bogatele cunoștințe profesionale în
folosul societății acolo unde aceasta
are mai mare nevoie de ele.
Intr-o industrie rpodernă. cum este
a noastră, într-o industrie ce-și va
asocia într-o măsură fără precedent
în procesele productive știința și re
zultatele ei, cum se prefigurează în
documentele Congresului al Xlll-lea,
competența profesională devine, in
tr-adevăr. cheia de boltă a mersului
nostru înainte, a accelerării ritmuri
lor de dezvoltare a țării, iar calitățile
prpfesionale — pilonii pe care se
sprljirlă' o" p: OdlicIiC’de înaltă eficien
ță economică, de ridicată calitate șl
competitivitate, valorificând cu maxi
mum de randament materiile prime
și energia. De aceea, este de datoria
organelor si orgănizatii'dr de partid,

(Continuare in pag. a V-a)

UNIREA, UNITATEA

-mari izvoare ale literaturii
patriotice, militante
Firească la orice po
por, ideea unirii și
independenței tuturor
celor de aceeași obirșie, vorbitori ai ace
leiași limbi, purtînd în
ființa lor zestrea-spiri
tuală a unui lung șir
de generații trecute
prin veacuri și milenii,
pare să fie mai puter
nică la români, datori
tă vicisitudinilor isto
riei lor. Cronicari ai
permanentei
dorințe
de libertate și unitate,
care a stăpîniț conști
ințele românilor de
pretutindeni și dintotdeauna, sint, desigur,
istoricii, dar, cu mij
loacele subtile ale ar
tei, sint și scriitorii,
personalități deopotri
vă ajunse la conștiința
originii care a dat ca
racterele specifice po
porului român, în nu
mele căruia și-au spus
cuvîntul. Cind își ti
părea, la Brașov, Psal
tirea in limba română,
Coresi punea — in
veacul al XVI-lea —
prima piatră de teme
lie a unei construcții
care avea să se înalțe
cu fiecare generație.
La rindul lor, cronica
rii au consemnat — ca
să se știe de consingenii lor, dar și de
dușmani — „...că de Ia
Râm ne tragem și cu a
lor cuvinte ni-i ames
tecat graiul...".
Voievozii care au
rămas în amintirea
poporului, înconjurați
de nimbul recunoștin
ței și al iubirii, ca
Mircea
cel
Bătrîn,
Alexandru cel Bun,
Ion Vodă cel Cumplit,
Vlad Tepeș ori Ștefan
cel Mare, rînd pe rind,
și-au închinat viețile
idealului de neatîrnare
a țărilor lor, în grani
țele cărora poporul să
propășească. Nicicînd
între provinciile româ
nești aflate, cind una,
cind alta, sub vremel
nicia asupririi’ străine,
legăturile n-au fost
rupte, căci peste gra
nițele vitrege, graiul
comun, turnat în tipa
rele versului sau ale
povestirii, a circulat
neîntrerupt.
Dorința
de a se dezvolta în li
niște pe pămîntul lor
străbun a adunat în
jurul voievozilor de
fericită amintire pe

„oamenii țării", cu
ghioage, furci și coa
se, în opinci și obiele,
răbdători la foame și
frig, la durerea rănilor
din marile încleștări
cu atacatorii, totdea
una mai numeroși și
mai bine echipa'.i și
sîngele lor vărsat în
valuri
a
chezâșuit
existența noastră de
azi. Prea învățatul
domn Dimitrie Cantemir, scriindu-și lucră
rile Iui epocale in
limba latină, își dez
văluie
gîndul
Care
adună la un Ioc pe
toți cei ce se trăgeău
din romanii cuceritori
ai Daciei Iui Decebal.
Mihai Viteazul, care a

ÎNSEMNĂRI
de prof. univ. dr
Emilia St
MILICESCU
împlinit visul de uni
tate și independență al
tuturor românilor. într-un fericit moment
al istoriei noastre, a
laminat ca un lucea
făr al nădejdii sufle
tele românești de-a
lungul a trei sute
douăzeci de ani, pină.
la Unirea din 1918.
După pieirea ma
relui viteaz, covîrșiți
de întunecata epocă
fanariotă, românii au
rămas încrezători în
steaua lor, neclintiți în
dorința de a-și clădi o
patrie care să-i cu
prindă pe toți ca in
tr-un cuib cald
și
mîngiios.
Invățații
Școlii Ardelene au do
vedit în operele lor
că transilvănenii sint
de aceeași obîrșie cu
cei din Moldova și
Țara Românească și
soarta lpr în lume tre
buie să fie comună.
Sub stăpinirea străină,
au luptat și au pribe
git ca Gheorghe Șincai, nedespărțit de
cronica lui. Conștiința
apartenenței la
un
popor cu milenare
drepturi pe pămintul
vechii Dacii a făcut
pe Horea să lupte și
să
rabde
martiriul
zdrobirii cu roata. Re

volta împotriva ne
dreptății sociale și a
asupririi naționale a
ridicat pe Tudor Vladimirescu din Cloșanii
Gorjului în 1821
și
uciderea lui mișelească n-a stins flacăra
dorinței de libertate
din sufletul români
lor. Un. sfert de veac
mai târziu, generația
lui Nicolae Bălcbscu,
cu o concepție mai
clară despre libertate
și unitate națională,
avea să scapere pen
tru o clipă în
fața
contemporanilor
săi
împlinirea unui ideal
pentru care împreju
rările nu erau favora
bile, dar activitatea
acestei generații în
timpul revoluției de
la 1848, in țară și in
străinătate, a pregătit
actul primei Uniri din
1859. „Răsunetul" lui
Andrei
Mureșanu,
„Deșteptarea
Româ
niei" și „Hora Unirii",
ale lui Vasile Alecsandri, au fost flăcări ale
iubirii de libertate și
unitate care mărturi
seau sentimentele în
tregului popor. Ziuă
de 24 ianuarie 1359 do
vedește că năzuințele
îndreptățite ale unui
popor conștient
se
realizează, oricîte pie
dici ar întîlni în cale.
Și au mai trecut 59
de ani pînă Ia depli
na noastră unitate na
țională. La Alba Iulia,
în care Mihai Vitea
zul intrase în 1599 bi
ruitor, unde fuseseră
zdrobiți cu roata Ho
rea și Cloșca, s-au adunat din toate colțu
rile pămîntului româ
nesc, in port de sărbă
toare, peste 100 000 de
români,
sub
filfîit
de drapele tricolore,
cu chipurile scăldate
în lacrimă de fericirea
pentru împlinirea ma
relui nostru vis de
unitate națională. Oa
meni ce nu se văzu
seră niciodată se îm
brățișau, simțindu-se
frați cu aceeași limbă
și același dor de înăl
țare a patriei lor.
Iată de ce ideea
unității și libertății
naționale a însuflețit
(Continuare
în pag. a IV-a)
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- AN HOTĂRlTOR AL CINCINALULUI

ÎNSUFLEȚITOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de Schela de foraj Melinești,
județul Dolj, tuturor schelelor de foraj
din industria petrolului și gazelor

general al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, ferm hotărîți să valorificăm pe
deplin posibilitățile de creștere în conti
nuare a producției și a veniturilor, noi,
cooperatorii, mecanizatorii și specialiștii din
cooperativa agricolă „Ogorul" Pecica, jude
țul Arad, adresăm tuturor unităților agri
cole cooperatiste o însuflețitoare chemare
la întrecerea socialistă pentru realizarea și
depășirea planului pe 1985, angajîndu-ne
să realizăm următoarele obiective :
1. ÎN PRODUCȚIA VEGETALA

Oamenii muncii din Schela de foraj Me
linești au încheiat anul 1984 cu importante
realizări : planul fizic de foraj a fost reali
zat în proporție de 107,5 la sută, s-au pre
dat la beneficiari 2 sonde peste plan, s-au
obținut economii în valoare de 2 milioane
lei la cheltuielile materiale de producție.
Aceste realizări au creat baza pentru în
deplinirea exemplară a sarcinilor de plan
pe anul 1985.
Angajat cu întreaga sa capacitate crea
toare și putere de muncă în înfăptuirea
sarcinilor stabilite de Congresul al XIII-lea
al P.C.R., a indicațiilor și orientărilor
secretarului general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, privind dezvoltarea ba
zei de materii prime și energetice, colec
tivul Schelei de foraj Melinești adresează
tuturor unităților de foraj pentru țiței și
gaze din țară chemarea la întrecerea so
cialistă pentru realizarea și depășirea sar
cinilor de plan prevăzute pe anul 1985,
angajîndu-se să realizeze următoarele
obiective :
1. Depășirea producției fizice planificate
la forajul de cercetare și exploatare eu
2 400 metri forați.
2. începerea mal devreme cu o lună de
zile a forajului la 2 sonde peste plan.
3. Terminarea și predarea la schelele de
producție petrolieră a unei sonde peste
prevederile planificate, prin :
— creșterea vitezei planificate de foraj
cu 5 la sută pe baza optimizării prooesului
de foraj ;
— introducerea unor metode moderne de
lucru, cum sînt forajul cu jet și cu dia
mante ;
— folosirea la întreaga capacitate a ele
mentelor de mică mecanizare ;
— creșterea cu 3 la sută a coeficientului
planificat de exploatare a instalațiilor prin
reducerea cu 2 la sută a timpului nepro
ductiv determinat de reparații.
4. Reducerea cu 2 milioane lei a costu-'

rilor de producție, ceea ce va conduce la
micșorarea prețului de cost planificat cu
15 lei/m forat.
5. Realizarea unui beneficiu peste plan
de cel puțin 1 milion lei, prin :
— optimizarea și raționalizarea consumu
lui energetic la forajul electric, reducînd
consumurile planificate cu 250 mii kWh ;
.— recuperarea, recondiționarea și refolosirea unor piese de schimb pentru utilaje,
tractoare și de fluid de foraj, în valoare
de 6 milioane lei ;
— depășirea volumului producției norma
te de foraj cu 5 m/muncitor, ceea ce con
duce la creșterea productivității muncii cu
11 mii lei/persoană.
6. Cuprinderea în forme de calificare și
policalificare a 250 muncitori și perfecțio
narea profesională a întregului personal
muncitor.
7. îmbunătățirea condițiilor de muncă și
viată ale personalului muncitor prin : asi
gurarea cu hrană caldă a oamenilor mun
cii din activitatea de foraj, mbntaj, trans
porturi auto și energo-mecanică ; cultiva
rea în cadrul acțiunii de autoaprovizionare și autogospodărire a 4 ha teren cu le
gume și extinderea gospodăriei anexe de
pe lingă cantina schelei.
8. Antrenarea organizațiilor de masă și
de tineret în efectuarea a 50 000 ore de
muncă patriotică pentru o cît mai bună
gospodărire și înfrumusețare a locurilor de
muncă.
Sub conducerea organizației de partid,
desfășurînd o largă activitate politico-educativă. tehnică și organizatorică, sîntem
hotărîți ca în anul 1985 să realizăm în cele
mai bune condiții prevederile planului și
angajamentele asumate în întrecerea so
cialistă, pentru a ne aduce pe această cale
o contribuție cît mai mare la descoperirea
și punerea in valoare de noi structuri pe
troliere în Oltenia.
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CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de întreprinderea de prospecțiuni
și explorări geologice Hunedoara - Deva
către toate unitățile de prospecțiuni
și explorări geologice
Colectivul întreprinderii de prospecțiuni
șl explorări geologice Hunedoara — Deva,
mobilizat de istoricele hotărîri ale Congre
sului al XIII-lea al P.C.R., de orientările și
indicațiile date de secretarul general al
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
muncește cu hărnicie și înaltă răspundere
patriotică pentru dezvoltarea bazei energe
tice și de materii prime a țării. Raportăm
că oamenii muncii din unitatea noastră, în
frupte cu comuniștii, și-au îndeplinit exem
plar sarcinile pe anul 1984, realizînd peste
plan 4 978 ml foraje, 290 ml galerii, creîndu-și posibilități sporite de punere în evi
dență a noi rezerve de substanțe minerale
utile în condițiile economisirii a 1 050 mii
kWh, și a 58 tone combustibil convențional.
Pornind de la aceste rezultate, conștienți
de marile sarcini ce le revin în continuare,
oamenii muncii din întreprinderea de pros
pecțiuni și explorări geologice Hunedoara
— Deva adresează chemarea la întrecere
socialistă pentru depășirea planului pe anul
1985 tuturor colectivelor de muncă din
ramura geologiei, cu următoarele obiective:
1. Depășirea sarcinii planificate de creș
tere a rezervelor de metal neferoase șl
auro-argintifere, de minereuri de fier și
mangan cu 5 la sută.
2. Punerea în evidență, în afara sarcini
lor de plan, a 50 mii tone rezerve de sub
stanțe nemetalifere (talc și bentonită).
3. Predarea integrală în devans la bene
ficiari, peste sarcina de plan, a două obiec
tive.
4. Depășirea planului fizic la forajul cu
sondeze cu 5 000 ml și la galerii cu 500 ml,
îndeosebi prin scurtarea cu 10 la sută a
timpului de efectuare a lucrărilor de montaj-demontaj și transport al instalațiilor de
foraj și miniere și îmbunătățirea regimu
lui de foraj.

5. Prin folosirea la înalt randament a mij
loacelor din dotare, se vor realiza viteze
medii de înaintare la galerii cu 2 la sută
și la foraj cu 3 la sută mai mari față de
vitezele planificate.
6. Economisirea față de consumurile nor
mate a 600 mc lemn de mină, 1 100 mii kWh
energie electrică, 70 tone combustibil con
vențional și 90 tone metal.
7. Recuperarea și refolosirea, peste sar
cina planificată, a 60 tone materiale feroase.
8. Reducerea cheltuielilor la lucrările geo
logice cu 10 lei la 1 000 lei producție.
9. Depășirea beneficiilor planificate cu 2
milioane lei.
10. Creșterea indicelui de utilizare a fon
dului de timp maxim disponibil al persona
lului muncitor cu 1 la sută față de anul
precedent.
11. Perfecționarea pregătirii profesionale
a întregului personal și calificarea în acest
an a 70 de mineri și sondori.
12. îmbunătățirea condițiilor de muncă și
viață ale personalului muncitor prin :
— dotarea cu dispozitive și mecanisme
pentru reducerea efortului fizic ;
— reducerea noxelor la lucrările miniere
din subteran, asigurîndu-se perforaj umed
la toate fronturile de lucru și îmbunătăți
rea schemelor de aeraj ;
— dezvoltarea bazei materiale pentru ac
tivități cultural-educative și sportive, dotindu-se spațiile de cazare din șantierele
izolate cu biblioteci volante, televizoare și
alte mijloace de practică cultural-sportivă.
Asumîndu-ne aceste angajamente de pro
ducție, sîntem hotărîți să facem totul pen
tru a le realiza și chiar depăși, conștienți că
astfel vom contribui activ la progresul con
tinuu al patriei noastre.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII
COMITETUL SINDICATULUI

COMITETUL DE PARTID
COMITETUL U.T.C.

CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de cooperativa agricolă de producție
„Ogorul" Pecica, județul Arad,
către toate unitățile agricole cooperatiste
Puternic însuflețiți de orientările șl mo
bilizatoarele indicații date de secretarul
general al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, cu prilejul vizitelor de lucru
efectuate în unitatea noastră, bucurîndu-ne
din plin de sprijinul partidului și statului,
cooperativa agricolă
„Ogorul" Pecica a
obținut în anul 1984 rezultate pozitive la
toți indicatorii planului.
în condiții de neirigare
am realizat
producții record de 8 365 kg grîu, 6 400 kg

2. ÎN SECTORUL ZOOTEHNIC
Vom acorda atenție, în continuare, creș
terii și îmbunătățirii efectivelor de animale,
întreținerii și hrănirii lor corespunzătoare.
Ne propunem ca la bovine să realizăm un
indice de natalitate de 92 la sută, cu 7 la
sută mai mare decît cel planificat, astfel
Incit efectivele să ajungă la 720 capete,
din care 320 vaci, de la care să obținem o
producție medie de 5 000 litri lapte, cu
1 000 litri peste plan.
Vom asigura o balanță furajeră echili
brată cantitativ și calitativ, prin extin
derea suprafețelor cultivate cu trifoliene și
alte plante de nutreț valoroase ; vom
realiza o producție de fin de 12 000 kg sub
stanță uscată la hectar, cu 2 000 kg peste
plan, de pe întreaga suprafață cultivată cu
lucernă.
3. LIVRĂRI LA FONDUL DE STAT

Ca urmare a creșterii producțiilor medii
și totale, cooperativa noastră va livra la
fondul de stat cantități sporite de produse

orz, 21 865 kg porumb știuleți și 42 200 kg
sfeclă de zahăr la hectar, unitatea fiind
distinsă cu înaltul titlu de „Erou al Muncii
Socialiste" pentru recoltele de grîu și
porumb.
Analizînd cu înaltă răspundere activi
tatea și rezultatele obținute în spiritul
sarcinilor ce ne revin din documentele
Congresului al XIII-lea al P.C.R., al obiec
tivelor și exigentelor noii revoluții agrare,
formulate clar și mobilizator de secretarul

după

cum

Produsul

U/M

Total

Din
care
peste
plan

Griu
Orz
Porumb boabe
Sfeclă de zahăr
Soia
Fasole
Cinepă
Lapte

tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
hl

5 000
3 200
10 000
6 000
750
200
1 350
15 000

1 500
800
2 100
500
150
50
250
3 000

4. ÎNTĂRIREA ECONOMICA A UNITĂȚII

Aplicînd cu consecvență principiile nou
lui mecanism economico-financiar vom
asigura creșterea eficienței în toate sec
toarele de producție :
— vom depăși cu 9 milioane lei valoarea
producției globale planificate în 1985, în
condițiile în care cheltuielile materiale vor
fi reduse cu 10 la sută față de plan ;
— din activitățile sectorului de industrie
mică și prestări de servicii vom realiza
venituri în valoare de 4 milioane lei, cu
1,5 milioane lei peste plan ;
— fondul de dezvoltare va fi cu 1,3 mili
oane lei mai mare decit în anul 1984, creș
tere la care se vor adăuga peste 150 mii
lei reprezentînd contribuția individuală a
cooperatorilor și a celorlalți oameni ai
muncii din unitate, ca parte socială ;
— organizind mai bine munca în acord
global a cooperatorilor, se va asigura o
creștere a fondului de retribuire cu 10 Ia
sută față de 1984 ;
— corespunzător creșterii generale a
producțiilor, cota de participare a coopera
torilor la beneficii va spori cu 20 la sută ;
— vom trimite pentru odihnă și trata
ment în stațiuni balneoclimaterice un
număr de 50 cooperatori.
Potrivit prevederilor Programului unic,
îi vom ajuta pe membrii cooperativei agri
cole să cultive în mod corespunzător lotu
rile în folosință și terenul din gospodăria
personală, să crească un număr mai mare
de animale și păsări, să obțină producții
sporite, prin asigurarea de material biolo
gic, în special purcei, repartizarea unor
suprafețe de teren în cultură succesivă, de
pe care să obțină furaje etc. Aceasta va
permite cooperatorilor să contracteze și să
livreze la fondul de stat cantități sporite de
produse vegetale și animale.

ADUNAREA GENERALA A COOPERATIVEI
AGRICOLE DE PRODUCȚIE „OGORUL"
PECICA, JUDEȚUL ARAD

COMITETUL DE PARTID
COMITETUL U.T.C.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII
COMITETUL SINDICATULUI
1

în vederea creșterii potențialului produc
tiv al. pămîntului vom executa lucrări de
scarificare pe 100 hectare și vom adminis
tra 10 000 tone de îngrășăminte organice pe
140 hectare.
Prin folosirea unor soiuri și hibrizi cu
înalt potențial genetic, respectarea cu stric
tețe a densităților stabilite pe unitatea de
suprafață, încadrarea fiecărei lucrări în
termenele optime de execuție și în condi
țiile de calitate prevăzute de lege, apli
carea celor mai moderne tehnologii spe
cifice fiecărei culturi și sole în parte vom
obține pe întreaga suprafață cultivată, la
neirigat, recolte sporite la hectar, și anu
me : 9 000 kg grîu. 8 000 kg orz, 25 000 kg
porumb-știuleți. 45 000 kg sfeclă de zahăr,
3 000 kg soia, 2 000 kg fasole și 9 000 kg
cînepă.

agricole vegetale șl animale,
urmează :

i-rti eitwoubn. J
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CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de Uniunea județeană
a cooperativelor de producție, achiziții,
desfacere a mărfurilor și de credit Cluj
către toate uniunile județene
ale cooperativelor de producție, achiziții,
desfacere a mărfurilor și de credit
<
însuflețiți de strălucitele perspective în
fățișate de secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Raportul
prezentat la cel de-al XIII-lea Congres al
P.C.R. și în celelalte documente adoptate
de marele forum al comuniștilor, colectivul
de oameni ai muncii din cadrul Uniunii
județene a cooperativelor de producție,
achiziții, desfacere a mărfurilor și de credit
Cluj adresează tuturor uniunilor de profil
din țară o vibrantă chemare la întrecere
socialistă pentru realizarea și depășirea sar
cinilor de plan pe anul 1985, angajîndu-se
să realizeze următoarele :
1. Depășirea planului producției industriei
mici cu 4 la sută, respectiv cu 15 milioane
lei ; înființarea a 20 noi secții de producție
care să valorifice superior resursele de ma
terii prime locale ; proiectarea, asimilarea
și introducerea în producția de serie a cel
puțin 100 noi produse, astfel ca la finele
anului 1985 peste 60 la sută din produse să
fie noi sau reproiectate ; realizarea a 20
unități pentru producerea de băuturi răcori
toare și sifonării, pentru conservarea legu
melor și fructelor ; conservarea prin deshi
dratare a 500 tone legume, fructe și cartofi;
realizarea prin muncă la domiciliu a unei
producții suplimentare de cel puțin 3 mili
oane lei ; reducerea cu 240 zile a termene
lor de execuție la un număr de 8 obiective
de investiții, din care 3 obiective pentru va
lorificarea energiei solare și a biogazului.
2. Depășirea planului de prestări de ser
vicii pentru populație cu 3 milioane lei ;
înființarea a 100 noi unități de prestări ;
generalizarea transportului hipo la toate
cooperativele pentru servirea populației.
3. Depășirea planului de intrări la fondul
de stat de produse agroalimentare cu 7 mi
lioane lei ; contractarea cu gospodăriile
populației și livrarea peste plan a 50 tone
carne, 5 mii hl lapte, 400 tone fructe, 200
tone ldgume, 30 tone fasole și alte produse;
sprijinirea gospodăriilor populației prin
producerea și distribuirea a 1,2 milioane
pui, 1 000 iepuri matcă și livrarea către contractanți a 25 mii purcei ; acordarea de
credite în valoare de pînă la 25 mii lei

gospodăriilor populației pentru creșterea de
animale ; asigurarea a 30 mii pomi și arbuști
fructiferi, duzi și diferite soiuri de semințe;
creșterea efectivelor de animale, în gospo
dăriile anexe ale cooperativelor, la cel pu
țin 1 000 oi mame, 1 200 porci, 50 vaci pen
tru lapte, 1 000 iepuri matcă, 10 mii păsări,
160 cai de tracțiune și 200 stupi ; amenaja
rea a 8 noi ciupercării cu o producție anua
lă de 30 tone ciuperci.
4. Depășirea planului de export pe relația
devize convertibile cu 20 la sută.
5. Depășirea planului la desfacerea cu
amănuntul cu 30 milioane lei, din care 10
milioane lei la unitățile de alimentație pu
blică ; creșterea cu 5 la sută a ponderii
preparatelor culinare și a mîncărurilor pe
bază de legume, fructe și cu 10 Ia sută a
ponderii produselor de cofetărie și patise
rie; modernizarea a 35 unități comerciale,
înființarea de noi unități „Hermes" și ame
najarea a 50 raioane pentru desfacerea pro
duselor realizate de industria mică ; orga
nizarea a 15 unități-etalon pentru desface
rea mărfurilor nealimentare, 10 unități pen
tru desfacerea mărfurilor alimentare și 2
unități pentru vînzarea jucăriilor ; crește
rea cu 140 locuri a capacităților de cazare
în unitățile turistice.
6. Depășirea planului de livrări de măr
furi la fondul pieței cu 8 milioane lei.
7. Depășirea planului de recuperare a ma
terialelor refolosibile cu 22 la sută la fe
roase, 20 la sută la hîrtie-carton și 50 la
sută la textile.
8. Depășirea cu 5 la sută a beneficiilor
planificate și cu 3,5 la sută a producției
nete ; creșterea cu 1 la sută a productivi
tății muncii în sectorul comercial ; reduce
rea cheltuielilor materiale în activitatea de
producție și prestări cu 5 lei la 1 000 lei
producție-marfă.
Vom acționa pentru însușirea șl aplica
rea cu fermitate a hotărîrilor de partid și
de stat, a legilor țării, creșterea conștiinței
socialiste a oamenilor muncii, întărirea or
dinii și disciplinei, a spiritului revoluționar,
apărarea și dezvoltarea proprietății coope
ratiste.

CONSILIUL UNIUNII JUDEȚENE
COMITETUL SINDICATULUI

COMITETUL DE PARTID
COMITETUL U.T.C.

CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de întreprinderea poligrafică
„Crișana" Oradea către toate
întreprinderile poligrafice
Colectivul întreprinderii poligrafice „Crișana" Oradea, animat de dorința de a
aduce o contribuție cit mai substanțială la

realizarea hotărîrilor adoptate de Congre
sul al XIII-lea al partidului, este ferm
hotărît să pună în aplicare toate sarcinile

ce-1 revin, acționînd din plin pentru a
contribui la amplul program de continuă
înflorire a patriei noastre pe drumul lu
minos al socialismului și comunismului.
în acest scop, colectivul de muncă al
întreprinderii poligrafice „Crișana" Oradea
adresează tuturor unităților din industria
poligrafică chemarea la întrecere pe anul
1985. stabilindu-și următoarele angaja
mente :
1. Depășirea planului la producția-marfă
cu 1,5 milioane lei, la producția netă cu
1 milion lei, la producția-marfă vindută
și încasată cu 1,5 milioane lei, iar la ex
port cu 7 la sută.
2. Depășirea planului la creșterea pro
ductivității muncii cu 1 500 lei pe persoa
nă. indicele de utilizare a timpului de lu
cru urmînd să crească cu cel puțin 1 la
sută față de anul 1984.
3. Reducerea cheltuielilor de producție cu
500 mii lei la cerneluri, materiale de legătorie și alte materiale tehnologice ; depă
șirea beneficiului planificat cu cel puțin
5 la sută.
4. Refolosirea integrală a suprafețelor de
imprimare, obținîndu-se o economie de 25
tone hirtie. 20 tone carton și 25 tone ma
culatură.
5. Asimilarea tehnologiilor de lucru cu
noile materiale produse în țară, moderni
zarea imprimării la tipar ofset, mecaniza-

rea aclimatizării hîrtiei ofset prin punerea
în funcțiune a unei noi instalații.
6. Reducerea consumului de energie elec
trică. obținîndu-se, astfel, o economie de
minimum 15 mii kWh pe an.
7. Pentru asigurarea unor condiții tot mai
bune de muncă și de viață, vor fi puse la
dispoziția oamenilor muncii un cabinet
medical care să asigure în cele mai bune
condiții consultațiile și tratamentele, un
bufet de incintă și o microcantină in noul
local al întreprinderii.
8. în cadrul Festivalului național „Cîntarea României" vom participa cu noi for
mații, in vederea permanentizării activită
ții tuturor formațiilor. Sub aceeași egidă,
în clubul întreprinderii vom organiza faza
de masă a concursului de protecția mun
cii. expoziții cu caracter permanent de
creație tehnică, artă plastică, fotografii.
9. Asociația sportivă va participa cu
toate secțiile la concursurile organizate în
cadrul „Daciadei".
Lansînd chemarea la întrecerea socialistă
pe 1985, oamenii muncii din întreprinderea
poligrafică „Crișana" din Oradea vor pune
un accent deosebit pe factorii intensivi,
calitativi, pe utilizarea la maximum a tu
turor rezervelor, muncind cu elan revolu
ționar pentru îndeplinirea ritmică a pla
nului la toți indicatorii.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII
COMITETUL SINDICATULUI

COMITETUL DE PARTID
COMITETUL U.T.C.

CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de Direcția județeană de poștă
și telecomunicații Bistrița-Năsăud
către toate unitățile de poștă
și telecomunicații
Comuniștii, toți oamenii muncii din Direc
ția județeană de poștă și telecomunicații
Bistrița-Năsăud, puternic însuflețiți de isto
ricele hotărîri ale Congresului al XIII-lea
al partidului, de orientările și indicațiile de
o excepțională însemnătate ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al
partidului^ aCțtonînd cu hotărîre în vederea
ridicării necontenite a calității și eficienței
economice, pentru îndeplinirea exemplară
și depășirea prevederilor de plan, adresează
chemarea la întrecere pe 1985 către colec
tivele de muncă din toate direcțiile județe
ne de poștă și telecomunicații, angajîndu-se
să realizeze următoarele :
1. Depășirea volumului valoric al activi
tății de poștă și telecomunicații cu 2 la sută
prin utilizarea mai bună a capacităților din
centralele telefonice și telegrafice, promo
varea mai largă a progresului tehnic, buna
întreținere și exploatare a tuturor instala
țiilor de telecomunicații.
2. Depășirea planului de prestări servicii
către populație cu 1 la sută prin organi
zarea mai bună a activității, folosirea mai
eficientă a bazei materiale și a timpului de
lucru, întărirea ordinii și disciplinei, servi
rea exemplară a publicului.
3. Depășirea planului de prestări în uni
tăți fizice prin creșterea numărului de abo
nați telefonici cu 2 la sută.
4. Diminuarea cheltuielilor totale la 1 000
lei venituri cu 2 la sută prin reducerea

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII
COMITETUL SINDICATULUI

consumurilor materiale, de combustibil șl
energie, sporirea volumului de activitate,
buna gospodărire și întreținere a bazei ma
teriale, creșterea productivității muncii.
5. Depășirea cu 5 la sută a beneficiului
planificat prin diminuarea cheltuielilor,
creșterea volumului prestațiilor.
6. Realizarea integrală a planului de In
vestiții și punerea în funcțiune cu 60 zile
mai devreme a lucrării „Instalare cablu
coaxial Bistrița — Vatra Dornei".
7. Depășirea volumului activității pe o
persoană cu 2 la sută prin utilizarea la
maximum a timpului de lucru, creșterea
operativității în soluționarea sarcinilor de
serviciu, ridicarea gradului de calificare a
personalului muncitor.
8. îmbunătățirea calității prestațiilor de
poștă și telecomunicații la nivelul cerințe
lor mereu crescînde ale beneficiarilor prin
efectuarea unor lucrări de întreținere și re
parații de cea mai bună calitate, reducerea
duratei medii de înlăturare a deranjamen
telor în centralele telefonice și posturi cu
5 la sută față de 1984.
Colectivul de oameni ai muncii din uni
tatea noastră va desfășura o intensă acti
vitate pentru formarea unei înalte conști
ințe și responsabilități în vederea realizării
ritmice și calitative a sarcinilor de plan
aferente ultimului an al actualului cincinal,
a angajamentelor asumate în întrecerea so
cialistă pe anul 1985.

BIROUL ORGANIZAȚIEI
DE BAZA P.C.R.
BIROUL ORGANIZAȚIEI U.T.C.

CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de Institutul de cercetare
și producție pentru pomicultură Pitești Mărăcineni, județul Argeș, către toate
unitățile de cercetare științifică
din agricultură
Colectivul de cercetători, proiectanți, teh
nicieni și muncitori din Institutul de cerce
tare și producție pentru pomicultură Pitești
— Mărăclneni, județul Argeș, a desfășurat
In anul 1984 o activitate susținută, reușind
să realizeze prevederile planului tematic de
cercetare științifică, de proiectare și de pro
ducție la toți indicatorii.
însuflețiți de hotăririle Congresului al
XIII-lea al P.C.R., de orientările și indica
țiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al partidului, de la înalta
tribună a marelui forum al comuniștilor,
oamenii muricii din institut sînt hotărîți să
obțină rezultate și mai bune și cheamă la
întrecere, pentru depășirea sarcinilor de
plan pe anul 1985, colectivele din toate uni
tățile de cercetare științifică din agricul
tura țării, angajîndu-se să realizeze urmă
toarele obiective :
1. îmbunătățirea a 20 tehnologii și elabo
rarea a 50 procedee tehnologice noi pentru
pomicultură privind lucrările solului, ferti
lizarea, aplicarea tratamentelor fitosanitare,
executarea operațiilor în verde, recoltarea
fructelor ;
— în mod deosebit se vor amplifica cer
cetările tehnologice pe terenurile în pantă
pe care se va extinde pomicultura ;
— prin aplicarea noilor tehnologii, vom
asigura creșterea producției de fructe și re
ducerea consumului energetic în medie cu
6—8 la sută ;
— sporul de recoltă ce se va obține, da
torită contribuției cercetării, va fi de peste

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC
COMITETUL SINDICATULUI

500 mii tone, aducînd unităților de produc
ție cu profil pomicol venituri suplimentare
de peste 160 milioane lei în anul de plan.
2. Amplificarea cercetărilor pentru crea
rea de noi soiuri și portaltoi cu potențial
productiv ridicat, cu rezistență genetică spo
rită la atacul de boli și dăunători, pentru
valorificarea eficientă a terenurilor din zo
nele colinare :
— vom prezenta pentru omologare, cu un
an înainte de termenul planificat, documen
tația tehnică pentru minimum 12 soiuri de
pomi și arbuști fructiferi, în paralel cu
elaborarea de tehnologii energo-economice;
— prin aplicarea metodelor de înmulțire
rapidă, soiurile recent omologate se vor ex
tinde în producție, astfel incit acestea să
dețină cel puțin 20 la sută în structura noi
lor plantații pomicole.
3. Producerea in institut și stațiuni a ne
cesarului de 44,8 milioane pomi altoiți și
arbuști fructiferi, precum și a întregii can
tități de stoloni de căpșuni, cu valoare bio
logică și sanitară ridicată, pentru realiza
rea plantațiilor prevăzute în plan, atît pen
tru unitățile socialiste, cît și pentru gospo
dăriile populației, crearea unor disponibi
lități sporite pentru export.
4. în fermele de producție ale institutului,
aplicînd rezultatele cercetării științifice,
vom realiza, în medie, 22 tone fructe la
hectar, depășind astfel producția planificată
cu 8 la sută ; vom obține un beneficiu cu
25 la sută superior celui prevăzut.

BIROUL ORGANIZAȚIEI
DE BAZA P.C.R.
BIROUL ORGANIZAȚIEI U.T.C.
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O îndatorire patriotică, de mare răspundere a minerilor:

CĂRBUNE CÎT MAI MULT-EXTRAS
Șl LIVRAT RITMIC TERMOCENTRALELOR!
BAZINELE

CARBONIFERE

1
\
\
\
\
\
\
\
\
\

Evoluția producției de cărbune
în perioada 14-17 ianuarie

••

Urgentarea descărcării
vagoanelor!

— în tone —

14 I

Combinatul minier
Motru
Combinatul minier
Rovinari
Combinatul minier
Valea Jiului
Combinatul minier
Ploiești

\
\
\
\
\
\

15 I

16 I

17 I

Număr de vagoane

17200 32000 20300 26500

în drum spre termocentrale
Descărcate
Imobilizate la descărcare în termocentrale
Vagoane care așteaptă preluarea
și descărcarea
în termocentrale

20867 27836 30686 29141

12123 13044 13313 13636

ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ MOTRU-VEST

BAZINUL CARBONIFER BERBEȘTI ALUNU

Peste prevederile „la zi" Problema nr. 1: transportul
cărbunelui aflat în stoc
9000 tone lignit energetic
RAPORT DE LUCRU. „La mina Berbești I, ne spune brigadierul Ion Dragomir. am terminat montajul și, am pus
în funcțiune un complex mecanizat pe
abatajul 6 100, ceea ce va determina, încă
din această săptămînă, ridicarea produc
ției zilnice de lignit la 1 000 tone". „Tot
cu 1 000 tone cărbune pe zi va «merge»
și brigada pe care o conduc — îl com
pletează brigadierul Victor Dumitru".
Drept rezultat, față de o producție zil
nică planificată de 5 000 tone cărbune,
în ziua de 14 ianuarie au fost extrase
3 987 tone cărbune, deci sub prevederile
planului, pentru ca în zilele următoare,
16 și, respectiv, 17 ianuarie, să se înre
gistreze serioase depășiri ale sarcinilor
de plan : 6 059 și 6127 tone cărbune,
— Pe toate fronturile de lucru, ne-a
confirmat ingineruVSWW JȘegocșcu,.șe
ful serviciului producție din cadrul în
treprinderii, se acționează cu maximă
răspundere, în așa”ffd~ra'’Sarefflne'ce
ne-au fost trasate de secretarul general
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
să fie îndeplinite în mod exemplar. Con
ducerea unității noastre a luat, de ase
menea, măsuri ca tot cărbunele exttas
din subteran să fie încărcat direct de la
gura minelor în autocamioane si trans
portat imediat la stafiile de cale ferată.
Din păcate insă ministerul de resort nu
tine pasul cu noi și, din această cauză.

ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ CÎMPULUNG

peste 25 la sută din producția zilnică se
adaugă celor peste 320 000 tone cărbune
adunate în stoc în depozitele proprii.
PROBLEME
CARE
SOLICITA
O
GRABNICA REZOLVARE. Prima dintre
ele o constituie starea drumurilor. încă
din vara anului trecut, conducerea Mi
nisterului Transporturilor și Telecomu
nicațiilor a stabilit înființarea unei secții
speciale care să se ocupe în exclusivi
tate de întreținerea drumului minier în
tre Berbești și gara Popești, Dar această
măsură’n-a fost dusă la îndeplinire. Da
torită acestei „omisiuni", autocamioanele
de 16 și 24 tone nu pot efectua decît un
transport pe zi, în condiții anevoioase.
Consecința este lesne de întrevăzut :
pină acum, în acest an, se înregistrează
o restanță la livrări de 26 358 tone căr
bune.
ClTEVA SUGESTII. Conducerile Intreprinderii, .miniere ..și întreprinderii de
transporturi auto au obligația să rezolve
cit mai repede problema aprovizionării
cu motorină specifică perioadei de iarnă.
Utilizarea celor aproape 300 auto
camioane la transportul cărbunelui este
îngreuiată și de lipsa unui număr de 100
acumulatori și a peste 600 anvelope, pre
văzute dealtfel în planul de aprovizio
nare. dar neasigurate pină la ora actuală.
(Ion Stanciu, corespondentul „Scînteii").

ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ COMĂNEȘTI

Un angajament ferm —
planul va fi depășit

SITUAȚIA „LA ZI". O primă consta
tare : colectivul întreprinderii miniere
Cimpulung, județul Argeș se află anga
jat cu toate forțele în bătălia pentru ob
ținerea de producții cit mai mari de căr
bune. Iată un episod grăitor din lupta
oamenilor cu asprimea vremii : în urma
unei concentrări masive de forțe, cu patru
zile in urmă, la cariera Aninoasa, cel
mai greu afectată de starea vremii, au
fost deszăpezite drumurile către silozuri.
Pe ele circulă acum autovehicule de mare
tonaj încărcate cu cărbune, astfel că,
practic, la Aninoasa, unde, în ultimul
timp, se înregistrau rămîneri în urmă, in
prezent
planul zilnic de extracție este
nu numai îndeplinit, ci și depășit.
Și în sectoarele subterane de lucru căile
de acces au fost deszăpezite, iar activita
tea de producție a intrat în normal. La
toate locurile de muncă prezenta este
bună. Pretutindeni, același cuvînt de or
dine : intensificarea ritmului de extrac
ție și de livrare a lignitului spre termo
centrala de la Doicești.
— Aproape 5(1 din cele 60 formații de
lucru au îndeplinit și depășit sarcinile de
plan la zi, ne oferă o primă dimensiune
a acestor susținute eforturi inginerul
Viiică Marica, șeful serviciului organi
zarea producției și a muncii din între
prindere. Rețineți, dintre fruntași, forma
țiile conduse de Constantin Buinoiu și
Emilian Moise, pe cele ale lui Gheorghe
Vlanga, Vasile Badea și Petre Cotigă.
— Concret, față de o sarcină zilnică de
6 749 tone cărbune, luni, 14 ianuarie, s-au
extras 7 042 tone, marți 15 — 7.400 tone,
miercuri 16 — 6 907 tone, joi 17 — 7160,

iar vineri 18 ianuarie — 7 200 tone. Rezul
tate care au fost, evident, influențate de
condițiile climaterice. Prin măsurile pe
care le-am inițiat, prin cele pe care le vom
lua si în continuare preconizăm ca, pină
Ia sfirșitul lui ianuarie, să recuperăm
restanța actuală și să realizăm suplimen
tar o producție de peste 1000 tone
cărbune.
MASURILE APLICATE. Chintesența
lor constă în capacitatea organizatorică
de care s-a dat dovadă atît în mobili
zarea oamenilor, cit și in concentrarea
forțelor la punctele de lucru cele mai so
licitate. Efectivele în subteran au fost
majorate, iar complexele mecanizate „obli
gate" să lucreze peste randamentele lor
obișnuite. Dovada : la Poenari, Slănic,
Jugur și Cotești graficele de producție în
registrează acum depășiri de 400. 500, 600
și chiar 700 tone cărbune. De asemenea,
la Aninoasa a fost deschis un nou aba
taj, care sporește cu 50 la sută producția
de cărbune a acestei mine. în sectoarele
Cotești, Poenari și Jugur au fost intro
duse trei combine de mare randament
pentru accelerarea lucrărilor de înaintare.
PROBLEME DE SOLUȚIONAT. Va
goanele puse la dispoziție de statia C.F.R.
din Cimpulung sînt murdare și încărcate
cu multă zăpadă* fapt ce-i obligă pe mi
neri să piardă timp cu curățirea lor. La
aceasta se mai adaugă și lipsa de capa
citate a navetelor de trenuri, pentru că
în vagoanele primite abia se pot încărca
4 000 tone de cărbune din producția de
6 500 tone cit se realizează zilnic. (Gheor
ghe Cirstea, corespondentul „Scînteii).

MINERII ÎNVING GREUTĂȚILE. D^și
se confruntă cu destule dificultăți create
de temperaturile scăzute și viscolul ce
s-a abătut, în ultima vreme, pe meleagu
rile de la poalele Ciucului, minerii de la
întreprinderea minieră Comănești, mai
exact de la Vermești, Leorda, Asău, din
celelalte sectoare de exploatare, s-au an
gajat ca pină la finele lunii ianuarie să
extragă și să livreze economiei naționale,
peste prevederile planului, mai mult de
2 000 tone cărbune brun de calitate. Su
portul principal al acestui 'angajament il
constituie ampla mobilizare a oamenilor,
la suprafață, pentru a înlătura urmările
viscolului și a asigura condiții optime de
lucru în toate minele de cărbune.
Deosebit de aspră a fost lupta oame
nilor in scopul menținerii în circulație a
drumului de acces la sectorul Lapoș
Nord, drum amenințat cu întroienirea la
cea mai mică cădere de zăpadă. Totoda
tă, eforturi mari se depun in sectoarele
Asău, Rafira și Lumina unde, din cauza
temperaturilor foarte scăzute, apa ames
tecată cu sterilul îngheață, îngreunînd
transportul și descărcarea în halde a ce
lor peste 1 500 vagoneți zilnic. Eforturi
mari depun și minerii din subteran, la
rindul lor confruntați cu alte greutăți,
generate de grosimea mică a straturilor
de cărbune, de infiltrații, de evacuarea
sterilului.
DIRECȚII DE ACȚIUNE. Pentru a le
veni in ajutor, un mare număr de oameni
din sectoarele de construcții au coborît
în abataje punînd umărul la creșterea
producției de cărbune. Așa au fost des
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chise și puse în exploatare la mina Leor
da, cu mult înainte de termen, trei aba
taje cu un aport de producție de peste
30 de tone de cărbune pe zi. Noi panouri
și abataje au fost deschise și în sectoa
rele Lumina și Rafira, care au dus la
sporirea producției zilnice de cărbune cu
aproape 25 la sută. In abatajul 6 510 din
sectorul Vermești, de pildă, formațiile de
lucru conduse de maiștrii Gheorghe Timofte, Simion Muscă și Gheorghe Nistor
au reușit ca. prin introducerea mecanizării
lucrărilor de încărcare și descărcare,
preluarea schimburilor la locul de muncă,
evitarea întreruperilor neprevăzute ale
utilajelor și printr-o organizare mai bună
a muncii, să dubleze producția de căr
bune extrasă zilnic.
Măsuri eficiente au fost luate și pentru
creșterea productivității muncii. La Ver
mești, bunăoară, a fost pusă în funcțiune
o instalație de transport cu racleți în
console, iar în sectorul Asău — Lapoș
Nord se fac ultimele pregătiri în vederea
punerii sub tensiune a magistralei elec
trice, fapt care va determina nu numai
creșterea vitezei de transport, dar și re
ducerea consumului de combustibil lichid
și a noxelor din subteran.
REZULTATE CONCRETE. Ca urmare
a acestor strădanii, în ultimele zile, in
toate sectoarele de exploatare din bazinul
carbonifer Comănești, ’planul de pro
ducție a fost îndeplinit și depășit zilnic,
in perioada 14—18 ianuarie, pe ansamblul
întreprinderii înregistrîndu-se un plus de
1 000 tone de cărbune brut. (Gheorghe
Baltă, corespondentul „Scînteii").

MINERI!
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Pentru aprovizionarea permanentă

a termocentralelor cu cărbune

NICI UN VAGON IMOBILIZAT!
Din sesizările primite
direct de la unități miniere,
ca și din discuțiile purtate
la Ministerul Minelor re
zultă cu claritate că

pe primul plan al ur

gențelor se află acum
încărcarea, transportul

ți descărcarea

cărbu

nelui.
Așa cum am fost infor
mați la Ministerul Trans
porturilor și Telecomuni
cațiilor,

zilnic trebuie transpor

De la o zi la alta — ritm
superior de extracție
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mației de lucru din abatajul 5/6 — pen
BILANȚ FRUCTUOS. Fapte de bărbă
tru a asigura funcționarea cu randament
ție, cu profundă semnificație patriotică,
sporit a complexului mecanizat de tăiere,
eforturi stăruitoare ale oamenilor mun
susținere și transport".
cii din cadrul minei Motru-Vest de a
învinge dificultățile acestor zile de iar
MASURI LUATE. După cum ne-am
nă grea. Reținem cîteva date din bilan
convins la fata locului, minerii depun ețul săptăminii : luni au fost extrase su
forturi susținute pentru menținerea rit
plimentar 500 tone lignit ; marți — TOO
micității producției, pentru deschiderea
tone ; miercuri — 600 tone ; joi — 500
de noi orizonturi de lucru în vederea
tone ; vineri — 700. Cumulat de la începu
asigurării continuității și creșterii pro
tul lunii ianuarie, mina Motru-Vest se l ducției de cărbune. Prin accelerarea lu
prezintă „la zi“ cu un plus de peste 9 000
crărilor de pregătire s-au creat condi
tone lignit energetic extras. Cantitate
ții și s-a trecut la montarea in devans
suficientă pentru producerea în termocen
a primului abataj în panoul 5, în care
trale a peste 4 milioane kWh.
își va continua activitatea de extracție
De bună seamă, nici minerii de la
brigada lui Ionel Olinici. Cu bune re
Motru-Vest nu au fost feriți de greută
zultate muncesc și brigăzile din galerii
țile acestei ierni. In urma căderilor aconduse de Gheorghe Ciupeanu și Con
bundente dd zăpadă a fosț blocat .întreg
stantin Arcip. astfel că puternicul com
circuitul exterior de cărbune, lung de
plex mecanizat din abatajul 5/6 : va ..fi
.peste 8 kiîom'etri. - Ndfundțibnarea aces
transferat la timp pe o Tiuită linie de
tuia insemhig stagnarea, producției. Des
front prevăzută cu rezerv4"<ie tărbunei
zăpezirea, repararea și repunerea1 în func
„Am luat toate măsurile și acționăm cu
țiune a circuitului a devenit o cauză a
energie — ne-a precizat șeful minei —
întregului colectiv al minei. S-au ali
pentru a menține ritmul producției. In
niat prompt, pentru a pune umărul, eluna ianuarie ne-am propus să extragem
chipele de lăcătuși și electricieni, întreg
suplimentar peste 10 000 tone lignit".
personalul de la suprafață, ca și brigă
ȘI O SERIOASA PROBLEMA. Datorită
zile de producție din subteran. In mai
numărului insuficient de vagoane a fost
puțin de două zile circuitul' transportor
livrată pină acum mai puțin de jumă
a fost repus în funcțiune. ..A trebuit să
tate din cantitatea extrasă. (Dumitru
ne mobilizăm intens întreaga brigadă —
Prună, corespondentul „Scînteii").
ne spune minerul Ion Otînjac, șeful for

O CERINȚĂ STRINGENTĂ:

tate din bazinele car

bonifere

la termocen

trale circa 85 000 tone
cărbune.
O cantitate importantă
care, in condițiile dificile
create de asprimea vremii,
ridică in mod firesc nume
roase probleme.
Cea mai serioasă dintre
ele, semnalată din aproape
toate exploatările carboni
fere, se referă Ia ACUTA
LIPSA
DE
VAGOANE,
motiv pentru care în
semnate cantități de căr
bune rămin nctransportatc, „sufocind" incintele,
depozitele și silozurile unor
unități miniere. Și aceas
ta in condițiile in care
— așa cum ne-a precizat
inginerul Radu Ovidiu, di
rector tehnic al Direcției
mișcare și comercială din
Departamentul Căilor Fera
te — numărul navetelor de
trenuri de cite 25—40 va
goane fiecare a fost supli
mentat de la 73 la 103, iar
la regionalele C.F.R. cele
mai solicitate, anume cele
din Craiova, Timișoara și
Brașov, cit și la Departa
mentul Căilor Ferate s-au
constituit dispecerate spe

ciale, cu rolul de a supra
veghea și coordona fluxul
traficului feroviar destinat
transportului de cărbune.
Realitatea arată că prin
cipalele obstacole in calea
unui transport ritmic al
cărbunelui către beneficiari
constau, pe de o parte, în
MODUL GREOI, DEFEC
TUOS IN CARE SE DES
FĂȘOARĂ
OPERAȚIILE
DE DESCARCARE a aces
tuia la termocentrale și, pe
de altă parte, in faptul că
rețeaua de cale ferată este
aglomerată cu un mate nu
măr de vagoane, repartizate
pentru aprovizionarea tehnico-materială a unităților
productive din celelalte ra
muri economice. Pe scurt,
în ziua de 17 ianuarie di
mineața 5 509 vagoane în
cărcate cu cărbune aș
teptau să fie preluate de
termocentrale și nu mai
puțin de 25 000 vagoane se
aflau de multă vreme ne
descărcate de către alți be
neficiari din economie. Este
o situație inacceptabilă, o
situație care, dacă nu-și va
găsi solutionarea cu maxi
mă urgentă, riscă să produ
că perturbări și mai grave
în aprovizionarea centrale
lor electrice cu cărbune, să
diminueze producția dc energie și să impieteze asu
pra desfășurării normale a
întregii activități economi
ce și sociale.
înainte de orice, trebuie
să subliniem

DATORIA

PRIMOR

DIALĂ A MINISTERE
LOR^
CENTRALELOR

INDUSTRIALE Șl UNI

TĂȚILOR PRODUCTIVE
DE A ADOPTA MĂSURI FERME Șl OPE

RATIVE

IN

SCOPUL

GRAB

DESCĂRCĂRII

NICE A VAGOANELOR

REDUCERII

PRiMITE,

LA MAXIMUM A STA
OBLI

ȚIONĂRILOR,

GAȚIE

CARE REVINE

DEALTFEL, IN ACEEAȘI

MĂSURĂ, Șl COLECTI
VELOR

DE

OAMENI

Al MUNCII DIN TER
MOCENTRALE.
La reușita acestor eforturi sînt chemate să
contribuie, printr-o inten
să activitate organizato
rică, organele de partid
din județele în care se află
centrale electrice pe cărbu
ne,' unități economice care
au solicitat și primit, pen
tru aprovizionarea tchnicomatcrială, importante mij
loace de transport ce sînt
în mod nejustificat imobi
lizate.
Nici un moment nu tre
buie să se piardă din vede
re importanta economică
majoră și necesitatea luării
de măsuri urgente în acest
sens. De răspunderea și
promptitudinea cu care se
va acționa în aceste zile de
pinde în mare măsură eli
berarea unui mare număr
de vagoane absolut necesa
re acum pentru ca toate
cantitățile de cărbune ex
trase din mine să fie grab
nic transportate la centra
lele termoelectrice.
în legătură cu modul in
care se acționează în aceste
zile, în termocentrale, pen
tru descărcarea grabnică,
potrivit graficelor și necesi
tăților, a cărbunelui, vom
reveni cu noi relatări în
ziarul nostru de miine.

DIN TRANSPORTURI!

Cu fiecare tonă
de cărbune extrasă
și livrată termocentralelor se pot
produce 660 kWh
energie electrică
pentru economia
națională!

Nu precupețiți nici un efort pentru a
asigura întregul necesar de vagoane si un flux
continuu, neîntrerupt, al traficului feroviar
intre unitățile miniere și termocentrale! Luați
cele mai eficiente măsuri in vederea respec
tării riguroase a programului de transport
stabilit pentru fiecare mină și carieră de căr
bune, corespunzător cerințelor actuale ale
economiei naționale !

Pagină realizată de Cristian ANTONESCU șl Gheorghe ION1ȚA

SClNTEIA - simbătă 19 ianuarie 1985

PAGINA 4

In
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Șl A CELEI DE-A ll-A CONFERINȚE PE ȚARĂ A O.D.U.S.

Largă participare cetățenească la înfăptuirea
programelor de dezvoltare economico - socială
în această perioadă premergătoare Congresului al TII-lea al F.D.U.S.
și celei de-a II-a Conferințe pe țară a O.D.U.S. s-au desfășurat — în în
treprinderi, instituții, cartiere, comune, orașe, municipii — adunări și con
ferințe de dări de seamă și alegeri, se desfășoară conferințele județene,
chemate să facă bilanțul contribuției acestor organizații democratice la
înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială în profil terito
rial, la transpunerea în viață a hotărîrilor Congresului al XIII-lea al
partidului.
Prezenți la mai multe asemenea adunări desfășurate în județul Vrancea, am adresat citorva participant întrebarea : cum se concretizează
in practică activitatea O.D.U.S. — respectiv a consiliului F.D.U.S. din
care faceți parte ? Iată răspunsurile primite :

Pe primul plan — îndepli
nirea sarcinilor economice
din fiecare unitate producti
vă. „Deși cu o biografie ce numără
doar 5 ani, organizațiile democrației
și unității socialiste au reușit să se
afirme în această perioadă — în ca
drul Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste — ca organizații pu
ternice, capabile să asigure antrena
rea membrilor lor la înfăptuirea po
liticii partidului de dezvoltare mul
tilaterală a tuturor localităților pa
triei — ne spunea tovarășul Costică
Grosu, președintele O.D.U.S. din ca
drul întreprinderii de ștanțe și ele
mente hidraulice din Focșani. Fac
această afirmație avînd în vedere nu
doar activitatea organizației din în
treprinderea noastră, dar și a celor
lalte organizații din oraș, cu care
conlucrăm frecvent. Desigur, contri
buția fiecărei organizații este speci
fică, în funcție de cadrul și locul
unde își desfășoară activitatea. în
ce privește organizația noastră —
constituită la nivel de întreprindere
— atenția principală ne-o indreptăm,
cum e și firesc, spre realizarea sar
cinilor economice. Dintre acțiunile
desfășurate de O.D.U.S. pentru obți
nerea acestor rezultate, amintesc ini
țiativele «decada record de produc
ție, de calitate și disciplină», «schim
bul de onoare», «ridicarea perma
nentă a pregătirii profesionale — o
datorie de onoare a fiecărui om al
muncii», la care au fost antrenați
toți membrii O.D.U.S. din întreprin
dere". Rezultatele acestora se includ
în bilanțul general al întreprinderii.
Bunăoară, în 1984 atît la producția
fizică, cît și la producția-marfă și
la export s-au obținut depășiri de
101,8—102,4 la sută, realizîndu-se
peste plan importante cantități de
produse destinate deopotrivă bene
ficiarilor din țară și pieței externe.
Desfășurind o bogată activitate in

sprijinul producției, și celelalte or
ganizații ale democrației și unității
socialiste din municipiul Focșani și
din întregul județ Vrancea au adus
o contribuție importantă la înfăp
tuirea sarcinilor economice, fapt re
flectat de îndeplinirea, cu o lună și

fășurate de echipele de control al
oamenilor muncii etc. Faptul că în
perioada ce a trecut de Ia prece
dentul congres al F.D.U.S. comuna
noastră a ocupat de două ori locuri
fruntașe în întrecerea socialistă, iar
anul trecut s-a reușit finalizarea
încă de la 1 octombrie a planului
în zootehnie, ne obligă și ne mobi
lizează și mai mult pe viitor, în
momentul ■ de față, organizațiile
componente ale Frontului Democra
ției și Unității Socialiste din comu
nă sînt preocupate de încheierea
contractelor de livrare la fondul de
stat pentru 1985, cînd gospodăriile
populației urmează să-și mărească
de 2—3 ori contribuția față de 1980,
asigurind peste 40 tone de carne,
300 hl lapte, 100 000 ouă, 200 tone

ÎNSEMNĂRI din județul vrancea
jumătate în avans, a prevederilor de
plan din primii 4 ani ai actualului
cincinal.

Pentru dezvoltarea inten
sivă a agriculturii și realiza
rea programelor de autoaprovizionare. In Vrancea> mai
bine de jumătate din populația ju
dețului locuiește în mediul rural.
Iată de ce, discutînd despre activi
tatea organismelor F.D.U.S., am so
licitat în cadrul anchetei de față și
opinia unui activist de la sate —
Ținea Balint, primar al comunei
Cimpineanca. „Comuna noastră nu
este mare, dar ambițiile locuitorilor
săi sînt mari — a ținut să ne spio
nă pentru început interlocutoarea.
Iar cadrul care asigură unirea tu
turor forțelor pentru ca aceste am
biții să devină fapte îl constituie
consiliul comunal al F.D.U.S. Desfășurîndu-și activitatea în mediul
rural, consiliul urmărește, cu prio
ritate, dezvoltarea intensivă a agri
culturii în unitățile de stat și coo
peratiste, ca și extinderea produc
ției agricole în gospodăriile popu
lației.
Sînt folosite în acest scop diver
sele forme ale muncii politico-organizatorice
specifice :
dezba
terile din cadrul consiliului comunal
F.D.U.S., dezbaterile prilejuite de
•Tribuna democrației», acțiunile des

legume, fructe și struguri, alte pro
duse agrdalimentare".

Chipul
localităților
—
oglinda hărniciei oameni
lor. Preocupate în principal de în
deplinirea sarcinilor economice din
industrie și agricultură, organizații
le democrației și unității socialis
te și celelalte organizații com
ponente ale F.D.U.S. desfășoară
în paralel și o bogată activitate edilitar-gospodărească. La acest aspect
avea să se refere Iorgu Zoița, parti
cipant din partea cartierului Piața
Unirii-Focșani la conferința muni
cipală a F.D.U.S. : „Prin înființarea
* organizației democrației și unității
socialiste din cartier s-a reușit atra
gerea mai bună la viața, politică și
socială a unui mare număr de cetă
țeni nemembri de partid: casnice,
pensionari, alte categorii de locuitori.
Desfășurind o viață de organizație
proprie, sub îndrumarea comitetului
municipal de partid, O.D.U.S. din
cartierul nostru își concentrează în
principal
atenția spre înfăptuirea
obiectivelor de gospodărire și înfru
musețare a localității.
Sînt organizate, astfel, sub egida
O.D.U.S., acțiuni de păstrare a cură
țeniei in holurile și în spațiile co
mune din blocuri, de economisire a
energiei și de eliminare a oricărei
forme de risipă din consumul cas
nic ș.a. Atunci cînd, in recenta con

■
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ferință municipală a F.D.U.S. Foc
șani, s-a făcut bilanțul lucrărilor
edilitare din ultimii 5 ani — arătîndu-se că au fost plantați peste 80 000
arbori, 120 000 arbuști,-4 000 mp gard
viu, dublîndu-se în acest fel supra
fața spațiilor și zonelor verzi —
ne-am bucurat știind că la acest
bilanț și-a adus contribuția și organi
zația democrației și unității socia
liste din cartierul nostru".

Un cadru optim de afir
mare a inițiativelor cetățe
nești
ÎHcheierea anchetei am
solicitat și opinia tovarășului Grigore Dima, prim-secretar al Comite
tului municipal P.C.R. Focșani :
— Așa cum s-a apreciat la recen
tele conferințe O.D.U.S. și F.D.U.S.
din municipiu, tot ce s-a realizat în
ultimii 5 ani în Focșani, în toate do
meniile vieții materiale și spirituale,
încorporează și munca organizațiilor
componente ale Frontului Democra
ției și Unității Socialiste. Ca expre
sie a influenței și rolului sporit al
celei mai tinere organizații din sis
temul democrației noastre socialiste
— numesc aici O.D.U.S. — numărul
membrilor săi în municipiul nostru
s-a mărit de la circa 10 000 in 1980
la peste 16 000 în prezent. în acest
fel, O.D.U.S. și F.D.U.S. alcătuiesc
astăzi un cadru larg de afirmare a
inițiativei cetățenești, membrii acestora partlcipînd activ la înfăp
tuirea tuturor sarcinilor ce revin
municipiului nostru din planul în
profil teritorial. Preluînd și sintetizînd numeroasele propuneri formu
late în adunările și conferințele de
dări de seamă și alegeri din această
perioadă premergătoare Congresului
F.D.U.S. și Conferinței pe țară a
O.D.U.S. — propuneri care se ală
tură celor culese cu prilejul ■ „Tri
bunei democrației" și in adunările
ce au loc în mod obișnuit în orga
nizațiile componente ale F.D.U.S. —
vom definitiva, în perioada urmă
toare, un program amplu de acțiuni,
la înfăptuirea căruia vom antrena
toți cetățenii municipiului. Este un
adevăr al zilelor noastre, probat de
viață, că tot ceea ce se înfăptuiește
în România se realizează cu cetățe
nii pentru cetățeni, iar realitățile de
pe meleagurile noastre confirmă pe
deplin acest adevăr.

Mihai IONESCU
Dan DRĂGULESCU
corespondentul

„Scînteii"

_ ___________________________________ _______ _ '

Virtuțile etice ale spectacolului teatral
K.
|
propunere a tînăruluț re
gizor Mihai Manolescu, a
scenografului Ion Bobeică
și a actorilor Luminița
Stoianovici, Marian Stan,
Cristian
Drăgulănescu,
George Drăgulescu, Valen
tin Ivanciuc, Doru Iosif —
este dorința unei alte defi
niri a lumii caragialene: o
lume ce apare aici ca fiind
parvenită la un nivel ma
terial notabil și tentată de
frumos, dar incapabilă să
depășească stadiul unor

<

AZI, FILARMONICA
„GEORGE ENESCU"
„Care au fost cele mai
aplaudate momente ale lu
nilor precedente ?“
„Ce ne oferă podiumul
Ateneului in perioada ime
diat următoare ?“

La întrebările noastre ne răs
pund :
CRITICUL MUZICAL PE
TRE CODREANU, coordonatorul
sectorului „Muzică de cameră :
„Celor peste 1 409 de abonați ai
celor două concerte simfonice
sâptăminale le-am oferit lunar,
ca noutate a stagiunii, 5—10
oferte camerale. Menționăm :
„Portretele camerale" (ultimul
dedicat lui Theodor Grigoriu),
ciclurile „Treptele afirmării ar
tistice", „Laurcați ai concursu
rilor internaționale", „Decenii
contemporane" (cu concursul
pianistei Ilinca Dumitrescu),
„Panoramic XX" (cu participa
rea formațiilor „Traiect". „Con
temporan", „Hyperion"), „Tri
buna tinerilor compozitori" (cu
lucrări aparținind celor mai ti
nere condeie), manifestări dedi
cate Congresului al XIII-lea
(concertele „Tinerii și muzica
românească" și „Valori ale mu
zicii românești" etc.). Toate aceste cicluri vor continua ; sînt
așteptate, credem, cu interes :
noua ediție a „Studioului tinărului muzician" — în colaborare
cu C.C. al U.T.C. (in 29 ianua
rie va avea loc a IX-a mani
festare), integralele din cadrul
anului „Bach — Haendel" (Triosonate de Haendel. suite pentru
orchestră și concerte brandemburgice de Bach. Integrala solosonatelor de vioară, a solo-suitelor de violoncel, pian etc.),
spre exemplu in zilele 26—27
februarie vor putea fi ascultate,
în recitalurile violonistei Cor
nelia Bronzetti. piese de vioară
tfe Bach, intilnirea cu „Musica
nova"
(30 ianuarie), intr-un
program de prime audiții de
cvartete românești".
COMPOZITORUL
DINU
PETRESCU, coordonatorul sec
torului „Muzică
simfonică" :
„Una dintre direcțiile principa
le ale stagiunii simfonice qste,
fără îndoială, promovarea mu
zicii românești. Să amintim de
primele audiții : Oratoriul „Sol
stiții" de Dumitru Capoianu,
dedicat zilei de 23 August, pie
sa „Forum 13“ de Liviu Ionescu și Simfonia I semnată de
tinărul compozitor Octav Firulescu, de reluarea tripticului
simfonic de Zeno Vancea... Sub
bagheta celor trei dirijori per
manent : Mihai Brediceanu,
directorul Filarmonicii „George
Enescu". Mircea Basarab și
Mircea Cristescu se desfășoară,
de fapt, cele patru cicluri in
care am încadrat muzica româ
nească: .Simfonia românească",
„Antologia simfoniei românești",
„Tineri compozitori români",
„Lucrări concertante românești".
Se pregătește in primă audiție
și lucrarea mea „Cosmofonie
III* (21—22 martie), iar de la
I martie, săptăminal. vor fi
programate programe „Bach —
Haendel". în cadrul sărbătoririi
tricentenarului nașterii celor doi
mari compozitor! ai lumii. într-un cuvînt. dorim ca stagiu
nea Filarmonicii să se bucure
în continuare de entuziasta ade
ziune a marelui public".

S. MARIA

Teatrul din Reșița este
unul din teatrele înființate
la începuturile socialismu
lui în acest centru munci
toresc străvechi, în plină
dezvoltare — pentru a în
treține vie flacăra culturii,
a activității spirituale.
Cu 35 de ani în urmă, la
Reșița se prezenta (drept
spectacol inaugural) „Cum
păna", de Lucia Demetrius,
montare urmată la scurt
timp după aceea de „O
scrisoare pierdută" a lui
Caraglale, în regia lui Sică
Alexandrescu. Fapt ce amintește, printre
multe
altele, generozitatea șl entuziasmul cu care marile
noastre personalități artis
tice au sprijinit procesele
democratizării culturii.
Artiștii reșițeni și-au fă
cut un titlu de mîndrie
din valorificarea moștenirii
noastre clasice
(de la
Alecsandri și Delavrancea
la Al. Kirițescu, Mihail Se
bastian ori Camil Petres
cu) și, mai ales, din pro
movarea unor piese noi,
inspirate din istoria noas
tră recentă sau din actua
litate. Au văzut lumina
rampei, la Reșița, drame și
comedii de Aurel Baranga,
Horia Lovinescu, D. R. Po
pescu, Paul Everac, Marin
Sorescu, Iosif Naghiu, Tu
dor Popescu, Petru Vintilă,
Titus Popovici, Gheorghe
Vlad, Adrian Dohotaru.
Cum s-a observat, denumi
rea „cetatea de foc" dată
frecvent Reșiței
vine tot
de la un dramaturg, Mihail
Davidoglu, ce a
scris
despre mutațiile de con
știință ale oamenilor de pe
^aceste meleaguri.

Artiștii reșițeni au pro
pus, nu o dată, atenției și
piese străine, valoroase
prin substanța umană și
atitudine progresistă, și au
fost autorii unor remarca
bile tentative de diversifi
care a modalităților tea
trale — trecind cu virtuozi
tate de la montarea realis
tă la cea de „commedia
dell’ arte", de Ia teatrul
psihologic la cel de idei,
muzical
de la farsă la
la
comedia
iarăși
Și

CARNET TEATRAL
gravă. Cele mai reușite
spectacole ale sale, și aș
aminti stagiunea 1970—1971,
cu „Suflete tari" de Camil
Petrescu, apoi montarea cu
„Profesiunea doamnei War
ren", cea a unei piese a
lui Gswaldo de Andrade,
ori ale unor scrieri de Boris
Vian, Capek sau relativ
recenta mizanscena a „Pes
cărușului".
de abordările
■dramaturgiei
lui
Marin
Sorescu, D. R. Popescu,
Petru Vintilă, s-au insti
tuit în realizări de posibilă
referință națională.
Afișul stagiunii în curs,
domingt de comedie, reia
deliberat o operă de Caragiale, autor jucat integral
la Reșița. E vorba despre
„D’ale carnavalului", piesă
ignorată în timpul vieții
scriitorului și care cunoaș
te, dimpotrivă, un interes
ieșit din comun în ultimii
ani. - Cea mai interesantă

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.
0 Cireșaril : GRIVIȚA (17 08 58)
—
9; 11; 13;
15: 17: 19, CULTURAL
(83 50 13) — 9: 11 ; 13: 15: 17: 19.
0 B.D. Ia munte și Ia mare — 9;
11; 13; 15: 17, O lumină Ia etajul zece
— 19: BUZEȘTI (50 43 58).
0 Mitică Popescu : UNION (13 49 04)
— 9: 11;
13: 15: 17: 19, COSMOS
(27 54 95) — 9; 11: 13; 15; 17; 19.
O Raliul: LIRA (317171) — 15; 17;
19, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13;
15; 17: 19
• Horea : 18,30: Lupii mărilor
—
14.30; 16.30: VIITORUL (10 67 40).
0. Acordați circumstanțe atenuante?:
POPULAR (35 15 17) — 15: 17; 19.
0 Dragele noastre bunicuțe : CEN
TRAL (14 12 24) — 9: 11 ; 13; 15; 17;
19.
0 Pe urmele șoimului : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 8.30; 10,30; 12,30; 14,45;
17; 19,15.
0 Lovitură fulgerătoare : VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15: 17; 19.
0 Amintirea
unei
mari
iubiri :
SALA MICA A PALATULUI —
17;
19,30. LUMINA (14 74 16) — 9; 11; 13;
15: 17; 19.
• Program de vacanță — 8,45; 10.30;
Moscova nu crede în lacrimi — 12,15;
15; 18 : TIMPURI NOI (15 61 10).
0 Talisman: PACEA (60 30 85) — 15;
17; 19.
0 Domn pentru o zi : MUNCA
(21 50 97) — 15: 17; 19.
• Mitul Fedorei : STUDIO (59 53 15)
— 10; 12,13; 15; 17,15; 19,15.
0 Jandarmul și extraterestrii : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11; 13; 15; 17,15;

trăiri și simțiri kitsch. Re
ține, de asemenea, preocu
parea de a centra specta
colul pe tema „imposturii
culturale, sau mai degrabă
a surogatului cultural, care,
nu rareori, conduce la
anestezierea simțului mo
ral, a umorului și declan
șează luări de atitudine
melodramatice".
Un climat de mai accen
tuată vitalitate, specifică lui
Goldoni, se realizează și în
„Bădăranii". Montarea rea;
lizată in regia lui Mihai
Manolescu și a scenografei
Florica Zamfira este ani
mată de energia, și talentul
Cocăi Mihalache, Ludmilei
Ursache, Ecaterinei Toth
Cristea, Mioarei Tîrzioru,
al lui Zeno Balint, Cristian Drăgulănescu, Valen
tin Ivanciuc, Florin Timpu,
Doru
Iosif și ■ George
Urlică. Spectacolul abundă
în gaguri amuzante, în in-

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.
0 Șerpii roșii: PROGRESUL (23 94 10)
— 15; 17; 19.
0 Marele premiu :
LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 8,45: 11.45: 15: 18,15.
0 Cortul roșu : CAPITOL (16 29 17)
_ g. |2• 15' 18
0 Ghețuri’ pe înălțimi :
FESTI
VAL (15 63 84) — 8,45; 10,45;
12,45;
14,45: 16,45; 18.45.
0 Zile de fior și rfs — 9: 10.45: 12,30;
14,15: 16: 17 45. Obiecte fermecate —
19,30 : DOINA (16 35 38).
0 Iubirea are multe fețe :
FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 12: 15;
18.30.
MELODIA (1113 49) — 9: 12; 15,15;
18.30, FLAMURA
(85 77 12) — ■ 11;
14.30: 18.30.
0 Războiul stelelor: DACIA (50 35 94)
— 9: 12: 15: 18.15.
0 Avertismentul : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15.30: 18.
0
Febra
aurului :
FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17; 19.
0 Rocky II : GIULEȘTT (17 55 46) —
9; 11; 13; 15: 17; 19.
FLOREASCA
(33 29 71) — 10.45: 12,45; 17,15; 19,15,
TOMIS (21 49 46) — 9; 11; 13; 15; 17;
19.
0 Imperiul contraatacă : COTROCENI (49 48 48) — 9; 12; 15; 18.
0 Omul și fiara: FLACĂRA (20 33 40)
— 15.30; 18,30.
0 Omul păianjen se întoarce : ARTA
(21 31 86) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.

teatre
0 Teatrul

Național (14 71 71,
sala
mică) : Poveste din Holywood — 14;
Caligula — 18.30; (sala Atelier) : în
tre cinci și șapte — 18; (sala din

gehioase soluții'de"ttliș^are, sonorizări care, nu o
dată, exprimă sugestiv re
lații specifice, o anume
condiție de existență. S-ar
putea chiar spune că ar
tiștii reșițeni recreează,
răspund în felul lor în
demnului la improvizație
pe care Goldoni il moște
nise din commedia dell’
arte.
Fără îndoială că cel mai
reușit spectacol al acestui
început de stagiune reșițeană rămîne „Un suflet
romantic" de Tudor Po
pescu, aparent o „felie de
viață", aparent o Comedie
sprintenă care amendează
— ca și piesa goldoniană —
bădărănia,
mîrlănia.
In
fond, o\comedie serioasă
și amară, ce previne asu
pra trăirii la nivel vegeta
tiv, primar.
Ca de obicei, partea re
zistentă a piesei lui Tudor
Popescu rămîne satira rea
listă (un realism însă nu
lipsit de virtuți simbolice),
aripa poeziei bătînd mai
anevoios. Spectacolul — ce
încheagă expresive și bo
gate imagini și propune
ritmuri variate, judicios
alternate — nu răstoarnă
această judecată valori
că, ci o confirmă. în me
moria noastră rămîne cu
deosebire jocul comic ex
presiv, cu subtext demistificator, al lui Grigore
Alexandrescu, Marian Stan
și George Drăgulescu. ală
turi de concizia și simpli
tatea interpretării lui Da
mian Oancea și Ovidiu
Cristea.

Natalia STANCUJ

Piața Cosmonauților, 11 07 57) : Idolul
și Ion Anapoda — 18.
0 Filarmonica „George Enescu"
(15 68 75. sala Studio) ; Seară de so
nate, Dan Mihail — vioară,
Doina
Micu — pian — 18; (Ateneul Român):
Concert susținut de Orchestra
de
cameră a medicilor. Dirijor :
dr.
Ermil Nichifor.
Seară :
JOHANN
STRAUSS — 19.
0 Opera Română (13 18 57) : Tosca
— 18.
0 Teatrul
de
operetă (14 80 11) :
Voievodul țiganilor — 18,30.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu,
14 75 46) :
Romeo și Julieta la sfîrsit de noiem
brie — 14; Neînsemnații — 18.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Cerul înste
lat deasupra noastră — 18.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Mîrîiala — 18,30.
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : Tur
nul de fildeș — 18.
0 Teatrul „Nottara* (59 31 03,
sala
Magheru) : Citadela sfărîmată — 18,
(sala Studio) :
Vari a ți uni pe tema
dragostei — 19.
0 Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Anunț la mica publicitate
— 18; (sala Giulești, 18 04 85) : Arta
conversației — 18.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Funcționa
rul de la Domenii — 18.30; (sala Vic
toria, 50 58 65) : Frumosul din pădu
rea zăpăcită — 18,30.
0 Ansamblul „Rapsodia română"
(13 13 00) : Pe sub cetini Ia izvoare
— 18.
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70)
înțelepții din Helem —- 18.
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Trei grăsani — 18.
0 Teatrul „Țăndărică"
(15 23 77) :
Noul nostru vecin — 10.
0 Circul București (10 41 95) : Parada
circului — 15,30; 19.

Lecția științei și tehnicii
moderne - însușită temeinic
în anii de școală
plina, interesul, chiar pasiunea cu
Un obiectiv prioritar al învățăcare elevii participă la asemenea
mintului, înscris in documentele
„lecții", cu care își rezolvă „temele"
Congresului al XIII-lea al partidu
de studiu la informatică. „Trebuie să
lui : pregătirea temeinică a tineretu
fim pe deplin conștienți, așa cum pe
lui pentru a răspunde noilor cerințe
bună dreptate ne îndeamnă to
ale dezvoltării economico-sociale a
varășul Nicolae Ceaușescu, secre
țării, exigențelor științei și tehnicii
tarul general al partidului, că dezvol
moderne. Realizarea sa impune in
tarea economico-socială a patriei
tensa mobilizare a spiritului novator,
noastre, făurirea comunismului nu se
competenței și energiei tuturor oa
pot realiza decât pe baza celor mai
menilor școlii, organizațiilor de partid
noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale
și de tineret. în numeroase licee,
cunoașterii umane in general — men
chemarea adresată de tovarășul
ționează prof. Ion Doboșan, directo
Nicolae Ceaușescu, secretarul general
rul liceului. De aceea ne străduim
al partidului, comuniștilor de la ca
nu numai să-i familiarizăm pe elevii
tedră de a sprijini tineretul în efor
noștri cu tehnica de virf cu care sintul permanent de însușire a celor
tem dotați, dar să-i determinăm să
mai noi cuceriri ale științei și tehni
studieze intens, cu aceeași pasiune,
cii, ale cunoașterii umane în' general
matematica, fizica și celelalte disci
este transpusă activ și cu înaltă
pline fundamentale, limba și litera
răspundere in viață.
tura română, istoria patriei, pentru a
O bună parte dintre elevii Liceului
deveni specialiști de inaltă calificare,
industrial nr. 2 (al M.I.U.) din Foc
dar și cetățeni conștienți și activi,
șani, îndeosebi cei din clasele termi
constructori entuziaști ai socialismu
nale, a X-a și a Xll-a, iși fac uce
lui și comunismului în patria noas
nicia în meserie la Fabrica de con
tră". Rezultatele unor astfel de stră
fecții din localitate, unde cei mai
danii ale colectivului didactic ? Un
mulți vor lucra după absolvirea șco
mare număr de elevi au note bune și
lii. Au, așadar, la dispoziție cea mai
foarte bune în cataloage, sînt distinși
modernă tehnică de producție, cu
cu premii și mențiuni la concursu
care este dotată întreprinderea, lu
crează sub îndru
rile școlare pe
marea specialiști
discipline de învățămint și pe
lor la realizarea
EXPERIENȚE
RODNICE
întregii game de
meserii sau pre
miali la sesiunile
produse cu care
ALE UNOR COLECTIVE
de comunicări și
aceasta este pre
referate
Științifi
zentă pe piața
DIDACTICE
internă și exter
ce ale elevilor,
numeroși absol
nă. Aceeași dota
venți reușesc la
re tehnică se re
găsește și în atelierele-școală ale li
concursurile de admitere în facultăți
ceului. care execută comenzi din
de profil etc.
planul de producție al întreprinderii.
Preocupări susținute pentru situa
— împreună cu conducerea fabricii
rea permanentă a elevilor, viitori
— ne spune ing. loan Cristea, di
muncitori și specialiști, in contact cu
rectorul liceului — ne străduim să
tehnici și tehnologii 'moderne se re
integrăm pregătirea și activitatea
găsesc și la Liceul industrial nr. 1
practică a elevilor in „vîrfurile de
(al M.I.C.M.) din Timișoara. Un cerc
producție", la locurile de muncă
de „tehnologii neconvenționale" cul
unde se realizează produse de cea
tivă interesul elevilor pentru această
mai înaltă calitate, cu tehnica cea
problematică, prin întilniri cu spe
mai avansată.
cialiști, prezentarea unor publicații
Asemănător este organizată inte
de profil, elaborarea de lucrări cu
grarea invâțâmintului cu tehnica și
aplicabilitate practică. O asemenea
producția modernă și în alte licee
lucrare, cu tema „utilaj pentru pre
industriale vnneene. La Liceul in
lucrat în cîmp ultrasonic", a elevei
dustrial nr. 1 (al M.I.M.U.E.E.), din
Mihaela Baciu a obținut, anul tre
Focșani, colaborarea cu întreprinde
cut, premiul I la competiția județea
rea de scule și elemente hidraulice
nă de creație a elevilor. Itinerarele
din localitate in ce privește pregă
excursiilor de studii au în vedere, de
tirea viitorilor muncitori în pas cu
asemenea, lărgirea orizontului profe
exigentele științei și tehnicii mo
sional al elevilor. „La Hunedoara și
derne vizează direcții multiple de
Reșița, la Arad sau Oradea — men
acțiune : în timpul practicii de pro
ționează ing. Eugen Radu, director
ducție, elevii sînt repartizați prin
adjunct al liceului — vizitele în mari
rotație în secțiile și la utilajele de
unități economice de profil ne-au
cea mai înaltă tehnicitate ; din
oferit prilejul să le arătăm «pe viu»
planul de producție al întreprinderii,
elevilor noștri utilaje și tehnologii
liceul „își alege", pentru a fi execu
moderne, pe care nu le întîlnesc în
tate de elevi, acele produse care
unitățile timișorene în care fac prac
permit parcurgerea unei game va
tică, dar pe care trebuie să le cu
riate de operații și însușirea știin
noască pentru o cît mai deplină în
țifică a meseriei ; cei mai talentați și
țelegere și practicare științifică a
harnici elevi sînt cuprinși în miș
meseriei".
carea de inovații și raționalizări din
Tot astfel, pentru cît mai buna pre
întreprindere^ înscrisă organic în eagătire a elevilor de la Liceul indus
dț-ul amplu de muncă și creație al
trial nr. 2 (al Ministerului Metalur
Festivalului, național „Cîntarea Româ
giei) din Tulccă, intr-un domeniu in
niei", unde le sînt stimulate aptitu
dustrial de actualitate și perspectivă
dinile, pasiunea pentru nou, gîn—
feroaliajele — colectivul didactic
direa economică.
al școlii, împreună cu specialiști de la
Toate acestea, ca o replică hotărîtă
Combinatul metalurgic din loca
la unele situații — generate de ruti
litate au stabilit programele de
nă și comoditate, de lipsa spiritului
studiu, temele de cercetare și aplica
gospodăresc — cînd timpul de pregă
ții
practice ale cercurilor de elevi,
tire și activitate practică al elevilor,
practica
efectivă a acestora în sec
viitori muncitori calificați, se „con
țiile de producție ale întreprinderii.
sumă" cu fel de fel de îndeletniciri
De asemenea, intr-o serie de unități
mărunte, nesemnificative sub rapor
de învățămînt din diferite localități
tul formării lor profesionale, cînd
— Roșiori de Vede, Tulcea, Timișoa
„ucenicia" este încă sinonimă cu mă
ra și altele — acțiunea amplă și de
tura, pila sau roaba, in loc să se in
reală importanță pentru dezvoltarea
tegreze, așa cum ar trebui, elemen
economico-socială a țării noastre vitelor definitorii ale revoluției tehnizind folosirea rațională, cu simț gos
co-științifice.
podăresc, a combustibililor și energi
Din punctul de vedere al contac
ei, inclusă organic în programele de
tului cu „tehnica de vîrf", elevii Li
studiu,
îmbracă și eficiente aplicații
ceului de matematică-fizică nr. 1 (cu
practice. Măsurilor ferme de econo
profil de informatică) din Timișoara
misire a energiei electrice și termice,
au, evident, o situație privilegiată :
de educare a elevilor în spiritul aces
in dotarea școlii se află și două cal
tor cerințe stringente ale actualității,
culatoare electronice („Felix" 256 și
li se adaugă ingenioase modalități de
M. 18)1 în orele de practică elevii,
utilizare
a unor energii neconvențio
viitori programatori, analiști, opera
nale — solară, eoliană — pentru ne
tori pe calculator, se deprind să le
voile gospodărești curente din școli,
mînuiască și apoi să le utilizeze în
operații necesare unor beneficiari
internate și cantine.
din economia națională. Nu sînt greu
de înțeles conștiinciozitatea și disci
Florica D1NULESCU

UNIREA, UNITATEA
(Urmare din pag. I)

cu deosebire pe scrii
torii români, de la
„Istoria românilor sub
Minai Vodă Viteazul",
a lui Bălcescu, pînă în
zilele noastre. O idee
în numele căreia s-au
dat multe bătălii, s-au
jertfit vieți de eroi
de-a lungul întregii
noastre istorii. Scrii
torii, „suflet in sufle
tul neamului" lor, i-au
dedicat o întreagă li
teratură, de la poeziile
născute in viitoarea
luptelor pină la roma
nele și piesele de tea
tru cu care cei de azi
cinstesc lupta și jertfa
înaintașilor,
unitatea
poporului român reali
zată deplin in acești
ani „Un om între oa
meni" și piesa „Băl
cescu" ale lui Camil
Petrescu, ori „Frații
Jderi" și „Nicoară Pot
coavă", ale lui Mihail
Sadoveanu slăvesc fi
gurile proeminente ale
istoriei noastre in care
dragostea de libertate
și conștiința de român
au ars cu flacără vie.
Generației contempo
rane de scriitori, mar
tori ai atitor eveni
mente pe plan intern
și internațional, i-a re
venit îndatorirea de a
slăvi și centenarul, și
125 de ani de la Unirea
Moldovei cu Muntenia,
întoreînd paginile is
toriei, au adunat în
căușul inimii lacrima
obidiților și in șirag de
vorbe meșteșugite au
adus prinos de iubire
și admirație pentru
înaintașii care au lup
tat pentru zilele lumi
noase de azi. Unirea
din 1859 a apărut — pe
drept — pasul cel mai
de seamă în urcușul
nostru spre libertate și
unitate.
Ideile și sentlmente-

le ce și-au găsit ex
presie în lirica și dra
maturgia
închinată
direct Unirii de la 1859
se rînduiesc pe un
portativ larg, uneori
cu contururi mai șter
se, dar de cele mai
multe ori alcătuind
o frescă a evenimente
lor din acel moment
crucial, trecind apoi —
ca într-un diptic — la
mărețul avînt al zile
lor noastre, consecință
firească a unirii tutu
ror fiilor României, a
unirii sufletești și a
conștiinței solidarității
dintre muncitori, ță
rani și cărturari. S-au
scris poezii cu tonali
tate de odă, descifrind. în faptele pre
zentului continuitatea
luptei maselor popu
lare. Alteori s-a folo
sit monologul și dialo
gul cu legendarul Moș
Ion Roată. „Evocările"
lui Demostene Botez
păstrează, ca într-un
medalion,
chipurile
oamenilor și ale lu
crurilor
legate
de
Unirea din 1859 în
orașul-muzeu al Unirii
— Iași. Nichita Stănescu împlinea abia
25 de ani cînd scria
„Rînduri la aniver
sarea Unirii" dezvoltînd ideea că acest
eveniment a desăvîrșit
unirea sufletească a
românilor, concretiza
tă dintotdeauna prin
limba și folclorul nos
tru, comun tuturor
Principatelor. Ion Bănuță, în „De vorbă cu
Moș Ion Roată", subli
niază realizările noas
tre actuale și, ca un
înduioșat omagiu față
de interlocutorul său
imaginar,
încheie :
„Bătrine luptător, sărutu-ți mîna !“. Iată
imaginea luminoasă a
celor două țări unite :

„Un curcubeu de în
frățire vie / Se arcuiește-n limpede azur /
Peste frumoasa, noua
Românie / Ca peste
culmi de munte un
condur". (Nicolae Țațomir, „Poemul Mileovului"), Radu Boureanu în poemul festiv
„Unirea", solicită atenția printr-o vibra
ție adincă, prin mește
șugită mlădiere a fra
zei poetice și lexicul
adecvat epocii. Dar nu
există poet de azi,
aparținind oricărei ;
nerații, care să nu-și
fi înstrunat lira spre a
cînta mărețul eveni
ment al Unirii, ideile
și idealurile care i-au
însuflețit pe înfăptui
torii ei, care ne însu
flețesc și pe noi astăzi
în viața și munca
noastră pentru patrie.
In dramaturgie și
proză, numeroase lu
crări îl au în centru pe
domnul Unirii, Al. loan
Cuza, personaj-simbol
al unității mult visate
a românilor de-a lun
gul întregii lor istorii.
S-a născut, astfel, o
bogată literatură pa
triotică, militantă, pa
ginilor mai vechi li
s-au adăugat altele,
noi, scrise cu însufle
țirea proprie epocii
noastre, împlinirilor ei.
Ca firul Ariadnei,
ideea libertății și uni
tății naționale trece
permanent prin crea
țiile literare româ
nești. de la Coresi și
cronicari pină la cel
mai tînăr condeier ro
mân, fiecare scriitor
slujind, in felul său
propriu, dar însuflețit
de aceleași mari idea
luri, cultura și litera
tura româng, înnobila
rea conștiinței umane
a constructorilor so
cialismului.

Confirmarea
încrederii
Adunarea generală a organizației
de partid nr. 4 de la Fabrica de ăparataj electric de înaltă tensiune din
cadrul întreprinderii „Electroputere"
Craiova se terminase spre orele tirzii
ale serii. La primul punct al ordinii
de zi, o primire in rindul comuniști
lor. Marcați de efortul unei zile de
muncă, cei 47 de comuniști au plecat
grăbiți spre casele lor. Dintre toți cei
din sală, singurul care nu și-a
schimbat salopeta a fost Ion Paraschivu, un tînăr vioi, cu chipul senin,
îmbujorat de emoție și satisfacție,
proaspătul primit in rindul comuniș
tilor. Din sala de ședință a trecut
din nou, în prelungirea turei de di
mineață, la bancul de lucru. Odată
cu dobîndirea calității de comunist,
lui Ion Paraschivu i s-a încredințat
și cea dinții sarcină de partid : fina
lizarea, chiar în după-amiaza și
noaptea ce au urmat adunării de
partid, a unui lot de contactori de
medie tensiune, produse complexe ce
constituiau condiția punerii in func
țiune a unui important sector de
producție Ia întreprinderea de anve
lope din Zalău.
„Eu am venit tocmai din Zalău șl
vreau să plec mîine dimineață cu
acești contactori de care avem ne
voie ca de aer. Nu putem porni fa
bricația care deja e întirziată. Așa
că, rogu-vă frumos, să dați zor cu
ei", s-a adresat delegatul unității
beneficiare șefului de atelier, Ilie
Albu, doar cu cîteva ore’ înainte de
ținerea adunării generale de care
aminteam. „Vom face tot ce ne stă
in putință — îl asigură pe oaspete
șeful de atelier — deși plăcile cera
mice necesare executării carcaselor
de strîngere a contactorilor, pe care
le-am primit chiar acum de la în
treprinderea de profil din Turda,
necesită un timp mai îndelungat
pentru coacere și montaj. Chiar

mîine veți avea instalațiile gata.
Faptul că de realizarea lor se ocupă
Ion Paraschivu este nu numai o pro
misiune, ci și o garanție".
Astfel 1 s-a încredințat tînărului
lăcătuș Ion Paraschivu, concomitent
cu votul de încredere al organizației
de bază nr. 4 de a intra în rindul
membrilor de pgrtid, și prima sar
cină în calitate, de comunist. A dopa
zi produsele solicitate nu numai că
" au trecut probele dfe.’sfend, dar au ș‘i
plecat "spre Zalău.' „Greu ?“ —
' trebăm. „Nu, doar puțin obositor.
Am lucrat cu cîțiva tineri uteciști
pînă spre ziuă. Nu mi-am făcut decît datoria. Acum, ca membru de
partid, am răspunderi mult mai
mari. Un comunist își cîștigă Stima
și prețuirea prin faptele sale. El
trebuie să confirme încrederea pe
care i-au acordat-o comuniștii, să
onoreze calitatea de comunist", ne
spune Ion Paraschivu, în vreme ce
ochii săi, puțin încercănați, strălu
ceau intr-un zîmbet. Era zimbetul
satisfacției, al datoriei împlinite.
Reținusem din aprecierea făcută
lui Ion Paraschivu îrT adunarea ge
nerală de către inginerul Cornel
Mondea, șeful secției medie tensiune,
următoarele cuvinte : „Deși este cel
mai tînăr șef de echipă din secție, el
și-a cîștigat respectul tuturor, prin
hărnicia sa pilduitoare. Desigur, re
comandarea pentru primirea în rin
dul comuniștilor poartă girul fapte
lor sale. Acum patru ani, cind a ve
nit în uzină de pe băncile școlii,
l-am încadrat la categoria a doua,
în cîteva luni a evoluat cît alții in
ani de zile, printr-o muncă tenace,
prin strădanii perseverente de a-șl
însuși tainele meseriei. L-am pus
apoi șef de echipă, la numai 20 de
ani, cu toate că intre cei 12 membri
ai formației sale de lucru se găseau
muncitori și mai în vîrstă și cu ca
tegorii mai mari. Nu ne-am înșelat.
Paraschivu are azi categoria a V-a.
Este un om de nădejde al secției".
Am mers în fabrică, la locul său
de muncă și am discutat cu cei din
jur despre omul și muncitorul Ion
Paraschivu.
„Noi obișnuim ca celor asupra că
rora ne orientăm să-i primim in
partid să le dăm sarcini de verifi
care. în fond, faptele de muncă dau
măsura spiritului revoluționar al co
muniștilor, trăsătură esențială și
obligatorie a profilului moral al
membrului de partid subliniată de
tovarășul Nicolae Ceaușescu în Ra
portul la cel de-al XIII-lea Congres
al partidului, spunea maistrul Ion
Mohor, secretarul organizației de
bază nr. 4. Una din asemenea probe,
pe care a trecut-o cu bine Ion Pa
raschivu, a fost fabricarea contactoarelor necesare celulelor pentru exca
vatoare și mașini de haldat. Pînă nu
de mult aceste contactoare se impor
tau scump. Paraschivu a fost omul
care n-a avut odihnă pînă ce nu a
pus la punct tehnologia noului pro
dus asimilat în fabrică. îmi amintesc
că aici, in atelier, dădea și bună-dimineața și seară-bună".
„însuși faptul că i-am dat In pri
mire o formație de lucru la numai
20 de ani, adică la vîrsta cînd alți
tovarăși de muncă de seama sa încă
deslușesc tainele meseriei, a fost o
probă de verificare a calităților de
comunist, probă pe care a cîștigat-o
și o cîștigă zi de zi, prin remarcabile
realizări" — a ținut să completezi
șeful de atelier, Ilie Albu.
întîmplarea a făcut ca aici, în cea
mai mare și prestigioasă întreprin
dere a Doljului socialist și a electro
tehnicii românești, la „Electroputere", unitate care, recent, a aniver
sat 35 de ani de exiștență, să fie pri
mit în partid, cel de-al 100 000-lea
comunist al organizației de partid a
județului Dolj. Numele său : Ion
Paraschivu. O coincidență nu lipsită
de semnificație.

Nicolae BĂBĂLAu
corespondentul
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IERI S-AU ÎNCHEIAT

Lucrările sesiunii anuale a Centrului
de cercetări pentru problemele tineretului
Vineri s-au încheiat, lucrările se
siunii anuale a Centrului de cerce
tări pentru problemele tineretului,
cu tema „Cercetata științifică și
acțiunea politico-educativă pentru
creșterea participării tineretului la
Înfăptuirea hotărîrilor Congresului
al XIII-lea al P.C.R.". Timp de două
zile, în cele peste o sută de comu
nicări prezentate în plen și în patru
secțiuni a ’fost reliefată concepția
originală a secretarului general al
P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu,
cu privire la tinăra generație, rolul
și locul său în societatea contempo
rană.
Totodată, au fost dezbătute pro
bleme actuale ale educării comunis
te, revoluționare a tinerei generații
din țara noastră, în spiritul sarcini
lor stabilite de Congresul al XIIIlea al P.C.R. Procedînd la un amplu
schimb de experiență și informații
privind tematica sesiunii,
partici-

vremea
Institutul <le meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 19 ianuarie, ora 20 — 22 ia
nuarie, ora 20. in țară : Vreme
in
curs de încălzire, cu cerul mai mult
noros. Vor
cădea precipitații locale,
sub formă de ninsoare, cu tendință de
transformare în lapovlță șl chiar ploaie
in zonele vestice șl sudice ale tării,
creîndu-se condiții de producere a po
leiului. Vîntul va sufla .slab piuă la
moderat,
cu intensificări de scurtă

panții au evidențiat
concluzii ale
cercetării științifice referitoare la :
orientările valorice și atitudinile so
cialiste ale tinerei generații, inte
grarea socio-profesională a tineretu
lui, participarea sa activă și respon
sabilă la viața socială, creșterea
contribuției acestuia la dezvoltarea
țării, rolul U.T.C. în sistemul de
mocrației muncitorești, revoluționa
re, implicarea cercetării științifice
în abordarea problemelor esențiale
ale vîrstei tinere, fundamentarea ac
țiunilor educative pe concluzii ale
investigațiilor științifice.
Un loc distinct în cadrul dezbate
rilor l-a ocupat abordarea proble
maticii Anului Internațional al Ti
neretului. S-a subliniat importanța
materializării inițiativei
românești
cu privire la marcarea, în 1985, a
A.I.T. și au fost prezentate acțiunile
U.T.C. și U.A.S.C.R. în acest sens.
durată în sud-vestul țării. Temperatu
rile minime din timpul nopții vor fi
cuprinse între minus 15 și minus 5
grade, mai
coborite în centrul țării,
dar mal ridicate pe litoral, iar
cele
maxime din timpul zilei între minus 7
șl plus 3 grade, mai scăzute în cen
trul țârii. Pe alocuri se va produce
ceață asociată cu depunere de chiciu
ră. In București : Vreme în curs de
încălzire, cu cerul mai mult
noros.
Ninsoare slabă. Vint slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor osci
la intre minus 7 și minus 4 grade, iar
cele maxime între minus 4 și
zero
grade. Ceață asociată cu depunere de
chiciură.

Vineri, ministrul afacerilor ex
terne, Ștefan Andrei, a primit pe
dr. Kenneth Adelman, directorul
Agenției S.U.A. pentru controlul ar
mamentelor și dezarmare, aflat în
vizită in țara noastră.
în cadrul întrevederii ș fost efec
tuat un schimb de păreri in legătură
cu aspecte majore ale vieții politice
internaționale, în mod deosebit ale
înfăptuirii dezarmării nucleare.
La convorbire a participat Trafan
Pop, adjunct al ministrului afacerilor
externe. A fost prezent David Fun
derburk, ambasadorul S.U.A. la
București.
★
Tn cadrul programului de schim
buri culturale dintre România și
Finlanda, la Muzeul de artă din
Cluj-Napoca a fost deschisă o ex
poziție ce reunește lucrări aflate în
patrimoniul Muzeului sticlei din Hel
sinki.
La vernisaj a participat amba
sadorul Finlandei la București, Jussi
Montonen.
(Agerpres)

Administrația de Stat
Loto-Pronosport
informează :
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA LOTO
A MARILOR CÎSTIGURI
DIN 18 IANUARIE 1985
FAZA I :
Extragerea I : 45 80 23 66 22 30
71 39 31
Extragerea a II-a : 2 60 46 89 84
69 68 59 35
FAZA a II-a :
Extragerea a IlI-a : 66 25 14 54 74
33 40 84 52

Permanența spiritului revoluționar
(Urmare din pag. I)
a consiliilor oamenilor muncii să
creeze pretutindeni un climat de sti
mulare a creșterii competenței pro
fesionale, prin înțelegerea adevărului
că înalta profesionalitate reprezintă
nu numai chezășia împlinirii perso
nalității umane, ci și. deopotrivă, o
îndatorire socială, o expresie a răs
punderii față de destinele patriei.
Spiritul revoluționar presupune,
deopotrivă, ca pe o trăsătură funda
mentală a sa, participarea activă,
conștientă, angajarea cu toată ener
gia în opera constructivă căreia i s-a
dedicat întreg poporul. Aceasta în
seamnă înainte de toate a-ți înde
plini exemplar, la locul de muncă,
atoria, a gospodări cu maximă răs
pundere mașinile, utilajele, materiile
prime, combustibilii, energia, pornind
de la adevărul că societatea le-a pro
dus sau dobîndit prin importante efOrturi materiale ; a da lucrului fău
rit de mintea și brațele tale atribu
tele celei mai înalte calități, avind
în vedere faptul că aceasta este
„cheia“ competitivității unui produs
și, deopotrivă, blazonul înaltei con
științe muncitorești ; a munci astfel
incit în bătălia cu timpul să nu se
piardă nici o clipă, știut fiind că va
loarea secundei ori minutului, în
condițiile dotării noastre de înaltă
tehnicitate, s-a înzecit și chiar însu
tit. Toate acestea înseamnă să-ți faci
datoria. Și desigur și acest fapt se
subsumează înțelesului larg pe care
îl are spiritul revoluționar. Dar aceasta înseamnă mult mai mult. în
seamnă implicare profundă în viața
colectivului din care faci parte, asu
marea conștientă a efortului cerut
de soluționarea problemelor cu care
-■ ste confruntat. Este vorba în acest
cadru, mai înainte de toate, de spirit
de inițiativă, de investiții, de pasiu
ne și gindire creatoare, de dorința de
autodepășlre ; cu alte cuvinte, de a
>upta împotriva rutinei, a automulțumirii, de a avea tăria să reconsideri

(Urmare din pag. I)
nea înaltei conștiințe
muncitorești, a răs
punderii ce caracteri
zează acest prestigios
colectiv. Exemplul cu
navetiștii veniți pe
jos la uzină, în toiul
nopții, aproape s-a ba
nalizat. Mai departe :
zi de zi, într-o astfel
de mare uzină e ne
voie de fel de fel de
repere
ușoare,
de
„nimicuri" cu impor
tanță uriașă, începind
cu nituri, șuruburi,
piulițe și continuind
cu rulmenți și așa
mai departe. Altădată,
„zbura" mașina să le
aducă. Acum. în aces
te zile, au sosit cu me
troul, cu tramvaiul, pe
jos, în sacoșa sau în
geanta delegatului ; și
producția a mers, Si
producția merge, și
producția va merge...
Sau, alt exemplu.
Era nevoie de niște
repere din fontă, la
combina de recoltat
porumb, ca de aer.
Acestea se fac într-o
întreprindere doljea• nâ. S-au făcut. Au fost
expediate, dar va
gonul cu pricina a
călătorit, de la Cra
iova la București, nici
mai mult, nici mal
puțin de zece zile.
S-a găsit în răstimpul

mereu lucrul făcut, chiar dacă felul
în care l-ai realizat azi este supe
rior ceîui de ieri, de a fi mereu con- vins că este loc pentru mai bine ;
de a nu te mulțumi cu treapta pe
care ai ajuns, de a năzui la cote
mereu mai înalte în bătălia care se
duce pentru calitate, productivitate,
înaltă eficiență economică.
Desigur, spiritul revoluționar este o
atitudine permanentă, ce se mani
festă în toate împrejurările, în orice
condiții. Cu atît mai mult își vădește
forța în împrejurări deosebite, în si
tuații complexe, cum sînt cele deter
minate de condițiile acestei ierni as
pre. Viața țării din aceste prime săptămîni ale _ noului an aduce in prim
plan nenumărate exemple ale spiri
tului revoluționar în acțiune — oa
meni care în lupta cu greutățile, cu
vitregiile acestui anotimp, nu au dat
și nu dau nici o clipă înapoi, nu au
căutat și nu caută locuri călduțe, ci,
încordîndu-și energiile, puterile crea
toare, acționează pentru desfășurarea
în condiții normale a activității eco
nomice, a vieții în general. Adică
muncesc, făcîndu-șl exemplar dato
ria’. Și astfel înving, se dovedesc mai
tari decît greutățile care se ivesc. în
aceste zile, spiritul revoluționar s-a
îngemănat, a îmbrăcat de nenumă' rate ori vestmîntul faptei eroice, al
gestului exemplar, a însemnat o
uriașă, o impresionantă încordare de
energii. Milioane și milioane de, oa
4 meni, avind în frunte comuniștii, ac
ționează cu energie, făcînd ca, în po
fida unor condiții grele, munca să se
desfășoare normal, iar greutățile pro
vocate de ninsorile abundente și ge
rurile puternice să afecteze cit mai
puțin bunul mers al activității economico-sociale.
Spirit revoluționar înseamnă atitu
dine critică și autocritică ; a nu în
chide ochii în fața risipei — fie că
este vorba de risipa de timp, de
energie, de materii prime ; a nu te
împăca cu lipsurile, cu neajunsurile

ăsta un colțișor în
uzină și niște oameni
inimoși au turnat re
perul din fontă, care
nu mai sosea, după
mintea lor. A mers.
Termenele s-au respectat, planul s-a rea
lizat. Dar cu ce emo
ții !
Ne spune tovarășul

la montaj, cîteva ini
țiative răsărite cînd
nu ne mai așteptam,
„strînși cu ușa" fiind,
au asigurat ritmicita
tea producției și aduc
importante
beneficii
întreprinderii. Dar veniți la noi, la montaj,
să vedeți despre ce
este vorba.

oricît de meșteșugite ar fi justifică
rile ce le însoțesc, a nu ocoli greută
țile, ci a le afla cauzele și a acționa
hotărit pentru înlăturarea lor ; a nu
socoti că există lucruri mărunte, ne
însemnate, așteptînd să se petreacă
fapte de gravitate deosebită pentru a
adopta o atitudine. Spirit revoluțio
nar înseamnă, totodată, a înțelege că
datoria esențială este să pui umărul
la asigurarea bunului mers al activi
tății, să-ți sufleci mînecile și să-ți
încordezi mintea, contribuind la «în
lăturarea greutăților, la depășirea ob
stacolelor, cu convingerea că este
datoria tuturor și a fiecăruia în par
te să contribuie la soluționarea pro
blemelor pe care le ridică edificarea
noii orînduiri.
Firește, în concepția secretarului
general al partidului nostru, spiritul’
revoluționar nu se rezumă doar la
dăruire și atitudine înaintată față de
muncă, ci se exprimă plenar în toate
domeniile vieții social-politice a țării.
Spiritul revoluționar presupune ast
fel combaterea hotărîtă, în toate îm
prejurările, a rămășițelor vechii
ideologii, a influenței teoriilor reac
ționare din afară ; înseamnă a milita
cu consecvență pentru întronarea și
respectarea pretutindeni a principii
lor eticii și echității socialiste, pentru
afirmarea puternică a superiori lății
orînduirii noastre socialiste.
Prin toate acestea, spirityl revolu
ționar se dovedește o aiitenticii' forță
de progres. Pentru câ el cheamă la
o permanentă îmbogățire a cunoștin
țelor, la o neîntreruptă perfecționare
a pregătirii profesionale, la implica
re directă, profundă în viața societă
ții, în măreața operă pe care o fău
rim, la descătușarea tuturor energii
lor și a resurselor creatoare în nu
mele unui țel înalt. Altfel spus, spi
ritul revoluționar, înnobilind toomai
factorul fundamental al societății
noastre — omul — este izvor nesecat
de încredere și de tărie, de potențare
a efortului nostru constructiv.

sită. Fiecare reper are
o poveste a lui, nu de
puține ori, dramatică.
Și ce simplu pare to
tul la prima vedere 1
— Numele însuși al
uzinei este un imbold
permanent spre căuta
re, spre progres, ne
spunea tovarășul Pe
tru Zota. La început.

Cititorii noștri,

corespondenții noștri
Economii de energie și combustibil
de la depourile de locomotive din
Feroviarii de la Regionala de căi
Pașcani, Iași și Suceava.
încă
ferate Iași au realizat în anul 1984
înaintea apariției ninsorilor și a
o economie de 272 tone combustibil
frigului ce stăruie in țara noas
convențional în remorcarea trenu
rilor cu locomotivele diesel și ■ tră, feroviarii amintitei regionale
au luat o seamă de măsuri pentru
2 808 MWh în remorcarea trenuri
ca în acest an să ajungă la o eco
lor cu locomotive electrice, can
nomie de 300 tone combustibil con-,
tități care pot deservi, pe secția
vențional și la 3 000 MWh.
de circulație Iași—Pașcani, un nu
măr de 114 perechi de trenuri-marIon BÎRSAN
fă la tonajele maxime. în această
tehnician C.F.R.
acțiune s-au evidențiat lucrătorii

Piese prețioase în căutarea unui adăpost
Cu cîteva săptămînl în urmă am
vizitat, împreună cu elevii școlii
generale din comuna Breznița de
Motru — Mehedinți, Muzeul din
Drobeta-Turnu Severin. Nu mică
ne-a fost mirarea observind în
curtea muzeului — lăsate în pără
sire, pradă intemperiilor — o serie
de piese de valoare cu totul deo-

Și ne-am dus la
montaj. Și am văzut...
...Am văzut intii și
întii cum Se naște
combina.
— O combină este o
întreagă uzină. Ea re
prezintă munca de zile
căutările,
și nopți,
..............
greutățile șl împlini
rile a șapte mii de
minți și de perechi de
brațe — ne „inițiază"
comunistul Petru Zota,
șef de atelier în secția
de montaj respectivă.
Si, ca să-și întărească spusele, ne-a
însoțit, pe flux, de-a
lungul traseului pe
care-1 parcurge combina, pînă cînd devine... combină. Drum
lung, plin de frămîntări, de muncă neobo-

aici, se făceau semă
nători și de-aici —
numele de „Semănă
toarea". Apoi am tre
cut la produse mai
complexe,
pînă la
combinele autopropul
sate de azi. Uzina a
trebuit să-și păstreze
însă numele sub care
își cîștigase un bine
meritat prestigiu in
ternațional : partenerii
externi
refuzau
să
trateze cu altcineva
decît cu......... Semănă
toarea" achiziționarea
de produse realizate
tot aici, în uzina de
mașini agricole de pe
Splai, care încerca
să-și schimbe doar nu
mele !
— Și nu și l-a mal
schimbat. A rămas

*
ț i

ț
*

*

• MAȘINĂ DE TRICOTAT
COMPUTERIZATĂ. Fabrica -Elitex“
din R. S. Cehoslovacă, in colaborare cu Insti
tutul de cercetări al industriei tricotajelor,

mașină de acest fel, condusă de un calcula
tor, se pot .executa pînă la 32 tipuri de
tricotaje.

• MASELE PLASTICE ÎN AJU
TORUL CULTURILOR ÎN ZONELE DE DEȘERT. Un grup de cercetători
de la Universitatea Aston din Birmingham
(statul Alabama) a pus la punct un ma
terial plastic biodegradabil pentru acoperi
rea culturilor în terenurile deșerțice. El re
ține umiditatea și, după o anumită peri
oadă de expunere, se autodistruge. Deocam
dată, specialiștii americani urmează să per
fecționeze procesul de producere a mate-

înainte ca flota noastră maritimă
comercială să fie dotată cu cele
două nave „Coral", întreprinderea
de exploatare fluvială și maritimă
NAVROM Constanța era clientul
scafandrilor din Singapore, Gibral
tar, Las Palmas, din porturile Ja
poniei și Australiei, unde se plă
teau apreciabile sume in valută. La
ora actuală însă, iată cum stau lu
crurile : în ultimele 10 luni ale
anului 1984 totalul navelor curățite
subacvatic de grupul respectiv se
cifrează la 49 in țară, plus cîteva
în străinătate.

Telex
La sfîrșlt de săptămtnă (color)
Săptămîna politică
închiderea programului
Telejurnal (parțial color)
N«i șL-cdpHi noștri
Teleenciclopedla
Film artistic (color) : „Serenadă
pentru etajul XII“. Producție
a
Casei de
filme Unu. Cu : Toma
Caraglu, Ileana Stana
Ionescu,
Octavian Cotescu. Mlhal Mereuță,
Draga Olteanu Matei, Coca Andronescu, Florian Pitiș, Puiu Călinescu, Olga Bucătaru, Dem Rădulescu, Olga Tudorache,
Adina
Popescu, Dionisie Vitcu.
Scena
riul : Tudor Popescu. Regia : Ca
rol Corfanla
21,15 Bun găsit la varietăți (II) — co
lor. Spectacol muzical-distractiv
21,50 Telejurnal (parțial color)
22,00 închiderea programului
13,00
13.05
14,45
15,00
19,00

însă cu vocația pentru
progres, pentru cău
tare. Aici, în atelierul
comunistului
Petru
Zota, (trebuie neapă
rat să-l dăm, de fie
care dată, cu nume și
prenume, fiindcă sînt
trei frați Zota aici, în
uzină, unde și tatăl
lor a lucrat o viață

întreagă !) ca în în
treaga uzină dealtfel,
inițiativa muncitoreas
că rodește bogat, so
luții de mare eficien
ță economică se nasc,
optimizînd tehnologii
și repere, contribuind
la scurtarea unor ter
mene, la bunul mers
al producției. Numai
în aceste zile au por
nit de aici cîteva so
luții cu eficiență prac
tică imediată. Valoric,
una dintre ele aducea
vreo 90 de mii de lei
în contul întreprinde
rii, alta — vreo trei
milioane de lei. Dar
am înțeles că valoarea
bănească nu este prin
cipalul lucru la care
s-au gîndit oamenii cu
inițiativă ; este vorba

de respectarea sarci
nilor de plan, a anga
jamentelor contractua
le nu cunosc
referitoare la...
vremii.
O altă inițiativă de
început de an, pornită
de aici, s-a soldat cu
realizarea în timp re
cord a unui reper
pentru 1 500 combine
cărora atît le lipsea,
„un fleac", fără de
care n-ar putea pleca
însă spre beneficiar...
Fapte, fapte cotidie
ne, de muncă, aici, la
„Semănătoarea"
—
București. Ele izvorăsc
dintr-o înaltă conști
ință
muncitorească,
din conștiința partici
pării, cu toate forțele,
la bătălia fără istov
pentru înzestrarea, în
orice condiții, pe mă
sura cerințelor noii re
voluții agrare, a cîmpiei. A cîmpiei che
mate să rodească mai
mult, mereu mai mult
în acest an, în cinci
nalul viitor. Acești
șapte mii de oameni
de la „Semănătoarea"
transformă, în numele
acestui țel, la che
marea partidului, a
secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, nopțile în
zile și iarna nespus de
grea intr-un anotimp
de bun augur pentru
pîinea anului 1985.

zuri, țesuturile vegetale ale plantelor sînt
distruse ireversibil la temperaturi de minus
1—2 grade Celsius, datorită formării crista
lelor de gheață in celule. Odată început,
procesul transformării apei în gheață se
desfășoară rapid, vătămînd țesuturile. La
începutul anilor ’70 s-a descoperit că feno
menul de cristalizare a apei. în interiorul
celulelor, la asemenea temperaturi nu prea
coborite se datorează unor bacterii denu
mite I.N.A. (Ice Nucleation Activity), care
trăiesc la suprafața organelor aeriene ale
plantelor (flori, frunze). Bacteriile I.N.A.
pătrund sub epiderma plantei prin leziu
nile formate datorită frigului. La tempe
raturi apropiate de zero grade Celsius, dar

odată, de la 14 ianuarie, zilnic sînt li
vrate la termocentrala Mintia peste 9
mii tone de huilă energetică cu o
putere calorică ce depășește 3 600
Kcal/kg, față de 3150 Kcal/kg cit
prevedea programul inițial pe luna
ianuarie, respectiv 2 750 Kcal/kg cit
prevede planul.
Ca urmare a sprijinului efectiv
primit din partea unor ministere,
în bazinele carbonifere se află mo
bilizați peste 1 500 muncitori și spe
cialiști cu diferite calificări pentru
lucrări de întreținere și reparații, în
special din unitățile constructoare
de mașini. Totodată, peste 400 de
muncitori — mineri, ajutori mineri,
electricieni și lăcătuși de mină —
din unitățile sectorului de mine
reuri, au sosit și lucrează in unită
țile din Rovinari și Motru. De ase
menea, s-au concentrat eforturile
spre locurile de muncă productive
și în domeniul reorganizării activi
tăților auxiliare, in sensul reducerii
acestora la strictul necesar și re
grupării lor pe schimburi.
— Care sînt rezultatele acestui
întreg complex de măguri între
prinse în aceste zile ?
— Rezultatele bune obținute de
unele mine și sectoare miniere de
monstrează din plin utilitatea mă
surilor întreprinse, capacitatea de
mobilizare a colectivelor muncito
rești, precum și rezervele existen
te ce pot și trebuie operativ puSe
în valoare pentru ca în cel mai
scurt timp situația să fie norma?
Uzată. De exemplu, la minele Lonea, Petrila, Vulcan și Bărbăteni,
din cadrul Combinatului minier
Valea Jiului, in ziua de 16 ianua
rie sarcinile de plan au fost depă
șite și, totodată, au fost recupe

rate restanțele acumulate tn zilele
de 14 și 15 ianuarie. De asemenea,
colectivul
Combinatului
minier
Ploiești și-a'depășit sarcinile de
plan in zilele de 15 și 16 ianuarie,
așteptîndu-se în următoarele zile
depășiri substanțiale de plan la ex
tracția cărbunelui energetic.
— Cu ce probleme sinteți con
fruntați în continuare ?
— Problema problemelor este
acum transportul și, îndeosebi, des
cărcarea vagoanelor la termocen
trale. în ziua de 18 ianuarie, la ore
le 5 dimineața, am înregistrat o si
tuație deosebit de grea pentru re
zolvarea căreia trebuie să se între
prindă măsuri urgente. Mari canti
tăți de cărbune se află în vagoane,
nedescărcate, fie în incintele termo
centralelor, fie in stații de cale
ferată. La data menționată, 1604
vagoane se aflau în incinte cu o
cantitate de 44 912 tone cărbune, iar
3 865 vagoane cu 108 220 tone cărbu
ne erau în stațiile de cale ferată.
De asemenea, mai erau pe drum alte
680 vagoane încărcate cu 19 040 tone
cărbune. Există, totodată, în stoc,
in unitățile miniere, o cantitate de
1,93 milioane tone cărbune care aș
teaptă vagoane pentru .expediere.
Facem un apel stăruitor către toți
beneficiarii noștri de a întreprinde
în continuare eforturi pentru des
cărcarea operativă a vagoanelor și
redarea lor circuitului de transport.
Sîntem convinși că întregul deta
șament de muncitori din industria
cărbunelui, puternic mobilizat de
chemările și îndemnurile secretaru
lui general al partidului, va munci
fără preget, zi și noapte, în ciuda
condițiilor grele ale acestei ierni
aspre, dînd patriei mai mult căr
bune, făcînd dovada înaltului pa
triotism ce ii animă.

ofițer intendent
I.E.F.M. NAVROM Constanța

zate Hălmagiu, Hălmăgel, Vîrfurile.
Stropirile au fost executate pe o
suprafață de 270 ha, însumind mai
bine de 290 000 pomi fructiferi din
speciile măr,- păr,
prun,
cireș,
coacăz. Avind în vedere importan
ța deosebită a întreținerii planta
țiilor pomicole, s-au
organizat
echipe de control care urmăresc
eficiența tratamentelor aplicate.

AI. HERLĂU

funcționar
Consiliul popular Gurahonț

INFORMAȚII SPORTIVE

tv

(Urmare din pag. I)

Șerban GHEORGHIU

Iarna, ia îngrijitul livezilor
La subcentrul de protecție a plan
telor din eomuna Gurahonț, jude
țul Arad, deși ne aflăm in plin se
zon de iarnă, se desfășoară o sus
ținută activitate pentru prevenirea
apariției dăunătorilor în plantațiile
pomicole. Practic, echipe special
formate au
început executarea
stropirilor la pomi împotriva dău
nătorului San Jose de iarnă. Acțiu
nea s-a extins în toate bazinele
pomicole din
comunele Almaș,
Dieci, Gurahonț, Pleșcuța, Brazii,
precum și în zonele necooperativi-

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
rU SUBSTANȚE UTILE DIN REZI din Brno, au pus la punct o mașină automa rialului pentru a-i reduce prețul de cost
și a-1 face rentabil. Ei susțin că materialul
tă de tricotat dirijată de o mașină electro
DUURI. Oamenii de știință sovietici au nică de calcul. Folosirea electronicii per
este nepoluant și ar putea constitui un pro
f extras din microorganisme și țesuturile unor mite creșterea funcționalității părții meca cedeu
ideal pentru culturile din zonele de
deșert
nice a automatelor, reducerea dimensiu
animale fermenți care pot transforma o se
nii lor, a zgomotelor și a consumului de
• MECANISMUL ÎNGHEȚĂ
rie de reziduuri în substanțe utile — pre
energie. Totodată, mașinile de tricotat au
iparate
medicamentoase, produse alimentare
RII
PLANTELOR. în numeroase ca
o mai mare productivitate. Pe o singură
și furajere. Cu ajutorul acestor fermențicatalizatori se pot obține alcool, glucoză,
hormoni, substanțe active din punct de
vedere biologic, avind ca materie primă re
ziduuri din industria prelucrării lemnut’ai. ca și din agricultură. Fermenții-catadzatori acționează de sute de ori mai ra
pid decît preparatele chimice. Principalul
lor avantaj constă însă în acțiunea selecti
vă pe care o exercită în masa reziduală
supusă prelucrării.

Prof. Vasile BIȚA
Școala generală Breznița de Motru

Oamenii adîncurilor
Sint zece la număr — și ei, ca
scafandri, asigură lucrările subma
rine din portul Constanța. Majori
tatea au fost specializați în patria
lui Cousteau și fac față celor mai
exigente norme. înzestrați în 1983
și 1984 cu navele „Coral 1“ și „Co
ral II“, construite în Șantierele na
vale din Mangalia și dotate la bord
cu aparatură ultramodernă, sca
fandrii noștri efectuează lucrări de
curățire subacvatică nu numai la
navele noastre, ci și la cele străi
ne aflate în porturile românești.
Pentru operațiuni subacvatice de
mai mică proporție, grupul de sca
fandri, are la dispoziție șalupa „Argeșelul", un fel de „pui" al celor
două „Coral“-uri.
<

ANGAJAMENTELE CONTRACTUALE
Ion Popa, secretarul
comitetului de partid.
al secției a III-a mon
taj :
— Greutățile pe care
le-a adus cu ea aceas
tă iarnă deosebit de
grea ne-au făcut să
fim
mai
Inventivi,
ne-au cerut să căutăm
soluții și să le găsim,
ne-au sudat mai mult,
ne-au călit, In loc sâ
privim spre furnizori,
dintre care unii ne
fac greutăți și în condiții normale, iar alții
ni le fac acum, din
motive obiective, am
privit mai atenți în
ograda noastră, ne-am
pus capetele să gîndească mai mult și
roadele n-au întîrziat
să apară. Chiar la noi.

sebită, inclusiv pietre cu inscrip
ții latine din epoca romană, Se
calcă pe ele la întîmplare, unele
sînt acoperite de zăpadă, altele
erodate de timp, că abia se mai
pot descifra inscripțiile, Nu-i păcat ?

Acțiuni energice și operative
pentru realizarea de producții
cit mai mari

• La Miercurea-Ciuc au fost de
semnați campionii republicani și ai
„Daciadei" de performanță la patinaj
viteză. Concursul feminin a fost cîștigat de Cerasela Hordobețiu (C.S.S.
Voința Sibiu), care a totalizat la poliatlon 200.016 puncte, urmată de LiliaM C<?man (Petrolul Ploiești) — 200,450
puncte și Mihaela Timiș (Viitorul
Cluj-Najwca) —201,899 puncte. La
fhasculin. pe primul loc s-a situat
Emeric Micloș (S.C. Miercurea-Ciuc)
— 130,300 puncte, urmat de Attila
Bakoș (Mureșul Tg. Mureș) — 181,139
puncte și Dezideriu Jenei (I.M.A.S.A.
Sf. Gheorghe) — 181,798 puncte.
în ultima zi de întreceri s-au în
registrat următoarele rezultate: mas
culin : 5 000 m : Ion Opincariu —
7’50” ; 1 500 m : Emeric Mikloș —
2’07”8/10 ; feminin : 1 000 m : Cer’””'la Hordobețiu — l’36”7/10 ; 3 000 ... .
Mihaela Timiș — 5’17”3/10.
• Peste 30 de echipaje din 16 țări
vor participa astăzi și mîine, pe pirtia din stațiunea italiană de sporturi
de iarnă Cervinia, la campionatul
mondial de bob 2 persoane. în pri
mele antrenamente de control efec
tuate joi, cel mai bun timp (l’04”64/
100) l-a realizat echipajul secund al
R.D. Germane (Detlef Richter — Ste
fan Grummt), urmat de Elveția II
(1’05”44/100) și R.D. Germană I (1’05”
52'100). După cum s-a mai anunțat, la
întreceri participă și boberii români.
• în runda a 10-a a campionatului
republican feminin de șah de la Băile
Herculane, Dana Nuțu a învins-o pe
Ligia Jicman, Marina Pogorevici pe
Mădălina Stroe, Cristina Bădulescu a
cîștigat la Smaranda Boicu, iar în
partidele Mariana Ioniță — Gertrude
Baumstark, Iudit Chiricuță — Euge
nia Ghindă și Viorica Ionescu — Ga
briela Olteanu a fost consemnată re
miza. în clasament conduce acum
Marina Pogorevici, cu 7 puncte (din
8 partide disputate), urmată de Ga
briela Olărașu — 7 puncte și Dana
Nuțu — 6,5 puncte (ambele din cite
9 partide disputate).
• Anul acesta începe un nou ciclu
al campionatului mondial de șah,
ciclu care va dura doi ani, față de
trei la edițiile precedente. în peri
oada ianuarie-martie se vor disputa
13 turnee zonale, iar primul turneu
interzonal va avea loc începind de la
25 aprilie, la Tunis. Al doilea turneu
interzonal va începe la 30 iunie, la
Biel (Elveția), iar cel de-al treilea,
probabil intr-un oraș din Grecia.
Turneul candidaților, cu 16 concurenți, va avea loc între 21 octombrie
și 3 noiembrie la Montpellier (Fran
ța). Meciurile (semifinale și finala)
ale celor patru șahiști calificați la
Montpellier, precum și meciul pen
tru titlul mondial se vor disputa anul
viitor.

Asprimile iernii în Europa
© Temperaturile scăzute continuă să afecteze aproape
întregul continent ® Numeroase uzine și-au întrerupt
activitatea din lipsă de materiale © Interdicția circula
ției autoturismelor particulare în mai multe orașe din
R.F.G. © Zone izolate din cauza nămeților
PARIS. — Temperaturile înre
gistrate pe întregul continent au
continuat să afecteze și Franța,
unde s-au înregistrat minus 20 de
grade Celsius in sudul și centrul
acestei țări și minus 18,2 grade
Celsius la aeroportul Le Bourget,
din. Paris.
La St. Etienne a avut loc un
incendiu de mari proporții, datorat
exploziei unei conducte de gaze
care înghețase.
Sub greutatea gheței, un pod
peste Loara s-a prăbușit rănind
patru persoane. Dificultățile de
aprovizionare au determinat în
chiderea a numeroase uzine lipsite
de stocuri ți o adevărată explozie
g prețurilor la fructe și legume.
Numeroase școli slab încălzite sau
inaccesibile din cauza zăpezii au
fost închise.
Președintele Francois Mitterrand
a fost el însuși victima gerului :
interviul său televizat de miercuri
seara a fost brusc întrerupt, din
cauza înghețării instalației grupu
lui electrogen la care erau conec
tate camerele de luat vederi.
ROMA. — Datorită vremii nefa
vorabile, în regiunile din nordul
Italiei a fost decretată starea de
necesitate. Mai multe orașe din această zonă cunosc o criză de ali
mente și păcură, provocată de în
treruperea transportului rutier și
feroviar. Societatea „Alfa Romeo"
și-a închis uzinele de la Arese, în
apropiere de Milano, datorită lip
sei de materiale. Au sistat, de ase
menea, producția uzinele metalur
gice „Also Breda" și compania de
produse alimentare „Plasmon". Su
dul Italiei și estul Siciliei au fost
afectate de viscole foarte puter
nice, care au răsturnat un vas de

pescuit, în timp ce un tanc petro
lier de 20 000 de tone a eșuat.
BONN. — Un efect direct al fri
gului din aceste zile este resimțit
în ultimele 24 de ore in trei
țări vest-europene : R.F. Germania,
Olanda și Belgia. Este vorba de
așa-numitul „smog" — un amestec
de fum și ceață, care a căpătat pro
porții deosebit de nocive, mai ales
în R.F. Germania. Fenomenul se
datorează imposibilității circulației
și evacuării aerului rece de la sol,
îmbibat de fum.
Noua dificultate creată de condi
țiile aspre ale acestei ierni confruntă
mai serios bazinul industrial al
Ruhfului, țn special orașele Essen,
Oberhausen, Muelilheim, Bottrop și
Duisburg, dar și Koln și Diisseldorf.
Numeroase școli au fost închise,
centralele termoelectrice își vor
reduce consumul și, deci, și pro
ducția, circulația autoturismelor
particulare a fost interzisă în zonă,
iar persoanele cu probleme respi
ratorii, ca și copiii, au fost sfătuite
să nu părăsească locuințele. In
Rhenania de Nord-Westfalia a fost
declarată vineri seara stare de
alertă din cauza smogului.
BERNA. — Cantonul elvețian
Tessin cunoaște situația cea mai
dramatică de la începutul secolului
din cauza iernii grele. Stratul de
zăpadă a atins aproape un metru
la Bellinzone și 70 cm la Lugano.
In acest oraș, circulația a fost in
terzisă și a fost constituit un co
mandament de criză.
VIENA. — Iarna grea se resim
te și în Austria. Mai multe loca
lități din landul Styria sînt practic
izolate, datorită troienelor de ză
padă care ating înălțimi de doi
metri.

Orașul Maidstone din Comitatul Kent (Mareo Britanie) este aproape pustiu
și inert, ca urmare a căderilor de zăpadă din sudul Angliei - scrie
agenția Associated Press. Numeroase străzi din oraș au fost închise
traficului, iar transportul public este confruntat cu frecvente întreruperi și
întîrzieri
(Telefoto : Associated Press - Agerpres)
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superioare celor la care plantele îngheață
în mod normal (acestea rezistînd la minus
6—8 grade Celsius), bacteriile formează
nuclee de gheață care atrag apa celulelor,
Această deshidratare determină moartea
plantei.
• FILME IN RELIEF, specialiștii
canadieni au pus la punct un sistem de
realizare a filmelor în relief destinate unui
ecran de mari dimensiuni. Un asemenea
film va fi prezentat la Festivalul cinema
tografic de la Vancouver din anul 1986. El
va avea drept subiect o temă din industria
transporturilor. Pentru realizarea lui se
vor utiliza pelicule de 70 mm.

PE

• „PUNCTELE CALDE" DE
VENUS. Prin intermediul stațiilor

cosmice automate „Venus-15“ și „Venus-16“,
oamenii de știință sovietici au descoperit pe
suprafața planetei Venus așa-numite „punc
te calde" care pot fi vulcani activi, rela
tează ziarul „Izvestia". Pe imagini se pot

vedea, totodată, formațiuni asemănătoare
cu nițte cupole, știința urmînd să stabileas
că, în continuare, dacă este vorba de vul
cani stinși, cum sînt mulți pe Terra, sau,
dimpotrivă, de vulcani tineri sau de alt fel
de formațiuni asemănătoare cu cele terestre.

că. Razele unui bec infraroșu de 250 W
sînt concentrate asupra punctului de sudu
ră cu ajutorul unui reflector parabolic.
Acesta este acoperit cu un strat subțire de
aur, care reflectă deosebit de eficient ra
zele infraroșii.

• VACCIN ÎMPOTRIVA VARICELEI. O firmă farmaceutică americană

• IMPACTUL BIOTEHNOLOGIEI. „Revoluția biotehnologică" a pă

a anunțat realizarea experimentală a unui
truns deja într-o serie de procese indusvaccin împotriva varicelei. Deși este una . triale clasice, în sectoare ca farmaceutica,
nim cunoscut faptul că varicela nu este o
chimia fină, creșterea animalelor, agricul
maladie gravă, specialiștii consideră că
tura. alimentația, energia etc. în Spania
noul produs va contribui la
1
combaterea
sînt experimentate în prezent mai multe
complicațiilor sale, care uneori sînt semetode de aplicare practică a acestei știin
rioase.
țe a viitorului, cu precădere in sectorul
Revista Moci informează că în
• O METODĂ ORIGINALĂ bioenergiei.
institute specializate spaniole se fac testări
DE SUDURĂ, cu ajutorul luminii, a privind tratarea reziduurilor solide și. în
fost realizată de un grup de tineri inova subsidiar, extinderea ariei de folosire a
biogazului. O altă temă importantă de cer
tori din Muhlhausen. R. D. Germană. Pro
cetări se referă la posibilitățile oferite de
cedeul este utilizat la sudarea terminalelor
la diode, piese larg utilizate în electroni- biomasă, folosită drept combustibil lichid.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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VOINȚA UNANIMA A POPOARELOR

ORIENTUL MIJLOCIU

MOSCOVA

t

Convorbiri
SE PUNĂ CAPĂT CURSEI ÎNARMĂRILOR, t sovieto - americane
t

V SĂ FIE ÎNLĂTURAT PERICOLUL NUCLEAR!
J
RJ.G.: „Negocierile dintre U.R.S.S. și S.U.A.
„Nu armelor atomice
trebuie să deschidă o nouă fază cooperării
în nordul Europei 1"
J
între Est și Vest"
OSLO 18 (Agerpres). — Comite
t LONDRA 18 (Agerpres). — Ne BONN 18 (Agerpres). — Preșe tul de cooperare al partidelor sogocierile dintre U.R.S.S. și S.U.A.
asupra dezarmării „trebuie să des
chidă o nouă fază a dialogului în
țelegerii și cooperării intre Est și
Vest" — a declarat cancelarul R. F.
Germania, Helmut Kohl, intr-un
interviu acordat ziarului londonez
„The Times", citat de agenția
France Presse. După opinia can
celarului vest-german, aceste ne
gocieri trebuie să dea „un nou
impuls" tratativelor in curs de la
Viena, Geneva și Stockholm cu pri
vire la dezarmare.

dintele Partidului Social-Democrat
din R. F. Germania. Willy Brandt,
s-a pronunțat împotriva participă
rii tării sale la militarizarea spa
țiului cosmic. Intr-un interviu acordat presei, Brandt a salutat
dialogul dintre S.U.A. și U.R.S.S.
asupra dezarmării și controlului
armamentelor, subliniind necesita
tea abordării în interdependență a
problemelor privind armele cu
rază medie de acțiune, strate
gice și cosmice.

MALTă : Pentru creșterea încrederii și securității
în Mediterana
LA VALLETTA 18 (Agerpres). —
în capitala maiteză — La Valletta
— au început lucrările unei con
ferințe a nouă țări neutre și ne
aliniate din Europa : Austria, Ci
pru, Elveția, Finlanda, Iugoslavia.
Liechtenstein, Malta, San Marino
și Suedia. După cum informează
agenția United Press Internatio
nal, participanții examinează pro
punerile guvernului maltez vizînd
„elaborarea de măsuri avînd drept
scop creșterea încrederii și securi-

tații în Mediterana", transformarea
regiunii într-o zonă liberă de arme
nucleare.
în cuvintul inaugural, ministrul
maltez al afacerilor externe, Alex
Sceberras Trigona, a arătat că re
ducerea cursei înarmărilor va per
mite țărilor din regiune să se
bucure de o mai mare libertate și
prosperitate și, totodată, va con
tribui la intensificarea procesului
de destindere în Europa.

S.U.A.: Demonstrație a partizanilor păcii la New York
WASHINGTON 18 (Agerpres). —
In fața clădirii Institutului de cer
cetări militare Riverside, din New
York, a avut loc o demonstrație
de protest împotriva cursei înar
mărilor nucleare, inițiată de orga
nizațiile antirăzboinice din Statele
Unite. Potrivit declarațiilor orga
nizatorilor, demonstrația s-a desfășurat in fața acestui institut intrucit aici au loc cercetări, la co-

manda Pentagonului, pentru pune
rea la punct a unor noi tipuri de
sisteme de arme nucleare.
Participanta la această acțiune
purtau pancarte cu lozinci cerind
să se pună capăt neîntârziat cerce
tărilor și producției de armament
atomic și să se adopte măsuri care
să conducă la reducerea și elimi
narea pericolului nuclear.
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cial-democrate și al sindicatelor din
țările nordice (S.A.M.A.K.) a adop
tat, la încheierea unei reuniuni de
două zile, desfășurată la Oslo, o
declarație în care se pronunță pen
tru un plan de acțiune in cadrul
eforturilor vizînd crearea unei zone
fără arme nucleare în nordul con
tinentului
european.
Declarația
cheamă toate partidele nordice să
ia parte la conferința parlamentară
programată pentru 1985 la Co
penhaga, menită să contribuie la
înfăptuirea acestui țel.

t

MEXIC: „Armele nucleare
- cel mai mare pericol
la adresa omenirii"
CIUDAD DE MEXICO 18 (Ager
pres). — „Trebuie să insistăm asu
pra necesității dezarmării, deoare
ce, în prezent, armele nucleare
constituie cel mai mare pericol la
adresa omenirii", a declarat mi
nistrul mexican al relațiilor ex
terne, Bernardo Sepulveda.
Referindu-se la apropiata reu
niune la nivel înalt, care urmează
să înceapă, la 28 ianuarie Ia Delhi,
eu participarea șefilor de stat sau
de guvern din Argentina. Grecia, '
India, Mexic, Suedia și Tanzania,
ministrul mexican de externe a
precizat că țara sa va milita la
acest forum pentru lansarea unui
apel către toate statele posesoare
de arme nucleare pentru ca aces
tea să se angajeze solemn că nu
vor folosi primele asemenea arme.
O atenție deosebită, a spus el.
va fi acordată, de asemenea, pro
blemelor privind crearea de zone
denuclearizate în diferite regiuni
ale lumii.
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MOSCOVA 18 (Agerpres). — An
drei Gromîko, membru al Biroului,
Politic al C.C. al P.C.U.S., prim vicer
președinte al Consiliului de Miniștri,
ministrul
afacerilor
externe
al
U.R.S.S., I-a primit pe senatorul
american Gary Hart, fiind dezbătute
cu acest prilej probleme ale stadiului
actual și perspectivelor relațiilor sovieto-americane, aspecte ale limitării
armamentelor, precum și unele ches
tiuni internaționale — informează
agenția T.A.S.S.
Menționînd însemnătatea înțelege
rii recent realizate la Geneva pri
vind obiectul și țelurile convorbiri
lor sovieto-americane în problemele
armamentelor cosmice și nucleare,
Andrei Gromîko a subliniat că
Uniunea Sovietică va acționa în mod
constructiv pentru realizarea de
acorduri bazate pe principiul egali
tății și securității egale. La rîndul
său,
Gary Hart s-a pronunțat —
relevă T.A.S.S. — pentru diminuarea
încordării în relațiile dintre U.R.S.S.
și S.U.A., obținerea de rezultate con-1
crete la viitoarele convorbiri sovietoamericane, pentru ameliorarea rapor
turilor dintre cele două țări.

JAKARTA 18 (Agerpres). — Ba
rierele comerciale protecționiste afec
tează desfășurarea normală a co
merțului mopdial și situația economico-socială a multor țări în curs
de dezvoltare, a declarat ministrul
comerțului al Indoneziei, Rachmat
Saleh. Luînd cuvîntul în cadrul unei ,
reuniuni cu oameni de afaceri din
Indonezia, el a subliniat că protecționismul a devenit parte componentă

*
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Imaginea de mai sus reprezintă un aspect de la una din numeroasele demonstrații din Atena împotriva con
tinuării cursei înarmărilor, pentru transformarea Balcanilor într-o zonă lipsită de arme nucleare
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TEL AVIV 18 (Agerpres). — Pre
mierul israelian, Shimon Peres, a

a politicii economice
țările capitaliste.

promovate de

BRUXELLES 18 (Agerpres). —
Corporația industriilor de bază din
Arabia Saudită (SABIC) a denunțat
protecționismul promovat de compa
niile din industria chimică a Pieței
comune și a cerut un tratament echi
tabil pentru comerțul dintre țările
C.E.E. și statele din zona Golfului,
informează agenția KUNA.

declarat că țara sa este în măsură, să
asigure protecția localităților din
Galileea (nordul țării) de pe propriul
său teritoriu, fără a fi nevoită să
mențină permanent trupe .în Liban,
informează agenția France Presse.
In acest scop, armata israeliană va
fi redesfășurată, la 18 februarie, la
sud de riul Litani, în cadrul primei
etape a retragerii din Liban.
TUNIS 18 (Agerpres). — Comitetul
Central al mișcării de eliberare na
țională palestiniană „Al Fatah" a
început, la Tunis, o serie de reu
niuni în cadrul cărora va fi trecută
in revistă activitatea diplomatică a
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei și dialogul cu guvernul iorda
nian — transmite agenția KUNA, ci
tind surse palestiniene informate din
capitala tunisiană.

încheierea convorbirilor
greco-egiptene
ATENA 18 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului, Hosni Mubarak,
și-a Încheiat vizita oficială de două
zile întreprinsă la Atena, unde a
conferit cu șeful statului elen.
Constantin Karamanlis, și cu primul
ministru, Andreas Papandreu. Au
fost abordate probleme privind rela
țiile dintre cele două țări și, tot
odată. s-a efectuat un amplu schimb
de opinii, cu prioritate asupra situa
ției din zona Mediteranei și Orien
tului Mijlociu — se arată în comu
nicatul dat publicității la încheierea
vizitei la Atena.
Punctele de vedere eleno-egiptene
au fost identice în problemele pri
vind Orientul Mijlociu, adaugă co;
municatul, citat de agenția M.E.N.

AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt
PRIMIRE LA VARȘOVIA. Wojciech
Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al
P.M.U.P., președintele Consiliului de
Miniștri al R.P. Polone, a primit pe
conducătorii delegațiilor capitalelor
unor țări socialiste, aflați la Varșo
via cu prilejul celei de-a 40-a ani
versări a eliberării orașului. La
primire a participat Dumitru Necșoiu, membru al C.C. dl P.C.R.,
prim-vicepieședinte al Consiliului
popular al municipiului București.

î

BEIRUT 18 (Agerpres). — Autori
tățile militare și de securitate inter
nă libaneze au început să aplice
hotărîrile guvernului de uniune na
țională vizînd să pună capăt încăl
cării măsurilor de securitate și pre
zentei armate a diferitelor miliții în
Beirut. Efective ale armatei și po
litiei au patrulat pe străzile capita
lei. Totodată au fost create mai
multe puncte de control pentru a
stăvili aducerea de arme și explo
zive. Aceste ultime măsuri au în
vedere întărirea controlului guver
nului asupra zonei capitalei in per
spectiva extinderii autorității sale
spre sudul țării.
In același timp, elemente avansate
ale brigăzii a 12-a a armatei, care
s-a amplasat de-a lungul șoselei de
coastă pină la numai șase kilometri
de limita nordică a zonei aflate sub
ocupația israeliană, au început să
efectueze misiuni de recunoaștere în
sudul zonei Kharroub.

Protecționismul frinează dezvoltarea comerțului mondial

BALCANII SĂ DEVINĂ ZONĂ FĂRĂ ARME NUCLEARE!
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• LIBAN : Aplicarea măsurilor de securitate în zona ora
șului Beirut • Declarațiile premierului israelian • Exami
narea dialogului O.E.P. cu guvernul iordanian

LA BEIJING 3 avut Joc o adu
nata? consacrată celei de-a 50-a ani
versări a ședinței lărgită dn la
Zunyi a Biroului Politic al C.C. al
Partidului Comunist Chinez, care,
în cursul Marșului cel lung, a
corectat linia militară urmată și a
hotărît ca Mao Zedong să conducă
atît partidul, cît și Armata roșie,
hotărîre care a reprezentat o co
titură în istoria P.C.C. — transmite
agenția China Nouă. La adunare,
prezidată de Hu Yaobang, secretar
general al C.C. al P.C. Chinez, au
luat parte conducători de partid și
de stat chinezi, numeroși veterani
aț revoluției.
INFLAȚIA IN ȚĂRILE MEMBRE
ALE O.E.C.D. Potrivit datelor difu
zate la Paris de Organizația pentru
Cooperare Economică și Dezvoltare
(O.E.C.D.), rata medie a inflației
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pe ansamblul țărilor membre a
fost de 5,1 la sută în perioada
noiembrie 1983—noiembrie
1984.
Cele mai mari creșteri de prețuri
în intervalul de timp menționat
s-au înregistrat în Italia — 9,2 la
sută, și Franța — 6,9 la sută.
COMITETUL ELIBERĂRII AL
ORGANIZAȚIEI UNITĂȚII AFRI
CANE urmează să se întrunească
între 28 ianuarie și 2 februarie la
Accra, a anunțat agenția ghaneză
de presă — G.N.A. — citată de agenția M.E.N. Printre principalele
puncte <?e vor fi inscrise pfc ăgăridă
reuniunii figurează problema inde
pendenței Namibiei și necesitatea
sporirii asistenței acordate mișcărilor de eliberare, pentru intensificarea procesului de decolonizare
în sudul Africii.

MAI MULTI LIDERI AI OPOZI
ȚIEI SUD-COREENE au anunțat,
la Seul, formarea unei noi organi
zații politice — Partidul Democra
tic al Noii Corei — avindu-l ca pre
ședinte pe Lee Mon Woo. Noua
formațiune politică iși propune să
Militeze pentru democratizarea vie
ții interne și operarea unor refor
me constituționale, informează agehția France Presse.
PARTIDUL DE STINGĂ — CO
MUNIȘTII DIN SUEDIA s-a pro-

nunțat pentru luarea de măsuri ur
gente și concrete de lichidare a
șomajului în țară. La o conferință
de presă desfășurată la Stockholm
a fost prezentat programul parti
dului de asigurare a ocupării de
pline a forței de muncă. Un loc
important în program este acordat
luptei împotriva șomajului juvenil.
Potrivit statisticilor oficiale, în
Suedia șomează în prezent 122 000
de persoane.
PRODUCȚIA MONDIALA DE
CEREALE. Potrivit estimărilor fă
cute de Consiliul international al
griului, producția mondială de ce
reale a atins anul trecut un nivelrecord, respectiv 515 milioane tone.
Cifra reprezintă o creștere de 4 la
sută față de situația din 1983. Pe
de altă parte, producția de cereale
secundare, in primul rind porumb,
a fost estimată la 791 milioane
tone, de asemenea nivel-record. In
ceea ce privește perspectivele pen
tru anul în cuvs, Consiliul interna
țional al griului apreciază că se va
înregistra o recoltă bună de ce
reale, probabil egală celei din 1984.
REUNIUNEA DE LA WASHING
TON. Miniștrii de finanțe dm
S.U.A., Marea Britanic, R.F. Car
mania, Franța și Japonia, reuniți
la Washington, „au reafirmat an
gajamentul țărilor lor de a proceda

EVENIMENTELE

DIN AMERICA CENTRALA
• Un interviu al președintelui
nicaraguan • Luptele
din
Salvador
WASHINGTON 18 (Agerpres). —
Normalizarea relațiilor cu Statele
Unite prezintă o importanță deosebită pentru Nicaragua — a declarat
președintele nicaraguan, Daniel Or
tega, într-un interviu acordat ziaru
lui „The Washington Post" și citat
de France Presse. El a relevat, in
același timp, că angajarea unui ast
fel de proces presupune renunțarea
la orice fel de acțiuni militare, so
luționarea tuturor problemelor pe
calea dialogului, evitarea politicii de
ingerință in afacerile interne ale
statelor din regiune. Președintele
Ortega a relevat, in context, că o
asemenea poziție ar fi de natură să
contribuie și la succesul eforturilor
depuse de. „Grupul de la Contadora"
în direcția eliminării focarelor de
tensiune din America Centrală, pe
calea dialogului. , .
SAN SALVADOR 18 (Agerpres). —
Forțe ale Frontului Farabundo Marti
pentru Eliberare Națională (F.M.L.N.)
din Salvador au avut un puternic
schimb de focuri cu efectivele bata
lionului „Conchagua" trimise împo
triva lor in preajma localităților
Guatejiagua, Jocoaitique și Rio Torola, din departamentul Morazan —
relatează agenția Prensa Latina, ci
tind un comunicat al postului de
radio „Venceremos".
Alte detașamente ale F.M.L.N. au
efectuat acțiuni de paralizare a tra
ficului pe autostrada San Rafael —
Ilobasco, pentru a împiedica aprovi
zionarea subunităților forțelor ar
mate salvadoriene.
Acțiuni similare au avut loc și în
departamentul Santa Ana. în regiu
nea de nord a Salvadorului.

la intervenții pe piețele de schimb
valutar, atunci cînd vor considera
necesar" — se afirmă în comunica
tul dat publicității la încheierea
reuniunii. Documentul relevă, de
asemenea, că participanții „au
luat notă de recentele evoluții de
pe piețele de schimb, exprimindu-și
angajamentul de a acționa in di
recția unei mai mari stabilități" în
acest domeniu.
FLAGELUL DROGURILOR FACE
RAVAGII. Cel puțin 1 500 de per
soane, in majoritate tineri, și-au
pierdut viața, în 1983, în țările vesteuropene, ca urmare a abuzului de
droguri. Cifra este cu 40 la sută
superioară celei din anul prece
dent. O cantitate de 1.6 tone he
roină a fost confiscată de către
poliție și organele vamale de la
traficanții ilegali de stupefiante.
Cele mai mari cantități de narco
tice capturate de organele de or
dine s-au aflat, in Italia, R.F.G și
Marea Britanie. Aceste date sînt
cuprinse în raportul anual al Con
siliului O.N.U. pentru controlul
narcoticelor, care-și are sediul la
Viena.
>■
POPULAȚIA MARII BRITANII.
Potrivit datelor statistice publicate
la Londra, la sfîrșitul anului 1983
populația Marii Britanii era de
56 400 000 de locuitori. în ultimii
20 de ani ea a crescut cu 2 800 000
de persoane.

UN PUTERNIC CICLON care
s-a abătut asupra insulelor Fiji
s-a soldat cu moartea a 12 persoa
ne, distrugerea unui mare număr
de locuințe și inundarea unei su
prafețe întinse cultivate cu trestie
de zahăr, transmite agenția Reu-’
ter. Echipe speciale participă la ‘
acțiunile de salvare a populației
din zonele sinistrate.

_________________________ }_______

(din actualitatea
india:

Opțiune

pentru continuitate
Viața politică din India este domi
nată de rezultatele recentelor ale
geri generale pentru Camera infe
rioară a Parlamentului federăl de
la Delhi (Lok Sabha).
Mandatul
pentru a conduce țara în viitorii
cinci ani a fost încredințat, după
cum se știe, partidului Congresul
Național Indian (I), care a dobîndit
o victorie fără precedent în analele
vieții politice a țării, din cele 508
locuri disputate, partidul obținînd
401. A fost un succes al partidului
și personal al noului său lider, Rajiv
Gandhi, devenit președinte al aces
tei formațiuni și, concomitent, primministru, imediat după asasinarea
’mișelească a ilustrului om politic
Indira Gandhi.
Este cunoscut contextul în care
s-a desfășurat acest scrutin — al
8-lea din istoria Indiei independente
— dominat de tragica dispariție a
Indirei Gandhi. Șocul politic, moral,
psihologic și social determinat de
aceasta, incidentele și ciocnirile singeroase ce au urmat, recrudescența
forțelor centrifuge, îndeosebi unelti
rile cu caracter separatist, drama
de la Bhopăl, în care mii de oameni
și-au pierdut viața datorită emana
ției de gaze de Ia uzina concernului
„Union Carbide", au zguduit opinia
publică din întreaga țară, determi
ni nd, in mare parte, caracterul plat
formelor și luptei electorala.
Victoria covârșitoare a partidului
C.N.I.(I). iși are rădăcinile, potrivit
majorității observatorilor politici, în
voința poporului indian de a se asi
gura continuitatea orientărilor poli
tice generale ale țării. „Capitalul afectiv", valul de simpatie cu care a
fost înconjurat partidul în urma
•asasinării Indirei Gandhi, celelalte
evenimente dramatice care au zgu
duit tara în ultimele luni au stimu
lat voința de întărire a temeliilor
democratice,
constituționale
ale
țării.
Se știe că lupta pentru indepen
dență națională, desfășurată pe baza
unității tuturor forțelor patriotice,
antiimperialiste, a constituit, impli
cit, o luptă pentru unitatea statală
a Indiei. După dobîndirea indepen
denței, întărirea unității naționale a
fost mereu in centrul preocupării

forțelor patriotice, acest principiu
găsindu-și oglindirea în Constituție,
care a proclamat caracterul laic al
statului și a interzis orice discrimi
nare a cetățenilor după criterii reli
gioase, naționale ori de castă. Lup
ta pentru consolidarea unității Indiei
a fost și principala platformă electo
rală a lui Rajiv Gandhi. „UAitatea
țării — a declarat el — nu poate fi
distrusă de gloanțele unor teroriști".
Și era firesc ca această luptă să se
bucure de sprijinul maselor celor
mai largi ale poporului.
Pentru a înfăptui voința exprima
tă de alegători, partidul de guvernămint are de soluționat un șir de
probleme complicate. Cea mai im
portantă — in această țară locuită
de un mozaic de popoare, vorbind
16 limbi oficiale și profesind un nu
măr apreciabil de credințe religioase
— este aceea de a frina forțele cen
trifuge, care s-au manifestat prin ac
țiuni separatiste, ce au înveninat
viața politică a țării în ultimii ani.
Numeroși observatori consideră că
toate aceste acțiuni, tensiunile re
gionale, animozitățile etnice și reli
gioase, izbucnirile de violență, in
special în statul Punjab, sînt în
deaproape legate de uneltirile tor
țelor extremiste, reacționare, intere
sate în slăbirea Indiei ca stat unitar,
în subminarea rolului ei pe arena
internațională. Tocmai ca ilustrare a
voinței noului guvern, de a întări
caracterul unitar al statului — de
care depinde, în măsură hotărîtoare,
și dezvoltarea economiei țării — și,
în acest sens, de a se ajunge la o
normalizare a situației din Punjab, a
fost creat un comitet guvernamental
special, avînd ca sarcină să elabore
ze măsuri în vederea restabilirii cal
mului m regiune.
Altădată sursă de materii prime
a imperiului britanic. India a obți
nut in anii independenței rezultate
de seamă în dezvoltarea forțelor de
producție, a științei și culturii.
Intr-o țară a cărei populație crește
anual cu 14 milioane de oam'eni,
dezvoltarea agriculturii este, cum s-a
arătat și în programul electoral al
C.N.I.(I), unul din obiectivele majore
pentru viitoarea perioadă. In același
timp, cerința creării de locuri de

muncă și a reducerii șomajului im
pune dezvoltarea in continuare a in
dustriei, noul program de cincț ani
prevăzînd investițiile cele mai mari
din istoria țării — 3 200 miliarde
de rupii, din care mai mult de ju
mătate în sectorul de stat.
Nu întîmplător, pe lingă funcția
de premier, Rajiv Gandhi și-a asu
mat și portofoliul afacerilor externe,
încă in timpul campaniei electorale
— ca și in declarațiile făcute după
alegeri — noul premier, evidențiind
atașamentul Indiei la o politică in
ternațională nealiniată și echilibra
tă, s-a pronunțat în sprijinul unor
relații bune cu toate țările vecine,
al soluționării pe cale pașnică a unor probleme existente, în interesul
păcii, destinderii și colaborării.

politică)
Preluînd de Ia fostul premier
președinția mișcării de nealiniere,
R. Gandhi a reafirmat necesitatea
promovării ferme a obiectivelor și
principiilor acestei mișcări, a insti
tuirii noii ordini economice interna
ționale, a continuării hotărîte a lup
tei împotriva colonialismului și neocolonialismului, pentru dezvoltarea
liberă și independentă a națiunilor.
Observatorii apreciază că în înfăp
tuirea acestor obiective, noul guvern
de la Delhi a luat, prin votul întru
nit, „un start bun", generînd spe
ranța că, rind pe rind, vor putea. fi
depășite numeroasele obstacole ce
presară calea pe care s-a angajat,
potrivit aspirațiilor de progres și
pace ale poporului indian.

AI. CAMPEANU

Revenire
la guvernare civilă
brazilia:

Așadar, Colegiul electoral întrunit
la Brasilia, confirmind previziunile,
s-a pronunțat cu o mare majoritate
de voturi (380) în favoarea lui Tan
credo Neves, reprezentantul grupă
rilor de opoziție reunite in Mișca
rea Democratică Braziliană (M.D.B.);
Paulo
Maluf, candidatul
Parti
dului Democratic Social (P.D.S.),
de guvernămînt, nu a obținut
decît 180 din sufragiile
expri
mate. Astfel, incepind de la 15 mar
tie, odată cu ceremoniile instalării
oficiale, Brazilia va avea un pre
ședinte civil, după mai bine de două
decenii in care fotoliul prezidențial
de la palatul Planalto a fost ocupat
de militari. Eveniment deosebit de
important în viața publică națională,
scrutinul prezidențial de marți repre
zintă un moment de vîrf în „procesul
democratizării interne" braziliene,
proces care a căpătat un ritm mai
alert în ultimii ani.
Brazilia — cum arată relatările
agențiilor internaționale de presă —
a salutat acest eveniment prin en
tuziaste demonstrații populare, evocînd marile manifestații de stradă
din primăvara anului trecut în fa
voarea sufragiului universal pentru
alegerea președintelui și vicepre
ședintelui țării. Așa cum se știe,
partidele de opoziție au prezentat un
amendament la Constituție în acest
sens, dar Congresul Național nu a

fost de acord, răminind in vigoare
actualul sistem electoral. Conform
acestuia, președintele a fost ales —
pentru o perioadă de șase ani — de
un colegiu electoral format din toți
membrii Congresului Național, ca și
din reprezentanți ai adunărilor le
gislative ale statelor. Actualul șef
al statului, generalul Joao Baptista
de Figueiredo, care a urmărit re
zultatele scrutinului de marți dintr-un spital de la Rio de Janeiro,
unde s-a aflat internat pentru o in
tervenție chirurgicală, și-a respec
tat angajamentele asumate — am
nistie politică, autorizarea activității
a noi partide’ politice, alegeri directe
la nivel legislativ și de guvernatori
ai statelor ; cit privește problema
sufragiului universal direct, pasul
în această direcție urmează să-I facă
viitorul președinte.
Președintele ales, Tancredo Ne
ves. fost prim-ministru (1961—1962)
în ultimul guvern civil, al președin
telui Joao Goulart. și de două ori
ministru al justiției, a arătat în
discursul rostit imediat după alegere
că iși va incepe mandatul sub sem
nul „concilierii naționale", subliniind
că primul obiectjv al viitorului gu
vern va consta în reorganizarea in
stituțională a statului, pentru a se
ajunge la „realizarea unor transfor
mări reale pe plan politic, social și
economic, indispensabile bunăstării

Agendă diplomatică
poporului". în acest sens, s-a pro
nunțat in favoarea continuării pro
cesului de democratizare internă,
evidențiind că se bizuie pe un larg
consens național în vederea inaugu
rării unei „noi etape" în viața poli
tică braziliană. Dealtfel, în același
sens, a reținut atenția că într-o de
clarație anterioară scrutinului, Tan
credo Neves s-a pronunțat pentru
legalizarea Partidului Comunist din
Brazilia, subliniind necesitatea ca
toate forțele politice din țară să dis
pună de cadrul legal necesar activi
tății lor. Pe de altă parte, purtătorul
de cuvint al Mișcării Democratice
Braziliene s-a declarat in favoarea
restabilirii imediate a relațiilor intre
Brazilia și Cuba, arătînd că aceasta
are „o însemnătate fundamentală
pentru structurarea unei politici
externe independente".
Sînt toate acestea aspecte care evi
dențiază că trecerea la un președin
te civil înscrie Brazilia în curentul
mai larg de revenire la regimuri
civile și la o viâță parlamentară nor
mală care se face simțit pe ansam
blul continentului latino-american.
Militarii brazilieni au cedat locul,
ca și în cazul altor țări ale regiunii,
după o gestiune economică ce se în
cheie departe de scopurile propuse
cînd au preluat puterea : lichidarea
datoriei externe — pe atunci de 3,1
miliarde dolari — și a inflației — la
ora respectivă, 87 la sută anual. între
timp, cifrele acestea au crescut ver
tiginos, țara a acumulat o datorie ex
ternă ce se apropie de o sută de mi
liarde de dolari — ceea ce reprezintă
recordul absolut Ia scară mondială —
în vreme ce indicele inflației a atins
ritmuri galopante, de peste 220 la
sută anual. în special povara datoriei
externe grevează serios economia ță
rii. în această direcție, criticînd în*
țelegerile realizate cu Fondul Mone
tar Internațional, Tancredo Neves a
subliniat
necesitatea
renegocierii
acestui acord și, totodată, a încheie
rii pe plan intern a unui „pact so
cial" pe trei luni între patronat și
salariați. pentru depășirea dificultă
ților economice.
Potrivit comentariilor presei bra
ziliene,
impulsionarea
procesului
democratizării interne, odată cu tre
cerea la o guvernare civilă sînt de
natură să creeze un cadru mai favo
rabil soluționării problemelor eco
nomice și sociale presante ce con
fruntă țara.

Valentin PAUNESCU

• Primul ministru al Morii Brita
nii, Margaret Thatcher, și-a incheiat
convorbirile purtate la BONN cu
cancelarul Helmut Kohl asupra
unor probleme privitoare la Piața
comună, relațiile Est-Vest — inclusiv
chestiunile legate de problematica
dezatmârii pe continentul european
- precum și la aspecte ale rapor
turilor bilaterale. O La PARIS,
președintele Franței, Franțois Mit
terrand, a avut o întrevedere cu
Milka Planinț, președintele Consi
liului Executiv Federal al R.S.F.
Iugoslavia, aflat într-o vizită ofi
cială de prietenie în Franța. Apre
ciind convorbirea care a avut loc
cu acest prilej — relatează agenția
Taniug - Milka Planinț a relevat
cu satisfacție existența unor puncte
de vedere similare între Franța și
Iugoslavia în problemele generale
ale politicii internaționale și, în
special, asupra relațiilor economice
mondiale actuale. • Vizita efec
tuată la BEIJING de ministrul de
externe al Olandei, Hans Van Den
Broek, și convorbirile purtate cu
ministrul chinez al afacerilor ex
terne, Wu Xueqian, cu prioritate

asupra extinderii în continuare a
relațiilor de cooperare bilaterală,
au avut ca rezultat o consolidare a
înțelegerii și încrederii reciproce din
tre cele două țări — relevă aaenția
China Nouă. • La BUDAPESTA,
președintele Consiliului de Miniștri
al R.P. Ungare, Gyorgy Lazar, și
primul ministru al Norvegiei, Kaare
Willoch, au examinat căile de
extindere a contactelor și cooperă
rii economice dintre cele două țări.
• Ministrul francez de externe, Ro
land Dumas, va efectua săptămîna
viitoare vizite la ROMA și LONDRA.
El va discuta cu oficialități italiene
și britanice telațiile Est-Vest și acti
vitatea Pieței comune. • Premierul
nipon, Yasuhiro Nakasone, care și-a
încheiat vizita în Australia, a sosit
la WELLINGTON, unde a avut con
vorbiri cu premierul neozeelandez,
David Lange. Ambele părți s-au
pronunțat pentru transformarea su
dului Pacificului într-o zonă lipsită
de arme nucleare și au afirmat do
rința țărilor lor de a se înfăptui
dezarmarea nucleară.
(Agerpres)

Situația creată de seceta din Sahel
in dezbaterea reuniunii de Ia Nouakchott
NOUAKCHOTT 18 (Agerpres). —
La Nouakchott s-a incheiat reuniu
nea ministerială a țărilor membre
ale Comitetului permanent intersta
tal de luptă împotriva secetei din
Sahel — C.I.L.S.S. Participanții, re
prezentanți din Burkina, Capul Ver
de, Ciad, Gambia, Mauritania, Ni
ger și Senegal, precum și observa
tori din partea unor organizații in
ternaționale, au analizat situația ac
tuală din, regiunea Sahelului și mo
dalitățile de combatere a efectelor
secetei îndelungate, adoptind o se
rie de măsuri menite să asigure ne
cesarul de bunuri alimentare al
populației, punerea in valoare de
plină a potențialului uman și de re
surse de care dispune regiunea.
După cum arată agențiile interna
ționale de presă, în prezent circa

150 milioane de africani suferă de
foamete și malnutriție din cauza se
cetei prelungite.
MAPUTO 18 (Agerpres). — Potri- .
vit unui raport publicat la Maputo,
numărul persoanelor afectate de se
cetă . in Mozambic s-a redus la ju
mătate fată de situația existentă in
urmă cu un an. In prezent circa 2,5
milioane persoane suferă din cauza
efectelor acestei calamități. Situația
s-a îmbunătățit in toate regiunile
țării, in afara provinciei Tete. Agen
ția mozambicană de știri A.I.M., re
luată de Reuter, a informat că pen
tru primele patru luni din acest an
Mozambicul are nevoie de o canti
tate de 339 000 tone cereale, pentru
a face față cerințelor de consum.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71341. București Piața Setnteit nr. 1. Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl difuzoril din întreprinderi șl Instituții. Cititorii din străinătate se pot abona, prin „ROMPRESF1LATEL1A" —
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsfir București, Calea Grivitel nr. 64-66. Tiparul : Combinatul poligrafic CASA SClNTEII
40 360

’

;

.
1

'
■
!

i

