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Prin acțiuni ferme pentru aplicarea riguroasă a măsurilor

stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P. C. R.

TOATE TERMOCENTRALELE ELECTRICE 
SĂ FUNCȚIONEZE LA ÎNTREAGA CAPACITATE!

Am încheiat o săptămînă de muncă stăruitoare, in care comuniștii, 
toți oamenii muncii cu acționat cu dăruire și înaltă răspundere pen
tru înfăptuirea neabătută a măsurilor stabilite prin programul adoptat 
de Comitetul Politic Executiv al C.C al P.C.R. privind asigurarea pro
ducției de energie și folosirea rațională a energiei electrice, termice, a 
gazelor naturale, precum și regimul de lucru al unităților economice și 
sociale in perioada de iarnă. Sensul major al acestor măsuri, elaborate 
pe baza indicațiilor și orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, îl con
stituie mobilizarea puternică a tuturor colectivelor de oameni ai muncii 
pentru creșterea susținută a producției de cărbune și energie, pentru 
gospodărirea judicioasă a tuturor resurselor energetice, pentru îndepli
nirea riguroasă, la toți indicatorii, a planului, pentru desfășurarea nor
mală a activității în toate domeniile în vederea realizării obiectivelor 
de dezvoltare economico-socială a țării.

in spiritul indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, al măsurilor 
stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., unul din obiec
tivele majore, fundamentale al acestor zile îl reprezintă funcționarea la 
întreaga capacitate a termocentralelor pe cărbune, astfel încît acestea 
să pulseze continuu o cantitate cit mai mare de energie electrică în

sistemul energetic național. Este vorba de o sarcină de maximă răs
pundere muncitorească, patriotică, sporirea continuă a producției de 
energie constituind o condiție esențială, vitală pentru desfășurarea nor
mală a activității productive în toate domeniile, pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan din această perioadă și satisfacerea corespunzătoare a 
consumului public și al populației.

Acum, mai mult ca oricind, în condițiile acestei ierni aspre, ener- 
geticienii au marea îndatorire de a asigura supravegherea riguroasă și 
întreținerea în perfectă stare tehnică a fiecărui agregat, a fiecărei in
stalații, exploatarea lor la parametri optimi, pentru a spori continuu pro
ducția de energie, îndeosebi în centralele pe cărbune, de a face to
tul pentru a livra energia în conformitate cu prevederile planului. Răs
punderi deosebite revin în această privință colectivelor din marile termo
centrale pe cărbune — Mintia, Ișalnița, Rovinari, Turceni, Doicești, Pa- 
roșeni, Oradea, Onești și altele — unde, așa cum s-a subliniat la șe
dința Comitetului Politic Executiv, trebuie să se acționeze cu hotărîre și 
stăruință pentru funcționarea ireproșabilă a fiecărui agregat, a fiecă
rei instalații, astfel incit aceste unități să-și aducă o contribuție spo
rită la creșterea producției de energie electrică. Cum, cu ce rezultate 
s-a acționat în aceste unități în săptămînă pe care o încheiem ?

PRIORITĂȚI MAJORE 

ALE ACESTOR ZILE

• Ministerele, comite
tele județene de partid, 
organele ți organizațiile de 
partid trebuie să ia toate 
măsurile pentru ca toate 
centralele electrice să 
funcționeze la întreaga ca
pacitate ți să asigure li
vrarea de energie în con
formitate cu prevederile 
planului.

• Cu cea mai înaltă 
răspundere să se acționeze 
pentru ca marile centrale 
electrice pe cărbune — 
Mintia, Ișalnița, Paroșeni, 
Oradea, Rovinari, Turceni, 
Onețti ți altele — să func
ționeze în bune condiții ți 
să asigure economiei can
tități sporite de energie.

• Ministerul Minelor ți 
toate comitetele județene 
de partid pe teritoriul că
rora există mine de cărbu
ne trebuie să ia măsuri 
energice de a se lucra zi 
ți noapte pentru sporirea 
producției de cărbune, în 
vederea aprovizionării ter
mocentralelor cu cărbune 
în cantitățile stabilite ți de 
calitate corespunzătoare.

• Prin sporirea produc
ției de energie pe cărbune
— la care se adaugă ți 
energia obținută pe hidro
carburi ți în hidrocentrale
— trebuie să se ajungă la 
o producție totală de ener
gie care să asigure satis
facerea corespunzătoare a 
cerințelor produr.ț’ei, ale 
consumului public ți popu
lației.

• In flecare județ al 
țării trebuie mob*l :zate toa
te forțele existente — mun
citorii, tineretul, militarii — 
pentru a se asigura tot ce 
este necesar bunei funcțio
nări a sistemului energetic 
național.

C EVOLUȚIA PRODUCȚIEI DE ENERGIE ELECTRICĂ^

ÎN TERMOCENTRALE PE CĂRBUNE 
în perioada 14—18 ianuarie

— în MWh —
Termocentrala 14 15 16 17 18

Mintia-Deva 14 880 21 320 23 600 23 180 22 250
Ișalnița 13 568 16 211 16 173 14 577 15 294
Rovinari 2 230 1 840 4 620 3 420 3 360
Turceni j— 355 3 460 2 726 2 083
Doicești 2 369 2 612 2 858 2 025 3 403
Paroșeni 3 700 2 520 3 400 3 800 3 400
Oradea 3 682 3 664 3 936 3 728 3 819
Onești 1 000 1 010 1 425 1 420 1 455

Termocentrale
• Mintia-Deva
• Oradea
• Turceni
• Paroșeni
• Ișalnița
• Onești
• Doicești

Relatări ale 
corespondenților 
noștri transmise 

aseară, la 
închiderea ediției
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GIHOIBEB SI flCTIIMfl TOVAHfiSULUI NICDLAE CEAUSESCU
— strălucită contribuție la îmbogățirea concepției 

. revoluționare a clasei muncitoare

0 viziune dialectică, clarvăzătoare 
privind unitatea cunoașterii științifice 

și a acțiunii revoluționare, a rolului lor 
în edificarea noii societăți

NICOLAE CEAUȘESCU: Opere volumul 27
în seria de opere ale tovară

șului Nicolae Ceaușescu s-a înscris 
nu de mult un nou și remarcabil 
eveniment editorial, un autentic act 
de cultură — apariția celui de-al 
27-lea volum al operei teoretice a 
secretarului general al Partidului 
Comunist Român. Volumul înmă
nunchează în ordine crono
logică rapoarte, cuvîntări, in
terviuri și articole elaborate 
în perioada ianuarie — octom
brie 1984.

La fel ca și volumele an
terioare, recentul volum con
stituie prin aria sa de cuprin
dere, prin metoda de cerce
tare și expunere, dar mai ales 
prin valoarea teoretică, știin
țifică și aplicativă a ideilor și 
tezelor elaborate o nouă carte 
de căpătii in patrimoniul ști
inței despre societate. Obiec
tul de studiu il constituie uni
versul social românesc și mon
dial contemporan, în special 
procesele cardinale ale edifi
cării societății socialiste multi
lateral dezvoltate în patria 
noastră și problemele majore 
și acute cu care se confruntă 
omenirea în epoca actuală. 
Procesele politice, ideologice, 
economice și sociale sînt cer
cetate cu ajutorul metodei 
materialist-dialectice aplicate 
cu măiestria marilor deschi
zători de'drum in știință și în 
istorie. Scopul urmărit este și 
în acest volum extinderea și 
aprofundarea cunoașterii veri
dice a mecanismelor de func
ționare și dezvoltare a socie
tății, a legilor obiective care 
guvernează înaintarea patriei 
noastre pe calea socialismu
lui multilateral dezvoltat, 
înaintarea omenirii pe trep
tele scării Istorice a progresu
lui, găsirea de soluții, practice, 
constructive și realiste la probleme
le ce iși așteaptă rezolvarea.

Secretarul general al partidului 
supune și aici unei ample investi
gații numeroase procese cardinale 
ale continuării operei de inălțare a 
edificiului socialismului multilateral 
dezvoltat — caracterul preponderent 
conștient dirijat al construirii și 
dezvoltării noii orînduiri : conduce
rea de către partidul comunist a 
vieții economico-socialn ; dezvolta
rea continuă a democrației socialis
te. revoluționare : raporturile dia
lectice dintre obiectiv și subiectiv 
in făurirea și progresul noii socie
tăți, dintre democrație, competență, 
responsabilitate și libertate ; necesi
tatea si atributele esențiale ale au- 
toconducerii muncitorești ; locul, 
rolul și funcțiile statului socialist, 
ale organizațiilor de masă și obștești

în cadrul sistemului de conducere și 
organizare a societății ; rolul deter
minant și hotărîtor al forțelor pro
ductive in zidirea și consolidarea 
noii societăți etc.

Concomitent, volumul pune cu 
pregnanță în lumină preocuparea 
statornică a secretarului general al

partidului pentru adîncirea cerce
tării și soluționarea constructivă, în 
concordanță cu interesele funda
mentale ale popoarelor, cu mersul 
obiectiv al istoriei, a marilor pro
bleme cu care se confruntă omeni
rea contemporană — oprirea cursei 
înarmărilor și realizarea dezarmării, 
în primul rînd a dezarmării nuclea
re ; criza economiei mondiale, criza 
energiei și a materiilor prime : fe
nomenul subdezvoltării ; necesitatea 
și căile reducerii și -lichidării deca
lajelor dintre țările bogate și să
race ; principiile pe care trebuie să 
se bazeze relațiile economice, poli
tice și sociale internaționale ; nece
sitatea obiectivă a edificării unei 
noi ordini economice și politice 
mondiale etc.

Inspirîndu-se statornic din cartea 
permanent deschisă a vieții reale, 
pătrunzînd în straturile tot mai 
adinei ale proceselor economico-so-

ciale, distingînd cu rigurozitate 
esențialul de neesențial, necesarul 
de intimplător, conținutul de formă, 
secretarul general al partidului adu
ce prin acest volum o remarcabilă 
contribuție la sintetizarea experien
ței poporului nostru de făurire a 
noii orinduiri sociale și la funda

mentarea științifică tot mai te
meinică a strategiei și tacticii 
continuării procesului de inăl
țare a edificiului socialismului 
multilateral dezvoltat, la a- 
dincirea cunoașterii trăsături
lor esențiale ale societății so
cialiste. Astfel, cititorul gă
sește în acest volum o cuprin
zătoare examinare a drumu
lui istoric străbătut de țara 
noastră în cei 40 de ani care 
au trecut de la declanșarea 
revoluției de eliberare socială 
și națională de la 23 August 
1944. argumentele care ates
tă că în acest răstimp „Româ
nia a parcurs mai multe e- 
tape de dezvoltare". Expe
riența tării noastre, ca și a 
celorlalte țări socialiste, de
monstrează că popoarele care 
și-au cucerit independența și 
au trecut pe calea dezvoltării 
de sine stătătoare trebuie — 
aceasta este o necesitate o- 
biectivă — „să facă eforturi 
susținute pentru a-și făuri o 
economie puternică. bazată 
pe dezvoltarea industriei și a- 
griculturii, dar și pe ridicarea 
științei, învățămintului, cul
turii — ca factori hotărîtori 
pentru consolidarea inde
pendenței, pentru ridicarea 
bunăstării fiecărui popor". Pe 
baza unei ample investigații, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pune convingător în lumină 
adevărul că socialismul și co
munismul se construiesc de 

către întregul popor în mod pre
ponderent conștient, în tot mai 
pregnantă concordanță cu legile 
obiective care guvernează mișca
rea economico-socială. Rolul de 
centru vital, de conducător al În
tregii opere de edificare și 
dezvoltare a societății socialiste în 
țara noastră revine Partidului Co
munist Român. înaintarea patriei 
pe magistrala Socialismului multila
teral intensifică necesitatea obiecti
vă a creșterii rolului conducător al 
partidului și deci importanța per
fecționării continue a activității de 
partid. Propria noastră experiență 
arată că rolul conducător al parti
dului se afirmă nu prin teze gene
rale, ci prin activitatea practică pe

Prof. univ. dr. 
Aurel NEGUCIOIU

(Continuare în pag. a V-a)

TOȚI, ÎNTR-O VOINȚĂ
’ De mii de ani, la greu, ca și la bine,
1 Am fost în fapt cu tine împreună
) Și ne-ai condus pe drumul spre izbîndă,
\ Iubită țară, mama noastră bună.

Sub pavăza ta cald ocrotitoare
? Copiii tăi cu-ncredere se-adună
’ Căci tu îi crești cinstiți și-n demnitate,
ț Iubită țară, mama noastră bună.

______ ;;_____ _______ ■.

Azi, cînd cunoști bogate împliniri
Și liberă e vatra ta străbună, 
Pășim cu hotărire spre alte noi zidiri
Iubită țară, mama noastră bună. ț

Cinstind Eroul, cel ce fruntea ta i
O-mpodobi, plenar, cu o cunună, <
Noi sîntem toți ai tăi, într-o voință, ’
Iubită țară, mama noastră bună. ’

Sorin TEODORESCU j

VALEA JIULUI - o inima
din

Valea Jiului. Vreme aspră, ger ca 
in toată țara. Numai vintul oco
lește acest teritoriu — un cazan 
flancat de briul munților. în ac
tualele condiții dificile, generate de 
această iarnă grea, atenția țării și 
solicitarea ei sînt îndreptate și spre 
minerii de aici, care scot, din 
adîncurile împietrite ale pămîntu- 
lui, piinea caldă a industriei, 
hrana termocentralelor care propul
sează in arterele vitale ale activi
tății din întreprinderi energie, 
forță, întrețin pulsul normal al 
fabricilor de piine, de lapte...

Valea Jiului — o inima de deo
sebita importanță în angrenajul 
economiei naționale. Cum bate ea 
astăzi ? Ca sa-i luăm pulsul, am 
venit să i-1 aflăm la fața locului.

Un apel 
de la cuiișaință 

la conșmnțâ
Plenara Comitetului municipal de 

partid Petroșani. N-au fost dezba
teri obișnuite. Au luat puțini oa
meni cuvintui — oameni de decizie 
— și au vorbit concis, cu economie 
de cuvinte. Primul secretar al comi
tetului județean de partid a accen
tuat asupra a trei idei și cerințe e- 
sențiale: mobilizarea tuturor forțe
lor pentru sporirea producției de 
cărbune; înțelegerea cerinței impe
rioase. acute de a pune pe primul 
plan interesele generale: extragerea 
unui cărbune de calitate cu umidi
tate cit mai redusă pentru a preîn-

Unitatea i Anoastră
inima mare a tării
tîmpina înghețarea lui în vagoane 
și a facilita descărcarea urgentă la 
termocentrale; conceperea unor ac
țiuni economice, politice și educati
ve, capabile să determine înțelege
rea necesităților momentului actual 
și a cerințelor aplicării la specifi
cul Văii Jiului a măsurilor adopta
te de Comitetul Politic Executiv al 
Comitetului Central al Partidului

Multe motivări obiective 
pentru a se cîștiga timp 

în soluționarea 
problemelor producției
Nu ne-am oprit la termocentrala 

de la Paroșeni pentru că primul 
secretar al comitetului municipal 
de partid, tovarășul Viorel Faur,

peni s-a făcut o evidență a pre
zenței. „în condițiile actuale 
ne vom desfășura plenara cu 
o prezență statutară de jumătate 
plus unu — a spus primul secre- 
țar al Comitetului municipal de 
partid Petroșani. Factorii de de
cizii pot să lipsească, să-i moti
văm să-și vadă de rosturile lor în 
abataje și in locurile decisive ale 
producției".

S-a acționat cu mobilitate, cu 
suplețe in funcție de condițiile nou 
create.

MINERII EXTRAG MAI MULT CĂRBUNE, 
TOTUL ESTE SĂ AJUNGĂ MAI REPEDE

LA BENEFICIARI
--------- Pnn telefon de la trimisul nostru ---------
Comunist Român. „în condițiile 
actuale, a apreciat dinsul, orice 
dereglare pe fluxul producție 
cărbune — preparație — termocen
trală — energie înseamnă o de
reglare a mecanismului de bună 
funcționare a economiei naționa
le. Se cere să muncim riguros or
ganizat, incit toți factorii, toate 
forțele să acționeze unitar, intr-un 
ritm asemănător celui al ceasorni
cului. O defecțiune, o dereglare 
în procesul de producție din abata
je, din transport pot avea efecte 
nedorite in producerea și livrarea 
energiei electrice în sistemul ener
getic național".

după ce a stat o dupâ-amiază și 
o seară in mijlocul energeticieni- 
lor, ne-a spus : „Cu eforturi de
osebite s-a reușit ca această ter
mocentrală să producă la parame
trii ei maximi. Livrăm constant in 
sistemul energetic național 165 
MW". Nu ne-am oprit in acest loc 
de mare desfășurare a forțelor, de 
muncă fără preget de zi și noapte, 
dar le mulțumim și pe această 
cale energeticienilor de la Paro
șeni — anonimi în această relata
re — directorului lor Alexandra 
Aruncuteanu. organizației de partid 
de aici pentru felul în care au 
reușit să-și facă pe deplin datoria.

înainte de a începe plenara Co
mitetului orășenesc de partid Lu-

La confruntarea 
cu realitățile

Unul dintre „motivați" a fost și 
directorul întreprinderii miniere 
Lupeni, inginerul Gheorghe. Mar- 
chiș. Am preferat să nu stăm in 
ședință — care avea bineînțeles 
însemnătatea și rostul ei — ci să-1 
însoțim pe traseul lui de muncă. 
Cînd a aflat scopul vizitei noastre 
comune a exclamat : „Mă doare 
inima pentru situația de azi. Mi
nusul nostru de 6 500 tone de căr
bune față de planul lunar este 
scos din abataje, l-au dat minerii, 
se află in silozurile din subteran. 
Problema-problemelor pentru noi 
începe acum cu preluarea produc
ției din abataje de către prepara- 
ție".

...Pe acest traseu, adică din 
mină, de la cei care produc, 
la cei care prepară cărbune
le, am început documentarea 
împreună cu unul dintre cei cărtția

Constantin MORA.RU
(Continuare in pag. a V-a)

Unitatea de nezdrun
cinat a întregului nos
tru .popor în jurul 
partidului, al Comite
tului Central al Parti
dului Comunist Ro
mân, al mult iubitu
lui nostru conducă
tor, tovarășul Nicolae. 
Ceaușescu, . hotărirea 
unanimă de a transpu
ne fără preget in viață 
luminoasele hotărîri 
ale istoricului Congres 
al XIII-lea al partidu
lui au fost ilustrate 
din nou, in mod grăi
tor, nu de mult, de 
către ședința comună a 
consiliilor oamenilor 
muncii de naționalita
te maghiară ,și germa
nă, în care£ in nume
le tuturor oamenilor 
muncii de naționalita
te maghiară și germa
nă din patria noastră, 
membrii celor două 
consilii și-au reafir
mat intr-un singur 
gind și o singură voin
ță. intr-un însuflețit 
climat de mindrie și 
emulație patriotică, a- 
deziunea la remarca
bilele realizări revolu
ționare ale unicei 
noastre patrii dragi, 
România socialistă, 
pămînt al păcii și al 
muncii creatoare so
cialiste, adevărat că
min al frăției și egali
tății în drepturi, în
făptuită in toate do
meniile.

Magistrala cuvîntare 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu rostită la 
ședința comună a 
consiliilor oamenilor

muncii de naționalita
te maghiară și ger
mană reprezintă stră
lucita expresie a cre
zului revoluționar al 
unei țări, unui popor, 
âl unui număr de 22 
de milioane de oamerii 
ai muncii. Fiecare teză 
revoluționară formula
tă în cuprinsul acestei 
cuvîntări de o excep
țională importanță ne 
sădește in inimi un a- 
devăr fundamental al

ÎNSEMNĂRI
de HAJDU Gyozo

epocii noastre, și anu
me făptui că pentru 
un popor, pentru o na
țiune libertatea și in
dependența sint ca 
aerul pe care-1 respi
răm ; fără de libertate 
și independență na
țiunea piere așa cum 
și viața piere fără de 
aer ; că fiecare popor 
beneficiază de dreptul 
sfint și inalienabil de 
a decide el însuși asu
pra destinului său, de 
a-și configura soarta 
de sine stătător, la 
adăpost de orice intru
ziuni venite din afară, 
de a decide liber asu
pra viitorului său, 
pentru că numai astfel 
pot fi garantate înțele
gerea și colaborarea 
dintre popoare, pacea 
Europei și a lumii în
tregi.

Acum patruzeci de 
ani, oamenii muncii 
din patria noastră 
și-au ciștigat, sub con-ț 
ducerea gloriosului 
nostru partid revolu
ționar, o libertate și 
independență care au 
deschis în istoria 
României o eră nouă, 
victorioasa eră a edi
ficării orinduirii so
cialiste. în această 
nouă eră revoluționa
ră și, cu prioritate, în 
ultimele două decenii, 
de cind în fruntea 
partidului și statului 
nostru se află tovară
șul Nicolae Ceaușescu. 
patriotul înflăcărat și 
marele revoluționar, 
patria noastră oferă 
un strălucit exemplu 
întregii lumi, exemplul 
unor realizări revolu
ționare, al eroicului 
efort de edificare a 
viitorului de care sînt 
în stare o țară și un 
popor, într-o unitate 
de granit, trăind în
tr-o deplină libertate, 
egalitate în drepturi si 
independență, creind, 
sub conducerea parti
dului său revoluționar, 
un larg și unitar cadru 
instituționalizat al de
mocrației muncitorești, 
în care toți cetățenii, 
fără deosebire de na
ționalitate, iau parte 
cu drepturț și îndato
riri egale la conduce
rea societății, la luarea 
tuturor hotăririlor im
portante.

(Continuare 
in pag. a IV-a)
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- AN HOTÂRÎTOR AL CINCINALULUI

ÎNSUFL^JTTOARE CHEMĂR[ LA ÎNTRECERE
CHEMAREA LA ÎNTRECERE

adresată de Schela de producție petrolieră 
Țicleni, din județul Gorj, tuturor unităților 

de extracție din industria petrolului și gazelor
Cu hotărirea fermă de a-și realiza exem

plar sarcinile pe acest cincinal, oamenii 
muncii de la Schela de producție petrolie
ră Țicleni au încheiat anul 1984 cu rezul
tate de seamă, depășind planul cu 5,7 la 
sută la valoarea producției-marfă, cu 3 474 
tone de țiței extras, 80 709 mii mc gaze 
utilizabile și 2 536 tone gazolină.

Pe această bază și puternic mobilizat de 
Îndemnurile adresate petroliștilor. întregu
lui nostru popor, de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de 
la înalta tribună a Congresului al XIII-lea 
al P.C.R., pentru a-și aduce o contribuție 
sporită la dezvoltarea bazei energetice și 
de materii prime a țării, colectivul schelei 
cheamă la întrecerea socialistă, pe anul 1985, 
toate unitățile de extracție din industria 
petrolului și gazelor, propunindu-și :

1. Depășirea producției fizice planificate 
cu 1 000 tone țiței, 10 milioane mc gaze 
utilizabile și 750 tone gazolină, prin :

— efectuarea a peste 1 000 măsuri geolo- 
go-tehnologice in scopul intensificării rit
mului de extracție și creșterii afluxului de 
țiței în sonde, optimizarea pompajului de 
adincime și a regimului de extracție ;

— creșterea cu 0,5 la sută a coeficien
tului de utilizare a sondelor în exploatare 
prin reducerea cu 10 la sută a timpului 
neproductiv la lucrările de intervenție, re
parații capitale sonde și probe producție 
și prin îmbunătățirea continuă a calității 
acestor lucrări.

2. Depășirea planului la producția-marfă 
vindută și încasată cu 6 milioane lei, iar 
la producția netă cu 4 milioane lei.

3. Aplicarea consecventă a noului meca
nism economico-financiar, a principiilor 
autogestiunii și autoconduceril, in vederea 
depășirii beneficiului planificat cu 11 la 
sută și reducerii cu 10 lei și. respectiv, 7,5 
lei a cheltuielilor totale și materiale pla
nificate la 1 000 lei producție-marfă. Prin 
optimizarea și raționalizarea consumurilor 
energetice la extracția țițeiului prin pom
paj, pomparea Internă, injecția de apă și 
gaze se va asigura diminuarea consumu-
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CHEMAREA LA
adresată de Combinatul metalurgic Tulcea 

către toate întreprinderile din industria 
metalurgiei feroase și produselor refractare

ÎNTRECERE

Acționind cu devotament și abnegație, 
comuniștii, toți oamenii muncii din Com
binatul metalurgic Tulcea au obținut in 
anul 1984 succese importante în îndeplini
rea sarcinilor de plan. Metalurgiștii tulceni 
raportează depășirea planului producției- 
marfă cu 25,6 milioane lei, a productivită
ții muncii cu 4 la sută, a exportului cu 9 
la sută, reducerea cheltuielilor totale la 
1 000 lei producție-marfă cu 17 lei și a celor 
materiale cu 13 lei. Prin realizarea pro
gramelor speciale privind cercetarea știin
țifică, dezvoltarea tehnologică și introduce
rea progresului tehnic, în anul 1984 s-au 
obținut produse la nivel calitativ superior 
și au fost asimilate noi sortimente de fero
aliaje cu caracteristici superioare necesare 
economiei naționale.

Puternic mobilizat de hotărtrile Congre
sului al XIII-lea al P.C.R., de îndemnurile 
secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ferm hotărît să obțină 
noi succese în îndeplinirea prevederilor 
planului pe anul 1985, colectivul de oameni 
al muncii din Combinatul metalurgic Tul
cea cheamă Ia întrecere toate colectivele de 
muncă din întreprinderile industriei meta
lurgiei feroase și produselor refractare, 
angajîndu-se să realizeze următoarele o- 
biective :

1. Depășirea prevederilor planului de 
producție fizică la sortimentele solicitate 
de economia națională cu : 3 000 tone fero
aliaje, din care 1 000 tone feromangan 
afinat. 300 tone siliciu tehnic, 1 000 tone 
produse refractare bazice.

2. Depășirea prevederilor planului de ex
port cu 10 la sută.
’ 3. Depășirea sarcinilor de plan cu : 60 
milioane lei la producția-marfă. 6 milioane 
lei la producția netă, 50 milioane lei la pro
ducția-marfă vindută și încasată.

4. Depășirea prevederilor de plan la pro
ductivitatea muncii calculată pe baza pro
ducției-marfă cu 30 000 lel/persoană prin : 
organizarea superioară a producției și a
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CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de Consiliul unic agroindustrial 

de stat și cooperatist Frăsinet, județul Călărași, 
către toate consiliile unice agroindustriale 

de stat și cooperatiste
Exprimind voința și hotărirea coopera

torilor, mecanizatorilor, specialiștilor pen
tru înfăptuirea exemplară a obiectivelor 
stabilite de Congresul al XIII-lea al P.C.R., 
a prețioaselor indicații date de secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Consfătuirea de lucru pe pro
blemele agriculturii din decembrie 1984 și 
a obiectivelor noii revoluții agrare, Consi- 

rilor planificate cu 500 mii kWh energie 
electrică și 500 tone combustibil convențio- < 
nai. iar prin extinderea activității de recu
perare, recondlționare și refolosire a scu
lelor. materialelor, utilajelor și fluidelor 
de foraj se va obține o economie de 8 mi
lioane lei.

Inițiativa „Contul de economii al grupei 
sindicale" va fi generalizată la toate locu
rile de muncă.

4. Depășirea sarcinii planificate de creș
tere a productivității muncii, calculată pe 
baza producției-marfă, cu 2 800 lei pe per
soană.

5. Depășirea cu 5 la sută a planului de 
creștere a rezervelor recuperabile de hi
drocarburi. atit prin descoperirea de noi 
rezerve, cit și prin punerea în aplicare a 
unor măsuri de creștere a factorului final 
de recuperare. In acest sens, se vor săpa 
și pune în funcțiune 15 sonde de indesire 
și completare de gabarit. De asemenea, 
vom asigura extinderea și intensificarea cu 
5 la sută a procesului de injecție de apă.

6. Ridicarea nivelului de pregătire pro
fesională al personalului prin cuprinderea 
la cursurile de calificare și policalificare 
a unui număr de 150 muncitori : sondori, 
sondori-șefi, fochiști, operatori extracție, 
mecanici.

7. O atenție deosebită se va acorda îm
bunătățirii condițiilor de muncă și de viață 
ale întregului personal muncitor prin : 
extinderea capacității cantinei și diversifi
carea meniurilor; extinderea gospodăriilor- 
anexă de pe lingă cantinele schelei și cul
tivarea de legume șl furaje pe o suprafață 
de 7 ha, obținîndu-se peste 10 tone carne 
și o producție vegetală de 12 tone.

Se vor efectua 10 000 ore muncă patrio
tică.

Colectivul de oameni ai muncii din uni
tatea noastră este hotărît să răspundă prin 
noi succese în producție chemării parti
dului de a da tării mai mult țiței, înde- 
plinindu-și in mod exemplar sarcinile de 
plan și angajamentele asumate.

muncii, perfecționarea tehnologiilor existen
te prin elaborarea de feroaliaje speciale, 
elaborarea silicomanganului prin reduce
rea consumului de minereu de mangan cu 
30 la sută, prin utilizarea zgurilor de la 
feromangan, punerea în funcțiune a insta
lației de brichetare a prafurilor de fero
mangan și a instalației de recuperare a re
surselor energetice secundare.

5. îmbunătățirea nivelului calitativ al 
produselor prin asimilarea a 8 noi sorti
mente de feroaliaje, siliciu tehnic și cără
mizi refractare cu caracteristici superioare 
necesare economiei naționale și pentru 
export.

6. Reducerea cheltuielilor la 1 000 lei 
producție-marfă cu 5 lei la cheltuielile to
tale și cu 4 lei la cele materiale.

7. Diminuarea consumurilor specifice la 
materii prime și materiale cu 2 la sută.

8. Diminuarea consumurilor specifice de 
energie și combustibil cu 2 la sută.

9. Realizarea unui beneficiu peste plan de 
10 milioane Iei prin creșterea eficienței 
economice a întregii activități.

10. Aplicarea in producție a minimum 5 
studii de cercetare științifică și ingineria 
tehnologică.

11. Intensificarea mișcării de invenții și 
Inovații, înregistrind minimum 5 brevete 
pentru realizarea de produse noi și crește
rea productivității muncii.

12. Cuprinderea la cursurile de perfecțio
nare tehnico-profesională și la cursurile de 
calificare a întregului personal muncitor.

13. Introducerea mecanizării și automati
zării proceselor de manipulare și trans
port, precum și intensificarea activității de 
prevenire a îmbolnăvirilor profesionale, a 
accidentelor de muncă.

Ne angajăm ca in acest fel să realizăm 
prevederile planului pe 1985 și ale cincina
lului actual cu 12 zile mai devreme și să 
pregătim condițiile pentru Îndeplinirea 
obiectivelor viitorului plan cincinal.

liul unic agroindustrial de stat și coopera
tist Frăsinet, județul Călărași, adresează 
tuturor consiliilor unice agroindustriale din 
țară chemarea patriotică la întrecere so
cialistă pentru realizarea și depășirea sar
cinilor ce revin agriculturii din Planul na
țional unic de dezvoltare economico-socială 
pe anul 1985.

1. In sectorul producției vegetale ne an
gajăm să realizăm următoarele producții 
medii :

Cultura Angajament 
kg/ha

Creșteri față 
de plan 

kg/ha

Griu 7 000 1 870
Orz 7 000 2 250
Porumb boabe 12 500 5 290
Floarea-soarelui 3 050 650
Sfeclă de zahăr 45 000 4 400
Soia 3 050 570
Legume de clmp 32 000 6 100

2. In sectorul producției zootehnice, prin- 
tr-o selecție riguroasă, o bună furajare și o 
Îngrijire corespunzătoare a animalelor ne 
propunem să obținem, în medie, 90 viței la 
suta de vaci, 1 800 purcei la suta de scroafe, 
105 miei la suta de oi, 300 litri lapte peste 
plan în medie pe vacă furajată, iar de la 
întregul efectiv de ovine o producție me
die de lină pe oaie cu 0,650 kg mai mare 
decît cea prevăzută.

3. Hotărîți să contribuim în măsură și
mai mare la constituirea fondului central 
de produse agroalimentare, la mai buna 
aprovizionare a populației și la asigurarea 
industriei cu materii prime, ne angajăm să 
livrăm statului, suplimentar : 5 740 tone
grîu, 2 000 tone orz, 14 200 tone porumb 
boabe, 3 100 tone sfeclă de zahăr, 1 000 tone

ADUNAREA GENERALA A CONSILIULUI UNIC 
AGROINDUSTRIAL DE STAT ȘI COOPERATIST FRĂSINET, 

JUDEȚUL CALARAȘI

CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de întreprinderea de ulei Slobozia, 
județul Ialomița, către toate întreprinderile 

din industria alimentară
întreprinderea de ulei Slobozia a încheiat 

cel de-aj-patrulea an al cincinalului cu 68 
zile mai devreme, depășind planul la pro
ducția-marfă cu 19 la sută, iar la produc
tivitatea muncii cu peste 20 ia sută, prin 
valorificarea superioară a materiilor prime 
și materialelor, folosirea mai bună a capa
cităților de producție, reducerea consumu
rilor de materii prime, materiale, combus
tibil și energie, îmbunătățirea continuă a 
calității produselor.

Dînd glas voinței unanime de a răspunde 
cu noi fapte de muncă îndemnurilor și 
indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, cuprinse 
in istoricele documente ale Congresului al 
XIII-lea al Partidului Comunist Român, in 
cuvîntarea rostită la Plenara Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii din decem
brie 1984 și în Mesajul adresat întregului 
popor cu prilejul Anului Nou, oamenii 
muncii de la întreprinderea de ulei Slobo
zia, județul Ialomița, cheamă la întrecere 
socialistă toate Întreprinderile din indus
tria alimentară, angajîndu-se să realizeze 
în anul 1985 următoarele obiective : J

1. Depășirea planului la producția-marfă 
cu 55 milioane lei și creșterea indicelui de 
valorificare a materiei prime cu 3,5 la sută 
prin folosirea la maximum a tuturor ca
pacităților de producție.

2. Depășirea planului valoric la export 
cu 2 la sută ; producția contractată la ex
port va fi livrată integral și de calitate 
superioară pînă la data de 1 decembrie 
1985.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 
COMITETUL SINDICATULUI

CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de întreprinderea de transporturi auto 

Constanța către toate întreprinderile 
de transporturi auto

Animat de Istoricele hotărîri adoptate de 
Congresul al XIII-lea al Partidului Comu
nist Român si de însuflețitoarele orientări 
și indicații ale secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru obținerea unei înalte calități și efi
ciente economice în toate sectoarele de 
activitate, colectivul de oameni ai muncii 
din întreprinderea de transporturi auto 
Constanta cheamă la Întrecere socialistă 
toate colectivele de oameni ai muncii din 
întreprinderile de transporturi auto din 
tară, angajindu-se să realizeze următoarele 
obiective :

1. Depășirea volumului de mărfuri 
transportate cu 418 mii tone.

2. Depășirea volumului de venituri brute 
din activitatea de transport marfă, și călă
tori cu 6 milioane lei.

3. Realizarea unei economii de 120 tone 
combustibil convențional, față de cotele 
planificate, prin folosirea intensivă a par
cului de remorci, astfel incit toate auto
vehiculele pregătite pentru tractare să ru
leze cu 1—2 remorci și aplicarea inițiativei 
„Cel puțin un litru de combustibil econo
misit la 1 000 km rulați" și a inițiativei- 
concurs pentru „Cel mai îngrijit și eficient 
autovehicul".

4. Diminuarea consumurilor normate de 
materiale, energie și piese de schimb prin 
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floarea-soarelui, 3 700 tone legume, 600 tone 
soia și 4 100 hl lapte.

4. Folosind sămînță cu Însușiri biologice 
superioare și tehnologii moderne, genera- 
lizînd experiența dobindită, vom realiza 
culturi intensive pe mai mult de 6 500 ha, 
reprezentînd peste 40 la sută din suprafața 
consiliului, de pe care vom obține produc
ții medii la hectar de 25 tone porumb știu- 
leți pe 1 400 ha și 20 tone știuleți pe 900 ha, 
8 000 kg grîu pe 2 800 ha, 45 000 kg sfeclă 
de zahăr pe 415 ha, 3 050 kg floarea-soare
lui pe 530 ha și 3 050 kg soia pe 510 ha.

5. Vom da in folosință o ingrășătorie de 
taurine cu 3 130 locuri.

6. Aplicînd cu fermitate noul mecanism 
economico-financiar, in 1985 vom depăși 
producția gloljală agricolă planificată cu 19 
la sută, beneficiile cu 29 la sută și vom 
reduce cu 10 la sută cheltuielile materiale 
prevăzute, asigurînd ridicarea nivelului de 
retribuire a cooperatorilor cu cel puțin 12 
la sută.

Prin dezvoltarea și diversificarea activi
tății de industrie mică, vom depăși cu 9 
milioane lei valoarea producției-marfă in
dustriale și a prestărilor de servicii nein
dustriale.

7. Pe baza valorificării superioare a re
zervelor de creștere a producției vegetale 
și animale existente în gospodăriile popu
lației, cooperatorii, ceilalți locuitori ai sate
lor noastre vor livra la fondul statului 540 
tone legume, 283 tone carne șl alte produse 
vegetale și animaliere, aducîndu-și astfel 
din plin contribuția la îndeplinirea sarcini
lor ce le revin din Programul unic.

3. Reducerea cheltuielilor planificate, to
tale și materiale, cu 4,5 lei și» respectiv, 
cu 4 Iei la 1 000 lei producție-marfă prin : 
diminuarea consumurilor de combustibil și 
energie pe tona de produs cu-3 la sută 
fată de norme : reducerea cheltuielilor de 
aprovizionare și desfacere a produselor, a 
perisabilităților de ambalaje folosite cu 2,5 
la sută ; creșterea vitezei de rotație a mij
loacelor circulante cu două zile prin eli
minarea stocurilor fără mișcare.

4. Prin aplicarea consecventă a princi
piilor noului mecanism economico-finan
ciar. a autoconducerii și autogestiunii mun
citorești vom depăși planul la producția 
netă cu 5 milioane lei, iar la beneficiu cu 
cel puțin 6 milioane lei.

5. Depășirea planului productivității 
muncii calculate pe baza producției-marfă 
cu 182 mii lei pe om al muncii prin : creș
terea gradului de mecanizare a procesului 
de producție, modernizarea proceselor teh
nologice la rafinare și îmbuteliere, creș
terea coeficientului de folosire a timpului 
de muncă al personalului cu 1 la sută față 
de anul 1984.

6. îmbunătățirea condițiilor de muncă și 
viață ale personalului muncitor din cadrul 
unității prin amenajări și dotări corespun
zătoare la toate secțiile de producție, con
struirea unei cantine pentru personalul 
muncitor propriu și ceilalți oameni al 
muncii de pe platforma industrială de vest 
a municipiului Slobozia.

COMITETUL DE PARTID 
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recondiționarea da piese și subansamble 
peste plan in valoare de 300 mii lei, de
pășirea cu 15 tone a planului de recupe
rare a materialelor refolosibile, vulcaniza
rea peste plan prin atelierul propriu a 
4 000 anvelope și reșaparea a 400 anvelope.

5. Depășirea cu 500 lei pe fiecare om al 
muncii a productivității muncii planificate 
pe baza veniturilor brute.

6. Depășirea indicelui planificat de uti
lizare a unei tone capacitate din parcul 
inventar de autovehicule marfă cu 1,3 la 
sută, precum și a indicelui de utilizare a 
unui loc capacitate din parcul inventar de 
autobuze cu 0,5 la sută prin organizarea 
superioară a muncii și efectuarea la un 
înalt nivel calitativ a lucrărilor de între
ținere și reparații.

7. Creșterea de la 90 la 105 a numărului 
de remorci utilizate la 100 autocamioane 
apte de a tracta remorci.

8. Depășirea planului de beneficii cu un 
milion lei.

Colectivul de oameni ai muncii din în
treprinderea de transporturi auto Constan
ța este ferm hotărît să-și onoreze in mod 
exemplar angajamentele asumate, aducin- 
<ju-și în felul acesta contribuția la înfăp
tuirea sarcinilor ce-i revin în 1985, ultimul 
an al cincinalului.

CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de Uniunea județeană 

a cooperativelor meșteșugărești Vîlcea 
către toate uniunile județene 

ale cooperativelor meșteșugărești
In atmosfera de puternică angajare re

voluționară, generată de istoricele hotărîri 
adoptate de cel de-al XIII-lea Congres al 
partidului, oamenii muncii din cadrul coo
perativelor meșteșugărești din județul Vîl
cea raportează cu mîndrie patriotică reali
zarea și depășirea tuturor sarcinilor de 
plan și a angajamentelor pe anul 1984. în 
anul recent încheiat s-a depășit planul cu :
8.2 la sută la valoarea producției-marfă in
dustrială și a prestărilor de servicii nein
dustriale în industria mică ; cu 1.6 la sută 
la prestări de servicii pentru populație ; cu
17.2 la sută la export și cu 8,4 la sută la 
livrări de mărfuri către fondul pieței.

Exprimind hotărirea fermă a comuniști
lor, a tuturor oamenilor muncii din unită
țile noastre de a înfăptui cu responsabili
tate muncitorească obiectivele stabilite de 
Înaltul forum al comuniștilor din țara noas
tră, referitoare la dezvoltarea în continuare 
a industriei mici și a serviciilor, în deplină 
concordantă cu cerințele și exigentele tot 
mai mari ale populației, adresăm tuturor 
uniunilor județene ale cooperativelor meș
teșugărești chemarea la întrecere socialistă 
pe anul 1985, cu următoarele obiective :

1. Depășirea cu 30 milioane Iei a valorii 
planificate la producția-marfă industrială și 
la prestări de servicii neindustriale în in
dustria mică, prin diversificarea continuă 
a produselor și serviciilor și îmbunătățirea 
calității acestora, valorificarea superioară 
a materiilor prime, a materialelor recupe
rabile, a resurselor locale, economisirea 
combustibililor și energiei, ■ extinderea coo
perării cu întreprinderile de stat.

2. Depășirea cu 3 milioane lei a planu
lui la prestări de servicii, prin dezvoltarea 
și diversificarea activităților pe care popu
lația le solicită, executarea lucrărilor la un 
Înalt nivel calitativ șl la termenele stabili
te. Un accent deosebit se va pune pe extin- 
dere,a. reparațiilor TV, precum șl pe repa
rarea și întreținerea obiectelor de uz cas
nic și gospodăresc, a prestărilor In con
strucții șl instalații, achiziționarea, recondi- 
ționarea și valorificarea bunurilor de folo
sință Îndelungată de la populație.

3. Livrarea unui volum suplimentar de 
mărfuri către fondul pieței în valoare de 10 
milioane lei, cu respectarea Întocmai a con
dițiilor de calitate și intr-o structură sorti
mentală diversificată, care să corespundă 
gusturilor diferitelor categorii de consu
ma tori.

4. Depășirea cu 5 la sută a planului de 
export-total, pe baza realizării unor noi 
produse care să fie oferite partenerilor ex

CONSILIUL UNIUNII JUDEȚENE
A COOPERATIVELOR MEȘTEȘUGĂREȘTI VÎLCEA

CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de Oficiul județean de turism Prahova 

către toate unitățile de turism
Puternic mobilizați de hotărtrile Congre

sului al XIII-lea al partidului și însuflețiți 
de realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in funcția supremă de secretar general al 
partidului, oamenii muncii din cadrul Ofi
ciului județean de turism Prahova, hotărîți 
să contribuie activ la înfăptuirea exem
plară a prevederilor celui de-al șaptelea 
cincinal, cheamă la întrecere socialistă 
toate unitățile de turism din țară, pentru 
depășirea sarcinilor de plan pe anul 1985, 
asumindu-și următoarele angajamente :

1. Depășirea volumului planificat de În
casări valutare din turismul internațional 
cu 3 la sută, prin stabilirea unei game noi 
și diversificate de servicii pe devize con
vertibile ; contractarea unui sortiment di
versificat de mărfuri din producția internă, 
solicitate de turiștii străini ; contactarea 
unor firme din străinătate Si Încheierea prin 
O.N.T. Carpați București a Unor contracte 
de lungă durată pentru valorificarea bazei 
materiale proprii, organizarea și dotarea 
in mod corespunzător a unui club in stațiu
nea Sinaia pentru turiști străini, angajarea 
unui camping modern In zona motelului 
Izvorul Rece, contractarea la O.N.T. Car
pați București, pentru turism internațional, 
a cabanelor Brădet din stațiunea Sinaia și 
a Căminului alpin din Bușteni, moderniza
rea unui număr de 5 case de odihnă in 
stațiunile Sinaia și Bușteni șl a cabanei 
Cuibul Dorului din masivul Bucegl, pentru 
a fi oferite la contractare turismului inter
național.

2. Depășirea planului de Încasări din ac
tivitatea de turism intern cu 4 milioane lei, 
organizarea de acțiuni In Delta Dunării cu 
sejur de 4—5 zile, incluzind In programul 
turistic și Canalul Dunăre — Marea Neagră, 
organizarea in afara excursiilor din grafice 
a unui tren special pentru excursii peste ho
tare in țările vecine ș.a.

3. Depășirea volumului planificat la pres
tări de servicii pentru populație cu 1 mi
lion lei, prin creșterea coeficientului de 
utilizare a capacităților de cazare cu 3 la 
sută peste cel planificat, valorificarea mai 
bună a bazei materiale proprii prin realiza
rea unor acțiuni suplimentare la cabanele 
și casele de odihnă din județ, organizarea 

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 
COMITETUL SINDICATULUI

terni, cit și prin executarea întregului vo
lum de mărfuri destinat pieței externe Ia 
termenele prevăzute și la un nivel calitativ 
superior. In acest'sens, ne angajăm să rea
lizăm contractele încheiate pe acest an pînă 
la 15 decembrie 1985.

5. Depășirea cu minimum 5 la sută a pla
nului de desfacere a mărfurilor cu amănun
tul prin dezvoltarea și modernizarea rețelei 
proprii de desfacere, aprovizionarea ritmică 
a unităților cu produse noi de calitate și 
amplificarea reclamei comerciale.

6. Reducerea cu 5 lei a cheltuielilor to
tale și materiale planificate la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă și depășirea cu 3 la sută a be
neficiului planificat, prin valorificarea su
perioară a resurselor de materii prime, 
materiale, combustibili și energie.

7. îmbunătățirea condițiilor de muncă și 
viață ale membrilor cooperatori prin înfiin
țarea de grădinițe pentru copii, cantine și 
gospodării-anexă in municipiu] Rm. Vîlcea 
și în orașul Drăgășani.

8. Se va Intensifica activitatea politico- 
educativă și cultural-artistică de masă, în 
scopul ridicării necontenite a conștiinței so
cialiste, al educării cooperatorilor meșteșu
gari și a celorlalți oameni ai muncii in 
spiritul patriotismului revoluționar, al 
grijii față de avutul obștesc, al cunoașterii 
și respectării legilor statului, al promovării 
și aplicării in viață și in muncă a princi
piilor și normelor eticii și echității socia
liste.

Se va desfășura o activitate cultural-ar
tistică de masă mal susținută, in cadrul 
celei de-a V-a ediții a Festivalului națio
nal „Cintarea României", atrăgind in acest 
sens un număr tot mai mare de oameni ai 
muncii.

Puternic Însuflețiți de sarcinile mobiliza
toare ce revin cooperației meșteșugărești 
din documentele celui de-al XIII-lea Con
gres al Partidului Comunist Român, orga
nele de conducere colectivă ale uniunii și 
cooperativelor, cei peste 5 000 de oameni ai 
muncii din cooperația meșteșugărească a 
județului Vîlcea, sub îndrumarea organelor 
și organizațiilor de partid, sînt ferm hotărîți 
să-și consacre toată priceperea și puterea 
de muncă în scopul realizării sarcinilor de 
plan și a angajamentelor asumate, în vede
rea înfăptuirii întocmai a mărețului pro
gram de ridicare a patriei noastre pe noi 
culmi de civilizație și progres, de Îmbună
tățire continuă a nivelului de trai material 
și spiritual al întregului popor, țelul suprem 
al întregii politici a partidului nostru.

unei game de servicii suplimentare ca : 
circuite interne video în 5 hoteluri, școală 
de schi pentru oamenii muncii sosiți la 
odihnă în stațiunile Sinaia și Bușteni, 
cursuri de balet pentru copii, reparații radio 
portative, radiocasetofoand pentru turiștii 
din hoteluri.

4. Depășirea planului de desfacere a măr
furilor cu amănuntul cu 10 milioane lei 
prin creșterea desfacerilor la produsele de 
cofetărie-patiserie ; depășirea planului 
producției culinare cu 6 milioane lei ; asi
gurarea din gospodăriile-anexă proprii a 
unui fond de marfă de 95 tone carne și 
12 tone legume-zarzavaturi.

5. Depășirea beneficiului planificat cu 500 
mii lei prin creșterea vitezei de rotație a 
mijloacelor circulante, reducerea cheltuie
lilor administrativ-gospodărești cu 50 mii 
lei, creșterea productivității muncii cu cel 
puțin 18 mii lei pe lucrător peste nivelul 
planificat, îndeosebi prin utilizarea rațio
nală a forței de muncă.

6. Depășirea planului de recuperare a 
materialelor refolosibile In medie cu 10 la 
sută la sticlă, textile, hirtie.

7. Creșterea nivelului de conștiință poli
tică și profesională al Întregului personal 
muncitor prin formarea și perfecționarea 
unui număr de 132 lucrători, deschiderea 
unui curs de calificare la locul de muncă 
pentru 30 lucrători comerciali, perfecțio
narea pregătirii profesionale a unui număr 
de 220 lucrători, organizarea unui ciclu 
de 12 lecții teoretice și practice pentru lu
crătorii care participă la servirea turiștilor 
străini, extinderea unor metode și inițiative 
Înaintate, a brigăzilor de bună servire, în
tărirea ordinii și disciplinei, imprimarea 
unei atitudini demne a lucrătorilor in rela
țiile cu turiștii, în spiritul normelor de etică 
și echitate socialistă.

Bazîndu-se pe experiența acumulată, pe 
rezultatele obținute pină in prezent, oame
nii muncii din cadrul Oficiului Județean de 
turism Prahova — Sinaia, sub conducerea 
directă a organelor și organizațiilor de 
partid, sint hotărîți să asigure realizarea 
exemplară a angajamentelor asumate în în
trecerea socialistă pe anul 1985.

COMITETUL DE PARTID 
COMITETUL U.T.C.

y
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UN FRONT DE LUPTĂ PENTRU ENERGIE
care cere mari eforturi, bună organizare

1 și multă răspundere muncitorească
Suplimentar 32 milioane kWh 

de energie prin buna exploatare a agregatelor 
esențială - alimentarea ritmică a grupurilor energetice cu cărbune 

Randament energetic mereu mai ridicat Zile și nopți de
activitate neîntreruptă Muncă asiduă pentru atingerea cit

Forțe puternice sînt 
cărbune

MINTIA - DEVA

PAROȘENI

E
mai grabnică a puterii nominale 

concentrate la gospodăria de
DOICEȘTI

RADEA

Ș-

Producții sporite
ProblemaTURCENI

MINTIA - DEVA
Colectivul de oameni ai muncii de 

la termocentrala Mintia-Deva, trans
mite corespondentul nostru Sabin 
Cerbu, depune eforturi stăruitoare 
pentru asigurarea funcționării la 
parametri superiori a tuturor gru
purilor energetice, livrînd zilnic, în 
sistemul national, cantități sporite 
de energie electrică. Aici se reali
zează cea mai mare putere instala
tă medie din termocentralele pe căr
buni din tară, de 950—1 000 MW pe 
zi. Ca atare, energeticienii de la 
termocentrala Mintia-Deva au pro
dus, de la începutul anului și pînă 
ieri, 362 milioane kWh energie elec
trică, cu 32 milioane kWh mai mult 
decît prevedeau sarcinile de plan.

In momentul de fată, puternice 
forțe sînt concentrate în continuare 
pentru a se asigura alimentarea 
centralei cu cărbune. Grija de căpe
tenie o constituie alimentarea con
tinuă a buncărelor cu cărbune și 
menținerea în funcțiune, la întrea
ga capacitate, a mașinilor de preluat 
cărbunele și deversat \ pe benzi în 
vederea aprovizionării neîntrerupte 
a centralei cu cărbune. Deși frigjjl e 
pătrunzător — vineri și sîrhbătă au 
continuat să se înregistreze tempe
raturi scăzute — de minus 15—17 
grade — Echipele organizate pe es
tacadă, la dezghețul vagoanelor în 
tuneluri, la descărcarea lor și supra
vegherea funcționării în bune con
diții a benzilor, lucrează eu eroism, 
făcindu-și pe deplin datoria. Sînt 
demne de subliniat și eforturile ener- 
getielenilor*  de 'ia mori, cazane, gru
puri energetice și de la instalațiile 
aferente, precum și ale echipelor de 
jntervenții pepțru a menține in per
manentă stare" de funcționare toate 
agregatele.

în această activitate neîntreruptă, 
fără nici un răgaz, de zi și noapte, 
energeticienii desfășoară o muncă cu 
adevărat titanică, acționind fără 
preget. Este foarte greu să eviden
țiem pe energeticienii care, după 
schimburi prelungite, sint chemați 
noaptea tirziu pentru a interveni in 
vederea remedierii unor defecțiuni, 
asigurării funcționării continue a 
tuturor instalațiilor." Șeful de echipă 
Ion Lucaciu, muncitorii specialiști 
Ioan Popescu. Iosif Nagy, Ioan Fâ- 
gărășanu și multi alți energeticieni 
au fost mereu la datorie, interve
nind cu operativitate și inaltă com
petență profesională ori de cite ori 
au fost solicitați. Hotărîrea lor este 
unanimă : să asigure funcționarea 
tuturor grupurilor energetice la pa
rametrii optimi, să pulseze în siste
mul energetic național cit mai multă 
energie. în cursul dimineții de ieri, 
termocentrala Mintia-Deva atinsese 
o putere de 1 020 MW.

ORADEA
Corespondentul „Scînteii" în jude

țul Bihor, Ioan Laza. a fost prezent 
în toate aceste zile „fierbinți" în 
mijlocul energeticienilor de la ter
mocentrala Oradea, de unde trans
mite o convorbire cu directorul aces
tei unități, inginerul Sorin Ungur.

— Condițiile sint deosebit de grele 
și pentru noi, temperatura medie 
zilnică menținîndu-se sub minus 
10 grade, ne spune directorul termo
centralei. In asemenea situație, cu- 
vîntul de ordine la fiecare loc de 
muncă a fost și este : „Mai mult 
accent pe efortul propriu", cu con
vingerea că sporirea producției, rea
lizarea puterii medii zilnice planifi
cate de 157 MW depind in mare 
măsură de eliminarea tuturor locuri
lor înguste ivite. O asemenea ștran
gulare apăruse la gospodăria de căr
bune, deoarece stocul din depozit 
scăzuse îngrijorător de mult, dar mai 
ales din pricina descărcării anevo
ioase a cărbunelui înghețat. Ca ur
mare a organizării mai bune a acti
vității pe rampe, la tunelul de dez
gheț, a sporirii cu peste 25 la sută 
a efectivelor mobilizate aici, ritmul 
zilnic de descărcare a vagoanelor a 
ajuns la 6 000—7 000 tone cărbune, 
mult superior celui de la începutul 
acestei săptămini. Cu toată stăruința 
este supravegheată și funcționarea 
ireproșabilă a benzilor transportoare, 
a morilor-ventilator, înlesnind ali
mentarea ritmică a cazanelor. Res
pectarea cu strictețe a programului 
de lucru, spiritul de inițiativă și dă
ruire al oamenilor se regăsesc și în 
finalizarea mai devreme a reviziei 
programate la cazanul nr. 2, a că
rui legare în paralel permite furni
zarea unor cantități sporite de abur 

pentru turbine. în același timp, a 
fost întărită asistența tehnică pe 
toate cele trei schimburi, pentru 
asigurarea intervențiilor operative 
în cazul apariției unor defecțiuni, 
intensifieîndu-se controalele preven
tive, spre a se evita orice oprire 
accidentală.

Cunoscînd permanent pulsul acti
vității, realizarea planului de ener
gie pe fiecare secție și tură, situația 
afluirii cărbunelui de la furnizor, 
cauzele și stadiul soluționării anu
mitor imobilizări, avem posibilitatea 
de a interveni prompt pentru eli
minarea oricăror neajunsuri, pentru 
redresarea unor situații. Dealtfel, 
inițierea unor asemenea măsuri me
nite să asigure funcționarea din plin 
a fiecărui agregat a avut drept efect 
realizarea sarcinilor de plan afe
rente acestei săptămini.

— Cu ce probleme vă confruntați 
în aceste zile ?

— întii de toate, așa cum am mai 
spus in „Scînteia", solicităm o apro
vizionare mult mai bună cu păcură. 
Vîrful de sarcină termică trebuie 
acoperit de cazanele de apă fierbin
te, care utilizează păcură. în caz 
contrar, prizele de termoficare sînt 
suprasolicitate, încărcate la maxi
mum, producția de energie menți- 
nîndu-se, prin urmare, scăzută. Or, 
în prezent, termocentrala dispune 
doar de echivalentul de păcură pen
tru consumul pe două zile și jumă
tate. în plus, dacă minerii de la 
Voivozi își fac pe deplin datoria, 
livrîndu-ne zilnic însemnate canti
tăți de lignit peste prevederi, în 
schimb restanțele din bazinul Olte- 
niei cresc de lg,. o zi la alta. Sto
cul de cărbune din depozit, chiar 
dacă adăugăm și ritmul crgscînd la 
descărcare, acoperă doar necesarul 
pentru o decadă.

TURCENI
< —————
La termocentrala Turceni, după 

cum ne relatează corespondentul 
nostru Dumitru Prună, în cursul 
acestei săptămini, blocurile energe
tice au fost puse succesiv in exploa
tare, dar, datorită greutăților in ali
mentarea cu cărbune și umidității 
lignitului, ele nu au funcționat la 
nivelul do putero planificat. Mai 
mult, variațiile de temperatură și 
opririle forțate au dus la apariția 
unor noi defecțiuni.

— Deși producția de energie obți
nută a fost fluctuantă și nu s-a ri
dicat la nivelurile stabilite — ne spu
ne tovarășul Stelian Morie, secreta
rul comitetului de partid al platfor
mei energetice Turceni — conside
răm că perioada grea pe care am 
traversat-o a făcut proba capacității 
de mobilizare a colectivului nostru, 
a hotăririi sale de a înfrunta cu 
bărbăție situațiile create de această 
iarnă. Vom elimina în scurt timp 
toate neajunsurile provocate, astfel 
incit chiar din aceste zile să pulsăm 
constant in sistemul energetic națio
nal minimum 500—600 MWh .pe zi.

Din constatările la cîteva puncte 
de lucru1 ne-am convins că energeti
cienii de la Turceni înțeleg marele 
examen pe care îl au de trecut în 
aceste zile și acționează cu toată dă
ruirea pentru remedierea instalațiilor 
afectate de .îngheț și repunerea in 
funcțiune a capacităților energetice, 
întregul personal al uzinei de repa
rații, cit și cel de la exploatare, con
stituit în formații de intervenții, 
participa în schimburi prelungite la 
repararea morilor și a pompelor de 
alimentare, inlocuirea țevilor sparte 
de la cazane, a coturilor uzate la 
economizoare, pentru dezafectarea 
aparatelor înghețate din sistemul de 
măsură și control. Ca urmare, s-au 
creat condiții ca grupurile 3 și 5 de 
330 MW să fie repuse în paralel.

Eforturi deosebite se depun'1 pentru 
repararea mașinilor și instalațiilor 
din cadrul gospodăriei de cărbune, 
a circuitelor de benzi, care in pri
mele zile ale săptămînii au fost 
aproape în întregime blocate. Din 
cauza înghețului s-au blocat și bun- 
cărele și pîlniile de deversare, în- 
greunîndu-se astfel activitatea de 
descărcare a cărbunelui din vagoane. 
Pentru soluționarea acestor multiple 
probleme s-au alăturat colectivului 
de la Turceni specialiști din Minis
terul Energiei Electrice, din alte mi
nistere, constructori și montori de 
pe platforma industrială a Turceni- 
lor, militari. Ca rezultat al efortu
rilor unite, au fost dezafectate 
unele circuite de benzi, asigu- 
rindu-se posibilitatea minimei ali
mentări cu cărbune a grupurilor 
aflate în sarcină. „In prezent — ne 
spune inginerul Nicolae Cundiev,
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Mhune urgente de rezolvat
• Descărcarea rapidă și operativă a vagoanelor cu cărbune în fiecare 

termocentrală, prin organizare mai bună și concentrarea de forțe sporite.
® întreținerea riguroasă a tunelurilor de dezgheț, pentru a se asigura 

condițiile necesare funcționării lor neîntrerupte, astfel îneît vagoanele cu căr
bune să fie reintroduse grabnic în circuitul transportului.

• Benzile de transport și celelalte utilaje care asigură alimentarea cu 
cărbune a instalațiilor trebuie să fie reparate și întreținute în cele mai bune 
diții, astfel îneît în toate termocentralele 
randament.

• Toate grupurile energetice și 
porar din funcțiune din lipsa cărbunelui 
maximă operativitate.

• Să se întărească asistența tehnică cu cadre de înaltă calificare în 
toate cele trei schimburi de producție.

• Pretutindeni, în toate termocentralele să se manifeste un spirit de or
dine și disciplină exemplar, astfel ca toate grupurile energetice să funcționeze 
neîntrerupt, cu randamente optime.

acestea să fie folosite cu cel mai
con- 
inalt

tem-instalațiile avariate sau cele scoase 
trebuie reparate și repuse în funcțiune cu

Două secvențe din sectoarele „fierbinți" ale termocentralei de la Ișalnița : tunelul de uscare a cărbunelui 
și depozitul unde, în pofida gerurilor aspre, în aceste zile se acționează energic, cu toate forțele

Toate vagoanele cu cărbune - rapid si operativ descărcate
• LA TERMOCENTRALA TURCENI : în 

cintă 640 vagoane cu cărbune și alte 340 
vagoane în stația de cale ferată.
• LA TERMOCENTRALA DOICEȘTI : în 

cintă 241 vagoane cu cărbune, iar 864 
goane în stația de cale ferată.

® LA TERMOCENTRALA ORADEA : 
vagoane cu cărbune în incintă și 90 de 
goane în stația de cale ferată.
• LA TERMOCENTRALA ONEȘTI: în incintă 

192 vagoane cu cărbune, iar în stația de cale 
ferată 266 de vagoane.

Așa cum a cerut Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prin eforturile conjugate ale 
colectivelor muncitorești, prin mobilizarea de 
forțe sporite, printr-o exemplară organizare 
a muncii, este absolut
NELE
RAPID
RAPID

Așa cum am mai menționat, în ultimul timp, 
prîh eforturile pline de abnegație depuse de 

\ colectivele de mineri, jritr-o serie de unități 
Ls-a " ’ ‘ - ■
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- n înregistrat, o creștere continuă a produc
ției de cărbune energetic necesar termocen
tralelor. Pentru funcționarea la întreaga ca
pacitate a tuturor centralelor termoelectrice, 
acum, mai mult ca oricînd, se impune ca în 
fiecare județ să se asigure o puternică con
centrare de forțe, o organizare riguroasă 
pentru ca fiecare vagon cu cărbune destinat 
termocentralelor să fie descărcat cu maximă 
operativitate, evitîndu-se imobilizarea unor 
importante capacități de transport.

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Mi- 
| nelor, la primele ore ale zilei de ieri se aflau :

• LA TERMOCENTRALA MINTIA - DEVA : 
în incintă 298 vagoane cu cărbune, iar în 
stația de cale ferată 1 307 vagoane.

© LA TERMOCENTRALA IȘALNIȚA : în in-v 
cintă 320 vagoane cu cărbune, iar alte 1 612J 
vagoane în stația de cale ferată.
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L
directorul uzinei de combustibil, 
peste 1 000 de oameni sînt angajați 
la acțiunile de dezafectare și repa
rare a circuitelor din estacadele 1 -și 
2. la descărcarea cărbunelui din gar
niturile de vagoane sosite din bazi
nele miniere. Totodată, am intensi
ficat lucrările pentru terminarea și 
punerea în funcțiune, în următoarele 
zile, a tunelului de dezgheț. Vom 
diminua astfel considerabil greută
țile existente și vom asigura alimen
tarea ritmică a termocentralei cu 
cărbune cu umiditate scăzută, ceea 
ce constituie la ora actuală problema 
nr. 1 a sporirii producției de energie 
electrică".

PAROȘENI
Ieri dimineață, energeticienii de la 

Paroșeni au produs al 50-lea mi
lion kWh energie electrică din acest 
an, realizînd in ultimele 24 de ore 
o putere medie de 160 MW desti
nată energiei electrice, plus o în
semnată cantitate de agent termic 
pentru încălzirea a 35 000 aparta
mente din orașele Văii Jiului — ne 
comunică corespondentul nostru 
Sabin Cerbu.

Și aici se acționează cu toate for
țele pentru buna aprovizionare a
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necesar ca VAGOA-
CU CĂRBUNE SĂ FIE OPERATIV Șl 

DESCĂRCATE, SĂ FIE OPERATIV Șl 
REINTEGRATE TRANSPORTULUI.
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centralei cu cărbune și funcționarea 
la parametri cit mai înalți a tutu
ror grupurilor energetice. In urmă 
cu două zile, așa cum se relata în- 
tr-o corespondență publicată in zia
rul nostru, cazanul nr. 4 de la gru
pul energetic nr. 4 a fost oprit pen
tru înlăturarea unei defecțiuni, dar 
el a fost repus cu operativitate în 
funcțiune datorită intervenției 
prompte a formațiilor de lăcătuși și 
sudori de la sectorul reparații.

Drept rezultat al acțiunilor între
prinse de Comitetul municipal de 
partid Petroșani, energeticienii de 
aici au primit un ajutor substantial 
din partea întreprinderii de utilaj 

minier și întreprinderii pentru pie
se de schimb și reparații utilaje 
electromecanice din Petroșani, în 
vederea menținerii în bună stare de 
funcționare a instalațiilor de ali
mentare cu cărbune a centralei, pre
cum și la reparația unui motor de 
5 000 kW de la pompele de alimen
tare cu apă a cazanelor de la gru
pul energetic nr. 4.

IȘALNIȚA
Energeticienii de la termocentrala 

Ișalnița, ne relatează corespondentul 
nostru Nicolae Băbălău, depun 
eforturi stăruitoare pentru depășirea 
situației grele din aceste zile, gene
rată de iarna aspră și neobișnuită, 
înghețarea cărbunelui în vagoane a 
dereglat considerabil aprovizionarea 
ritmică a instalațiilor, diminuîndu-se 
nivelul producției de energie electrică 
furnizată în sistemul energetic na
țional.

în această situație de forță majoră, 
secretariatul comitetului județean de 
partid a dispus, încă de duminica 
trecută, detașarea la termocentrală 
a 19 activiști de partid pentru a 
acționa operativ, zi și noapte, pînă 
la redresarea situației grele create 
de rigorile acestei ierni. Comanda
mentul constituit în acest sens a luat 
măsuri pentru mobilizarea unor în
semnate forțe umane și mecanice în 
vederea grăbirii ritmului la descăr
carea cărbunelui, care vine aproape 
în întregime înghețat. în fiecare 
schimb lucrează între 120 și 150 de 
militari și 24 mijloace mecanice 
grele care acționează, cu deosebire, 
la depozitul central -de cărbune și la 
cele 4 stații de descărcare. In spi
ritul indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de a se face totul pentru 
creșterea producției de energie, în
tregul colectiv de energeticieni cra- 
ioveni și forțele venite în ajutor 
acționează fără preget pentru ca pu
terea medie zilnică a instalațiilor să 
ajungă la cea indicată de conducerea 
partidului : 900—950 MW.

Am fost prezent într-una din nop
țile trecute printre energeticienii 
craioveni. Deși era un ger de crăpau 
pietrele, la toate punctele de lucru 
se muncea ca la nivelul schimbului 
I, angajat, cu toată răspunderea. Con
statăm că dacă altă dată vagoanele 
erau basculate, acum cărbunele se 
descărca cu tîrnăcopul și cazmaua. 
Cea mai grea problemă de rezolvat 
o constituie desfundarea buncărelor 
care se blochează din cauza cărbune
lui înghețat. Specialiștii termocen
tralei, cărora le dau o mină de aju
tor și alte forțe din întreprinderile 
craiovene, încearcă fel de fel de 
soluții. La stația de descărcare nr. .3, 
bunăoară, pereții buncărelor au fost 
placați cu tablă decapată, formîn- 
du-se un fel de tobogan care să 
permită alunecarea cărbunelui spre 
benzile transportoare.

Azi, duminică, s-a încheiat o săp- 
tămînă de efort cu adevărat eroic. 
Dar aici, la termocentrala Ișalnița, 
continuă zilele și nopțile de muncă 
asiduă, plină de răspundere, pentru 
a asigura țării energie, cît mai multă 
energie.

ONEȘTI
■I

Obiectivul principal al energeticie
nilor de la Onești îl constituie, după 
cum ne transmite corespondentul 
nostru Gheorghe Baltă, realizarea u- 
nei puteri medii zilnice de 100 MW.

— Hotărîtor pentru noi — ne spu
ne inginerul Ion Rusu, directorul în
treprinderii electrocentrale Borzești 
— este asigurarea unei bune func
ționări a întregii gospodării de căr
bune, mai exact a utilajelor existen
te aici. Mă refer la benzile transpor
toare, concasoare, mori și tuneluri de 
încălzire. Pentru a face față volu
mului mare de lucrări din acest sec
tor, am mobilizat aici, chiar de la 
începutul săptămînii, numeroase uti
laje și un număr mare de oameni de
tașați din diferite unități economice 
ale municipiului. în același timp, am 
cerut ajutor unităților vecine — în
treprinderea de utilaj chimic și Com
binatul petrochimic — pentru a ne 
construi buncărele necesare la trans
portul cărbunelui în tunelurile de 
uscare.

Așa cum aveam să ne convingem, 
Întreaga gospodărie de cărbune a ter
mocentralei a devenit în aceste zile 
locul de muncă cel mai fierbinte, 
unde, în pofida gerului năprasnic, ac
tivitatea nu încetează nici o clipă. 
Oamenilor care descarcă cărbunele 

din vagoane li s-au alăturat peste 100 
de muncitori veniți de pe șantierele 
de construcții ale Centralei indus
triale pentru energie electrică și ter
mică. Nevoia mare de forță de mun
că a determinat comitetul municipal 
de partid să apeleze la muncitorii din 
toate unitățile de pe platforma in
dustrială trotușeană. pentru ca, după 
orele de program, să dea o mină de 
ajutor la descărcarea și transportul 
cărbunelui. Ca urmare, sute de oa
meni ai muncii lucrează zilnic, prin 
rotație, la descărcarea vagoanelor, Ia 
alimentarea benzilor transportoare, Ia 
încărcarea cărbunelui în buncăre.

Cu aceeași înaltă răspundere și stă
ruință se acționează și pentru asigu
rarea bunei funcționări a agregatelor, 
pentru menținerea in condiții nor
male a circuitelor, amenințate și ele 
de îngheț, pentru efectuarea lucrări
lor de etanșare șl izolare a conducte
lor, instalațiilor etc. Asistența tehnică 
este bine asigurată, în centrala eleb- 
trică aflîndu-se în permanență, zi și 
noapte, cadre de conducere din între
prindere, precum și activiști cu 
munci de răspundere de la organele 
locale de partid.

Directorul termocentralei, inginerul 
Nicolae Arsenie, ne-a informat că 
s-a atins o putere de 70 MW, exis- 
tind condiții ca, in perioada urmă
toare, cele două grupuri turbogene- 
ratoare să ajungă la capacitatea no
minală.

DOICEȘTI
Energeticienii de la Doicești, ne 

transmite corespondentul nostru 
Gheorghe Manea, acționează stărui
tor, zi și noapte, pentru creșterea 
producției, in săptămîna care a tre
cut fiind soluționate o serie de pro
bleme deosebit de importante.

— Avem de executat în această 
perioadă un volum foarte mare de 
lucrări — ne spune inginerul Ion 
Ene, șeful secției termomecanice. 
Este vorba de numeroase izolații și 
etanșări suplimentare la instalații, 
de revizii, activități permanente la 
încălzirea și descărcarea păcurii, " 
evitarea înghețării unor aparate de 
măsură și multe altele, Ne-am or
ganizat în așa fel incit să le putem 
realiza pe toate. Am fost ajutați în 
această privință și de alte secții. Cu 
toate acestea, azi, simbâtă, la ora 
10,30, realizăm însă o putere de nu
mai 190 MW. Cauza ? Lipsa cărbu
nelui.

Ce-i drept, această unitate dispune 
de un stoc important de cărbune, la 
care se adaugă trenurile pline ce so
sesc zilnic. Dar cărbunele, atît cel 
din depozit, cît și cel din vagoane, 
este foarte înghețat, astfel incit pre
luarea se face cu mare dificultate. 
Au dat serios de lucru vagoanele 
care nu au fost curățate de zăpadă, 
înainte de a fi încărcate în unitățile 
miniere. Deosebit de „sensibile" la 
ger se dovedesc a fi vagoanele ex
pediate de întreprinderea minieră 
Cîmpulung, deoarece conțin cărbune 
cu un procent ridicat de steril și 
umiditate. în plus, fiind înghețat, 
cărbunele înfundă frecvent circuitele 
de benzi transportoare. în această 
situație, conducerea termocentralei a 
redistribuit o mare parte din perso
nal, din care 140 muncitori și cadre 
tehnice au fost repartizați in secția 
combustibil. Totodată, s-a asigurat 
asistența tehnică necesară în trei 
schimburi la toate stațiile de descăr
care și s-au întărit formațiile de in
tervenție cu muncitori calificați. In 
același timp, comitetul județean de 
partid a luat măsura de a trimite în 
ajutor circa 600 de oameni de la uni
tățile industriale din municipiul Tîr- 
goviște. Cei mai mulți acționează la 
descărcarea vagoanelor, dar ritmul 
zilnic înregistrat nu este încă de na
tură să asigure buna funcționare a 
termocentralei.

Așa cum ne-a informat inginerul 
Corneliu Sala, șeful secției combus
tibil, din depozit se scoate cărbune 
cu o mașină cu cupe rotative și un 
buldozer. Așadar, numai cu o parte 
din capacitate, celelalte utilaje avînd 
anumite defecțiuni. Iată de ce în 
centrul atenției se află acum repa
rarea și punerea grabnică în funcțiu
ne a mașinii combinate de scos căr
bune din depozit. Avînd o capaci
tate de 1 200 tone pe oră, cu acest 
utilaj se va putea asigura cărbunele 
necesar în vederea realizării puterii 
medii zilnice planificate. Se lucrea
ză cu răspundere, împreună cu cadre 
de conducere și specialiști de la uni
tatea constructoare — întreprinderea 
mecanică Timișoara — pentru ca, in 
cîteva zile, reparația să se incheie.

ENERGETICIENI!
Centralele pe cărbune trebuie să producă 

în cel mai scurt timp cel puțin 
3000-3500 MW ÎN MEDIE PE ZI

MAI MULT CA ORICÎND, ACȚIONAȚI CU TOATĂ HOTÂRIREA $1 RĂSPUNDEREA, 
ZI Șl NOAPTE, PENTRU A ASIGURA FUNCTIONAREA LA CAPACITATEA MA
XIMA A TUTUROR INSTALAȚIILOR DIN CENTRALELE ELECTRICE, PENTRU SPO
RIREA CONTINUA A PRODUCȚIEI DE ENERGIE ELECTRICĂ - CERINȚA VITALA 
PENTRU DESFĂȘURAREA ÎN BUNE CONDIȚII A ACTIVITĂȚII ECONOMICE Șl SO
CIALE, PENTRU REALIZAREA PLANULUI IN TOATE SECTOARELE ECONOMIEI 

NAȚIONALE!

Pagină realizată de Iile ȘTEFAN și Petre CRISTEA
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UNIRE A —ideal suprem luminînd
prin secole drumul poporului român

fond de aur cu care poporul 
se prezintă în fața istoriei își 
unitatea națională unul dintre 
și lianții săi fundamentali.

Acel 
nostru 
are în 
pivoții 
Fiindcă dintotdeauna a existat Ia ro
mâni o unitate de fapt, materială șl 
spirituală, înglobînd toate componen
tele caracteristice identității depline 
a unui popor, apoi a unei națiuni și, 
de la acest nivel, a lucrat ea ca fac
tor de dăinuire a neamului, de or
ganizare și îndrumare a mersului său 
prin vremuri, de abordare a progre
sului. Prin unitatea de facto, care a 
Însemnat la noi stabilitate și conti
nuitate în vatra strămoșilor, comuni
tate de limbă și cultură, de simțire 
și aspirație, de viață economică, po
porul nostru a putut urma pas cu 
pas meridianele dezvoltării firești, 
înscriindu-se ca entitate distinctă și 
relevantă în mișcarea mereu ascen
dentă a umanității.

Pe fundamentul unității de fapt, 
țelul unirii politice, în strînsa lui co
relare cu cel al libertății naționale șl 
al dreptății socfale, s-a înfățișat în 
toate epocile ca deziderat absolut în
temeiat și ca necesitate, ca voință și 
năzuință ardentă a maselor, a între
gii suflări românești, exercitind un 
important rol în planul creației isto
rice. Așa cum subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : „Din cele mai 
vechi timpuri idealurile unirii, liber
tății și independenței au însuflețit 
permanent poporul român, consti
tuind făclia care a luminat, genera
ție după generație, drumul spre 
dreptate, spre progres, spre o viață 
mai bună, liberă și demnă".

Datele unității de fapt au fost a- 
celea care au făcut ca poporul român 
să tindă statornic și încrezător la 
unitatea deplină, cu alte cuvinte la 
reunirea în cadrele sale de drept, 
precum erau înaintașii în vremurile 
străvechi, căci, așa cum observa 
Nicolae Bălcescu, „în inimile tutu
ror românilor rămăsese neștearsă tra
diția unui trai comun și dorința d-a-l 
înființa din nou". De aceea, istoria 
națională are în centrul său lupta 
neîncetată, sforțarea fără preget pen
tru recuprinderea tuturor fiilor gliei 
noastre in același corp național- 
statal de sine stătător.

Toate strădaniile și bătăliile pur
tate de români în frunte cu vestiți 
voievozi poartă în ele aspirația Uni
rii. Foarte semnificativ, unitatea de 
interes și de acțiune a țărilor române 
pe terenul politic, care se profila pe 
ondul unor jaloane de unitate eco- 
îomică, era accentuată de nevoia 
îpărării comune împotriva expansiu
nii și dominațiilor din afară. Ideea 
solidarității de neam, a înmănun- 
cherii forțelor, conștiința unității 
călăuzesc cugetul lui Mircea cel Bă- 
trîn, care stăpînește — fapt simbolic 
— părți din toate provinciile istorice 
românești. Iancu de Hunedoara a 
tins să închege un sistem politic fun
dat pe corelarea politicii externe a 
celor trei țări românești, vizînd mo- 
blluri de apărâre a neatîrnărit dâ 
stat a românilor. Bogdan al II-lea, 
domnul Moldovei, își exprima și el 
dorința ca Moldova și Transilvania 
„una să fie". Ștefan cel Mare a vizat 
necontenit să facă din Țara Româ
nească o aliată a Moldovei în lupta 
antiotomană. La vremea cînd Vlad 
Țepeș a devenit domnitor, cele două 
state românești se socoteau „o sin
gură țară", apte să se ridice ca un 
singur om în caz de primejdie ex
ternă. Sînt toate acestea și multe al
tele elemente de temei pe drumul 
unirii și libertății celor trei țări ro
mânești, afirmînd în practica istorică 
principiul că salvgardarea ființei 
mânilor, dezvoltarea lor firească 
treptele viitorului se regăsesc 
forțele lor proprii, în forțele 
unite. E o magistrală argumentare și

Prof. univ. dr. Constantin CORBU

promovare a cerinței unirii politice.
Toate acestea și altele au contri

buit la edificarea Unirii Munteniei, 
Transilvaniei și Moldovei, in 1600. 
Era prima reunire completă, prima 
restaurare a unității vetrei istorice a 
Daciei după aproape 15 veacuri. 
„Acum românul s-p înfrățit cu româ
nul — spunea Nicolae Bălcescu — 
și toți au una și aceeași patrie, una 
și aceeași cirmuire națională, astfel 
cum ei n-au fost din vremurile ui
tate din vechime". Poporul român, în 
frunte cu Mihai Viteazul, marele 
gînditor politic, diplomat și coman
dant de oști, argumenta înaintea Eu
ropei posibilitatea realizării unirii 
naționale în plină epocă de fărîmița- 
re feudală și în condițiile unui po
por înconjurat de mari adversități și 
piedici externe.

De pe marele pisc înălțat la 1600, 
poporul nostru a scrutat neîncetat

cărturarilor pentru afirmarea identi
tății naționale a poporului român, a 
dreptului său la unitate a reprezen
tat-o latinitatea, matcă etnico-spiri- 
tualâ a românilor, resort al apărării 
ființei neamului. Pe temeiul valori
lor de unitate pe care le cuprindea 
organic latinitatea, ei au pledat pen
tru unirea politică 
libertatea deplină 
nilor.

Ideile promovate 
che și Miron Costin, apoi, într-un 
nou plan, de Dimitrie Cantemir, Con
stantin Cantacuzino, Inochentie Micu 
vor fi preluate de mișcarea Supple- 
xurilor de la sfirșitul veacului al 
XVIII-lea și începutul veacului al 
XIX-lea, de reprezentanții Școlii 
Ardelene. Ele vor contribui hotărîtor 
la cristalizarea programului politic și 
cultural al emancipării naționale, la 
dezvoltarea gindirii despre unire și

integrală, pentru 
a tuturor româ-

de Grigore Ure-

126 de ani de la formarea
statului național român prin
unirea Moldovei cu Muntenia

organizată, in 1840, o societate

ro
pe 
în 

lor

zările refacerii unirii sale integrale. 
Era aceasta în firea, in felul de a fi 
și a acționa al românilor, în cugetul 
lor de a orîndui țara după voința și 
spiritul de dreptate ale maselor largi 
lucrătoare și luptătoare. O seamă de. 
voievozi vor încerca, în veacul al 
XVII-lea, să realizeze înmănunche- 
rea forțelor celor trei țări românești. 
Chiar succesorul lui Mihai Viteazul — 
Radu Șerban — reușește, în bună 
parte, să refacă unirea de la 1600. Mai 
tîrziu, Matei Basarab, domnul Țării 
Românești, și Gheorghe Răkdczi I, 
principele Transilvaniei, vor acționa 
în alianță împotriva dominației oto
mane. O uniune mai trainică a româ
nilor s-a constituit în anii următori, 
în timpul domniilor lui Gheorghe 
Ștefan, Gheorghe Râkdczi II, Con
stantin Șerban și Mihnea al III-lea.

Este profund elocvent că, la ro
mâni, ca și la alte popoare care au 
avut a suferi opresiuni străine, fon
dul de gindire social-politică și-a 
ayut unul din pilonii săi în ideolo
gia independenței și unității națio
nale, care a sintetizat principii de 
excepțională însemnătate. Minți lu
minate, luptători pe tărîmul politic și 
oameni de cultură au legitimat, cu 
forță unor trainici argumente, juste
țea cauzei unității și neatîrnării. 
„Pentru ca unitatea națională să se 
poată înfăptui aievea după războaiele 
glorioase, atit de bogate in peripeții 
dramatice, și după căderea tragică a 
lui Mihai Voievod — scrie istoricul 
loan Lupaș — a trebuit să urmeze 
îndelungatul război al condeielor". 
Timp de peste 300 de ani, cărturarii 
au dovedit larg statornicia noastră 
dintotdeauna pe aceste meleaguri, 
originea comună și unitatea noastră, 
fortificînd conștiința unității de 
neam, hotărîrea de luptă împotriva 
cotropitorilor. Istoricii-cronicari au 
intuit primii însemnătatea argumen
telor istorice și a invocării lor pen
tru dovedirea originii comune, a 
unuia și aceluiași trecut al români
lor. O puternică armă de luptă a

neatîrnare din epoca modernă.. Este 
de mare relevanță faptul că, odată 
cu zorii acestei epoci, idealul unirii 
și libertății 
afirmat de la flacăra revoluțiilor 
naționale și sociale care au avut 
loc în acea epocă și, mai mult, 
să se situeze în centrul obiectivelor 
programatice ale acestora. Contem
poranii revoluției de Ia 1784 l-au 
numit pe Horea „rex Daciae", iar 
Karl Marx avea să scrie că Horea 
„plănuiește eliberarea neamului său", 
devenind „simbolul renașterii Da
ciei". Pătruns de aceeași idee a iden
tității tuturor românilor, a cuprinde
rii lor în propriul stat național și 
independent, Tudor Vladimirescu a 
cerut să se intre în legătură cu mol
dovenii, „ca unii ce sintem de un 
neam, de o lege", pentru ca „fiind la 
un gind și într-un glas cu Moldova 
să putem ciștiga deopotrivă dreptă
țile acestor prințipaturi, ajutîndu-ne 
unii pe alții". Este o adevărată pro
clamație de unire națională, întregită 
de manifestarea deschisă a speranței 
transilvănenilor că’salvarea lor va 
veni de la revoluția lui Vladimirescu.

între revoluțiile de la 1821 și 1848 
au avut loc acțiuni mai mult sau mai 
pbțin deschise în toate provinciile 
locuite de români, care înscriau prin
tre obiectivele primordiale unirea 
națională. Militanți patrioți elaborea
ză proiecte de mare curaj în dome
niul unirii naționale și preconizează 
concretizarea lor prin acțiunea nemij
locită a românilor din 
derea patriei. în 1834, 
caracter revoluționar 
Transilvania unește în 
program social-politic 
mâni de pe ambele versante ale 
paților. Inițiatorii 
care se adresau mai cu seamă țără
nimii și lucrătorilor, preconizau con
stituirea unei republici unitare ro
mâne. în 1839, comisul Leonte Radu 
inițiază, la Iași, o mișcare secretă 
care preconiza unirea Moldovei și 
Țării Românești, iar la București a

naționale avea să fie

toată cuprin- 
o mișcare cu 
pornită 
jurul 

înaintat

din 
unui 

ro- 
Car- 

acestei mișcări,

fost
secretă, sub conducerea lui Dimitrie 
Filipescu, avind ca țel politic obți
nerea independenței și unirii stata
le. iar pe plan social emanciparea 
clăcașilor și împroprietărirea lor. în 
deceniul al cincilea, mișcarea națio
nală pentru unire și independență se 
intensifică prin activitatea societății 
secrete „Frăția", prin revistele și so
cietățile cultural-politice înființate.

Idealul unirii capătă noi valori și 
este viu afirmat prin revoluția româ
nă de la 1848, care il situează in cen
trul fondului său programatic, deo
potrivă în Muntenia, Moldova și 
Transilvania. La Blaj,. în istoricul 
3/15 mai 1848, adunarea națională re
voluționară alcătuită din zeci de mii 
de oameni — fenomen unic in Eu
ropa ■ timpului — rostește într-un 
singur glas dezideratul românesc al 
unirii integrale : „Noi vrem să ne 
unim cu Țara". Același țel se regă
sește cu putere in programul revolu
ționar Prințipiile noastre pentru re
formarea patriei, elaborat de. un grup 
de revoluționari moldoveni la Bra
șov, tot in mai 1848. Karl Marx subli
niază că autorii lui „aspirau la res
taurarea vechii Dacii". In acțiunea 
lor, revoluționarii români au situat 
pe prim-plan ideea că unirea națio- 
nșl-statală și independența deplină 
sint două laturi inseparabile ale 
unui singur tot, că una nu poate fi 
dobîndită fără cealaltă și fără exer
citarea lor asupra ansamblului țării. 
„Revoluția de la 11 iunie — scrie Di
mitrie Bolintineanu — a eliberat o 
provincie a României, iar nu Româ
nia intreagă".

în lunile care au urmat victoriei 
revoluției în Muntenia, conducătorii 
acesteia au acordat o mare impor
tanță problemei unirii național-sta- 
tale. Organul revoluționar de presă 
„Pruncul român" preconiza formarea 
unui „stat mare", care să fie recunos
cut intre celelalte state libere : „Doar 
unită, numai unită România va în
flori, atunci nici o putere nu va fi 
pierdută, toate facultățile se vor dez
volta și vor contribui la fericirea pa
triei comune". Iar Nicolae Bălcescu 
scria, in 1850, că „Unirea Munteniei 
cu Moldova e un lucru ciștigat pen
tru' toată lumea... Țintirea noastră 
este de a întemeia regatul Daciei".

în deceniul 1849—1859, unirea na- 
țional-statală a devenit telul imediat 
al poporului român, care vedea în ea 
cadrul de deosebită necesitate pentru 
realizarea unor importanți pași pe 
drumul dezvoltării sale. Unirea, scria 
in 1856 gazeta . „Steaua Dunării", 
dînd expresie unei convingeri gene
rale, „este singurul mod în stare a 
consolida naționalitatea românilor, de 
a le da demnitate, putere și mijloace 
pentru a împlini misia lor" și „sin
gura temelie statornică ă edificiului 
viitorului nostru". Soarta unirii va 
depinde, așa cum au evoluat eveni
mentele, de însăși națiunea română. 
După Congresul de pace de la Paris, 
din 1856, unde se discutase și pro
blema unirii Moldovei si Munteniei, 
aceasta căpătase confer tot mai pro
nunțat și chiar o necesitate în mintea 
și activitatea multor oameni politici 
europeni. într-o scrisoare trimisă de 
la Paris, la 10 aprilie 1856, 
Urechia indica tocmai această reali
tate : „Soarta Principatelor este 
acum și rezolvată în principiu ; totul 
atîrnă, pentru cea din urmă confir
mare, de votul națiunii". Și votul na
țiunii a fost temerar, infirmind ho- 
tăririle Convenției din august 1858 de 
la Paris, hotărînd, într-un glas una
nim, unirea Moldovei și Munteniei, 
prin dubla alegere, ca prim domni
tor al României, a lui Alexandru 
Ioan Cuza. îndeplinind astfel o nece
sitate a istoriei, împlinind un ideal 
suprem, de veacuri.

V. A.
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— Pentru că tot sintem la ora 
bilanțurilor, permiteți-mi o întreba
re : considerați că anul 1984 a in- 
semnat un moment — să spunem — 
important pentru creația lirică ro
mânească 1 1984 este anul in care a 
avut loc premiera piesei „Orfeu" de 
Gheorghe Dumitrescu. In 1984 au fost 
prezentate in primă audiție operele 
„Domnișoara Cristina" Șerban
Nichifor, „D-ale carnavalului" de 
Emil Lerescu, „Inimă de copil" de 
Carmen Petra Basacopol, ca să nu 
mai vorbim de momentul Caragiale 
— „Telegrame" și „Temă cu varia- 
țiuni" — și opera „Pedeapsa", ce 
poartă semnătura dumneavoastră, 
și pe care publicul le-a considerat, 
fără rezerve, evenimente excepțio
nale ale vieții muzicale.

— Dacă le numărăm, s-ar putea 
spune că anul recent încheiat a fost 
prielnic pentru creația lirică, dar 
dacă ne gindim că marea majoritate 
au fost „prime audiții" în concert, și 
doar atît, că nu au ajuns să vadă 
lumina rampei unei scene lirice, a- 
tunci rezultatul nu este tocmai mul
țumitor. De asemenea, dacă ne gîn- 
dim că există opere bune din anii 
trecuți care nu au ajuns încă pe 
scenele teatrelor noastre lirice...

— Intr-adevăr, decalajul este mare 
între data compunerii și premieră. 
Cu toate acestea, nu putem să nu 
remarcăm aplecarea condeielor asu
pra unor pagini de teatru românesc, 
asupra unor opere de mare circu
lație din literatura universală. Dar 
să ne oprim la marele succes al 
„primei audiții" a operei „Pedeap
sa" de Anatol Vieru, după Mihail 
Sorbul, o prezentare în concert cu 
concursul dirijorului Ludovic Baci — 
un pasionat propagator al 
muzicii românești — al 
Pompei Hărășteanu, Ionel 
Steliana Calos-Adorjan, 
Popescu-Deveselu, Emil 
Constantin Gabor... De fapt ar tre
bui să-i notăm pe toți cei 12 soliști 
și grupul celor „cinci voci" și pe cei 
11 instrumentiști, pentru că, după 
cum toți recunoșteau, muzica a fost 
o revelație pentru ei, au lucrat cu 
entuziasm, deși partitura le-a pus 
destule. probleme ; nimeni nu a fost 
în planul secund și trebuiau bine in
dividualizate personajele, trebuiau 
luminate toate fațetele plămadei mu
zicale, adică și . ecourile de melos 
bizantin și turcesc și salturile de la 
parfumul de epocă la ritmurile de 
vals sau tango, pînă la sound-ul 
band-ului modern...

— Piesa „Praznicul calicilor" a lui 
Mihail Sorbul mi-a produs o mare 
impresie la lectură și răspunsul meu 
muzical a fost imediat Imaginația , 
mea se mișca în lumea unor Breugel 
și Goya ; am revăzut ospățul fasci
nant din filmul „Viridiana" al lui 
Bunuel. în 1979 am început compu
nerea operei și în anul următor ea 
a fost terminată. Sorbul și-a numit 
piesa „comedie tragică" ; am văzut . 
aici un ospăț tragic, o veselie de
gradată. M-a izbit contrastul atit de" 
puternic intre limba desuetă, vetus
tă, oarecum artificială, a piesei și 
modernitatea dramaturgiei propriu- 
zise. Nu a fost scopul meu să por
tretizez pe domnitorul medieval ; el 
este doar cel ce declanșează drama 
care va revela caracterele persona
jelor.

— A fost clar că accentul nu cade 
pe drama istorică și că nu ați dorit 
in special portretizarea lui Vlad 
Țepeș ; ați păstrat caracterul evoca
tor, dar centrul de greutate s-a mu
tat pe tilcul faptelor.

— într-adevăr, lucrarea mea nu 
trebuie discutată ca operă istorică. 
Finalmente, domnitorul din operă 
nu se mai numește Vlad Țepeș, deși 
faptul consemnat a fost evocat și de 
Eminescu in finalul Scrisorii a IlI-a. 
Dar chiar dacă se discută istoricește, 
pentru a combate sinistra și hilara 
imagine comercială a lui' Dracula, 
ceea ce i se poate opune nu poate 
fi decît adevărul : un om de stat 
medieval, un personaj complex, de 
mare vitalitate, contradictoriu, așa 
cum au fost și Henric al VIII-lea, 
Richard al Ill-lea, Ivan cel Groaz
nic, Alexandru Lăpușneanu ș.a. ; 
astfel l-a văzut de altminteri și Ar- 
ghezi într-o celebră poemă. Lectura 
piesei lui Sorbul și decupajul muzi
cal au mers pe această linie, deși 
în altă direcție, căci domnitorul nu 
apare decît o singură dată în operă ; 
această apariție este compactă, po
larizantă, in timp ce celelalte perso
naje sînt oarecum risipite și func
ționează în grup. Organizarea muzi
cală, plasarea ei într-un cadru in
strumental laconic au favorizat esen- 
țializarea ; opera aceasta care înce
pe pe un ton comic de show mo
dern se transformă treptat în tra
gedie.

— Părea o muzică pe cit d 
neostentativă, de simplă, de filigrt 
nată, pe atit de viguroasă, de un pi 
ternic dramatism. Amestecul cint 
celor de extracții diferite, film 
personajelor atit de bine individe 
Uzate, lumea modală de mare ra 
nament, adică scriitura cu inters 
ții curioase de moduri și ritmuri 
tr-un ton original, modern, per 
tant, nu putea să nu cucerească 
terpreții, ca să nu mai vorbim 
marele succes de public. Ascultă 
rul rămine după aceea cu o imp-, 
sie durabilă.

— Este o pledoarie pentru dre 
tate și indirect pentru demnitate, 
desfășoară aici drama lăcomiei, 
nimicniciei egoiste cu pedepsirea 1 
inevitabilă. <

— Aș mai aminti o coordonați 
de la primele momente impui 
dinamismul lucrării, motorul un 
dramaturgii moderne, cu alte cuvii 
te indiscutabile calități scenice. V 
zualizată, îmbrăcată într-un moder 
comentariu scenic, și-ar dezvălt 
toate valențele, toate secretele uni 
opus de mare inspirație.

— Ne întoarcem de unde an 
plecat : compozitorul își dorești 
contactul cu publicul prin executa 
rea lucrării sale în condiții bune ș 
pe scenă. Dacă o audiție de concer 
este prea puțin, trebuie să spun ci 
la fel de neconciudentă ar fi mon
tarea scenică, dar nerularea în re
pertoriu, ceea ce se cam întîmplă.

— S-au scris intr-adevăr in ulti
mul timp creații lirice de valoare 
care așteaptă lumina rampei, și nu 
numai audiții de concert. Condeie de 
prestigiu s-au aplecat asupra drama
turgiei românești, asupra paginilor 
de istorie... Nu credeți insă că sînt 
puține opusuri care aduc in prim- 
plan timpul prezent, ritmul zilei de 
azi ?

— Dacă o operă s-ar scrie precum 
un cor, intr-o zi, intr-o oră, totul 
ar fi mai simplu. O pagină lirică în
seamnă poate ani de muncă. Tea
trele lirice ar trebui să se ocupe de 
această problemă și nu improvizînd, 
ci in perspectivă mai largă ; ele ar 
trebui să fie mai 
pozitori. Atunci 
masa de lucru la 
la dialogul direct 
simțitor reduse, ar fi antrenate mai 
multe condeie, tematica ar fi mult 
diversificată.
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(Urmare din pag. I)
Noi, fii devotați ai pa

triei noastre, uniți in cuget 
și-n simțiri, însuflețiți în 
efortul nostru constructiv 
de zi cu zi de însemnele 
mărețe ale epocii inaugu
rate de Congresul al IX- 
lea al partidului, nutrim o 
Îndreptățită mindrie pentru 
mărețele realizări revolu
ționare ale patriei socialis
te, și în primul rind pen
tru faptul că prin reparti
zarea armonioasă a forțe
lor de producție in toate 
județele, prin asigurarea 
dreptului la muncă, glorio
sul nostru partid, Partidul 
Comunist Român, a rezol
vat definitiv la noi în țară 
problema națională. Ve
dem în aceasta o excepțio
nală victorie, de ordin is
toric, a politicii consecvent 
marxist-leniniste a parti
dului nostru, ca urmare a 
căreia fiecare cetățean al 
patriei se poate afirma li
ber in toate domeniile 
vieții.

Prin rezolvarea înalt pil
duitoare a problemei na
ționale, patria noastră iubi
tă, România socialistă, 
este mama iubitoare a fie
căruia dintre noi, o mamă 
care-și iubește cu aceeași 
dragoste nedrămuită toți 
fiii, care nu are și nu poa
te avea nici privilegiați, 
nici fii vitregi, pentru ca 
prin aplicarea consecventă 
a principiilor eticii și echi
tății socialiste patria noas
tră pretinde de la fiecare 
fiu al ei, indiferent de 
limba în care se exprimă, 
numai adevărul, numai 
munca egală și cinstită. 
Patria noastră își promul
gă legile în inimile noas
tre, în sufletul milioanelor 
de oameni ai muncii, și, ca 
atare, prin ea sînt filtrate 
toate valorile noastre uma
ne, prin ea iubim și cinstim 
popoarele iubitoare de pace 
din întreaga lume. Prin pa
trie, care e unicul nostru 
loc posibil pe pămînt, uni
cul loc în care putem trăi 
ca cetățeni și oameni ai 
muncii deplini, într-o ple
nitudine a demnității noas
tre umane.

Cu ce drept încearcă u- 
nele cercuri imperialiste,

reacționare Occident
sâ se amestece în treburile 
noastre interne, să submi
neze integritatea marii 
noastre familii, viața de o 
desăvîrșită armonie a oa
menilor muncii din Româ
nia socialistă ? Cu ce drept 
moral încearcă ele să 
deformeze realitățile din 
patria noastră, ponegrind 
realizările de ordin istoric 
obținute de partidul nostru 
și în rezolvarea 
naționale ?

Tovarășul 
Ceaușescu a dat _ 
vingerii profunde a fiecă
ruia dintre noi, protestului

problemei

Nlcolae 
glas con-

tru pacea șl independența 
fiecărei națiuni !“

în ura lor oarbă și sălba
tică 
lui, 
gice 
tate 
tre, 
cercuri imperialiste, 
fasciste, horthyste, ireden
tiste și revanșiste se folo
sesc de stratageme străve
zii, autodemascatoare: de
formează în mod scandalos 
realitățile patriei noastre, 
răspîndesc minciuni fără 
nici o reținere, căutînd să 
inducă in eroare popoarele, 
în timp ce faptele elocven-

împotriva socialismu- 
în diversiunile ideolo- 
de calomniere, îndrep- 
impotriva patriei noas- 

cele mai reacționare 
neo-

rativele agricole de produc
ție, instituțiile de cultu
ră, literare și de artă, în 
care deplina egalitate în 
drepturi se întrupează în 
procese de producție și ac
tivități de creație spirituală 
asumate cot la cot, într-o 
deplină unitate frățească.

Nu atît din intenția de a 
da neapărat un exemplu, 
ci mai degrabă din imbol
dul unei amintiri încă 
proaspete, aș dori să evoc 
aici, doar în trecere, acea 
festivitate intimă, de ne
uitat, la care am luat parte 
nu demult Ia căminul cul
tural din Simbriaș, sat din

această fertilă activitate 
culturală de mai multe de
cenii, pe care harnicii oa
meni ai muncii care tră
iesc în acest mic sat o ală
tură deosebitelor rezultate 
obținute in domeniul eco
nomic, direct productiv, în 
dorința lor sinceră de a-și 
sluji cultura în limba ma
ternă și înflorirea culturii 
patriei noastre comune. 
România socialistă. Pot să 
afirm fără exagerare că 
superbele dansuri populare 
românești și maghiare de 
pe valea Nirajului, crista
linele cîntece populare în 
limbile română și maghia-

UNITATEA NOASTRĂ
nostru unit Împotriva tutu
ror încercărilor de intru
ziune în treburile interne 
ale patriei noastre, venite 
din afară, atunci cînd a 
spus : „Cei care au învrăj
bit întotdeauna popoarele, 
au deportat și schingiuit 
sute și sute de mii, milioa
ne de oameni, pentru sin
gurul motiv că sint de altă 
origine națională, au deve
nit peste noapte preocupați 
de drepturile omului sau 
ale naționalităților. Oare 
lagărele de concentrare, 
camerele de gazare și alte 
forme barbare de distruge
re a omului nu reprezintă, 
de fapt, adevărata față a 
acestor «apărători» ai 
drepturilor omului și na
ționalităților ? ! Cei care au 
trimis acești oameni la 
moarte, care au fost părtași, 
direct sau indirect, Ia toate 
acestea, se pot oare*  erija și 
prezenta astăzi ca apără
tori ai drepturilor omu
lui ?! Este necesar să luăm 
o atitudine fermă împotri
va noilor fasciști, a neofas- 
cismului în general, a 
cercurilor reacționare de 
pretutindeni, să le demas- 
căm cu toată forța, pentru 
că ele reprezintă un grav 
pericol pentru dezvoltarea 
viitoare a popoarelor, pen-

te, realizările de netăgăduit 
ale vieții noastre de zi cu 
zi sînt, firește, trecute sub 
tăcere.

Nu există județ, oraș, co
mună sau sat din patria 
noastră — in care trăiesc 
în deplină unitate oameni 
ai muncii români, maghiari, 
germani și de alte națio
nalități — din care să nu 
putem extrage, indiferent 
din care domeniu al vie
ții, o mulțime de fapte 
grăitoare, de realizări im
portante ale muncii în co
mun întru strălucita ilus
trare a faptului că partidul 
și statul nostru au creat 
toate condițiile obiective 
pentru validarea fără pre
get a egalității efective în 
drepturi a oamenilor mun
cii. De-ar fi să mă restrîng 
numai la județul Mureș — 
în a cărui reședință. Tîrgu 
Mureș, lucrez ca scriitor 
și unde, împreună cu co
legii mei. facem să apară 
de peste trei decenii re
vista „Igaz Szd", organ în 
limba maghiară al Uniunii 
Scriitorilor — și aș avea 
nevoie de pagini întregi 
pentru a enumera toate o- 
biectivele industriale de 
interes republican, toate 
fabricile, uzinele, între
prinderile agricole, coope-

județul Mureș, situat pe 
valea superioară a Niraju- 
lui, aparținind de comuna 
Hodoșa, unde țăranii de 
limbă maghiară ai satului 
sărbătoreau trecerea unui 
sfert de secol de la înfiin
țarea ansamblului de cîn- 
tece și dansuri local. Am 
asistat, cu o emoție sinceră 
în inimă, Ia un superb 
spectacol folcloric; publi
cul care a umplut pînă la 
refuz sala de spectacole a 
căminului cultural a salu
tat cu un însuflețit entu
ziasm un ansamblu folclo
ric care se bucură de o 
binemeritată reputație în 
întreaga țară, un excepțio
nal ansamblu condus de 
Balla Antal, secretarul co
mitetului comunal de partid, 
ai cărui membri sînt oa
menii muncii din Simbriaș, 
distinși în ultimii ani cu 
o serie de distincții la fa
zele județene și naționale 
ale Festivalului național 
„Cîntarea României" pentru 
cultivarea creatoare a fol
clorului românesc și al ce
lui maghiar din 
noastră. Forurile 
tente din județul 
și-au exprimat și de aceas
tă dată, prin acordarea 
unor diplome de merit, 
înalta apreciere fată de

patria 
compe- 

Mureș

ră, respectiv piesele aparți
nind repertoriului folclo
rului german din patria 
noastră au fost . prezentate 
sub auspiciile unei auten
ticități și originalități 
demne de un ansamblu 
folcloric profesionist. Este 
oare necesar să mai intru 
in detalii pentru a arăta 
ce înseamnă toate acestea 
— ce am văzut acum, Ia 
Simbriaș, ca și toată acti
vitatea culturală de masă 
de sub egida Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei" — în economia spiri
tuală a întregii țări, pen
tru a demonstra că ele 
contribuie, an de an, ca un 
efect al politicii naționale 
revoluționare a partidului 
nostru, la îmbogățirea pro
filului spiritual al tuturor 
oamenilor muncii din pa
tria noastră, fără deosebire 
de naționalitate, la îmbo
gățirea 
vieți?
profund semnificative, și 
altele asemănătoare 
răspîndite cu miile 
lungul și de-a latul 
sînt chemate să stea 
turie pentru politica națio
nală justă, științific fun
damentată a partidului 
nostru, pentru o politică 
revoluționară de ale cărei

întregii noastre 
Aceste fapte

lor, 
de-a 
tării, 
măr-

rezultate de excepție sîn- 
tem cu toții mindri.

Nicicînd unitatea po
porului nostru in jurul 
partidului n-a fost mai pu
ternică decît astăzi, decît 
in ultimele două decenii, 
in „Epoca Ceaușescu", care 
a instaurat pe pămîntul 
milenar al patriei noastre 
libertatea și independența, 
adevărata frăție și egalita
te în drepturi a tuturor. 
Purtăm în inimi, scriem 
pe stindardul nostru revo
luționar cuvintele învăță
turii iubitului nostru con
ducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Nouă, oame
nilor muncii din Româ
nia, cuvintele călăuzitoare 
ale iubitului nostru con
ducător ne sînt mai dragi 
ca orice, pentru că ele 
exprimă un profund ade
văr al secolului nostru, 
amenințat de catastrofa 
nucleară, de care trebuie 
să tină seama toți cei care 
nu doresc să tîrască Eu
ropa, popoarele lumii în
tr-o nouă conflagrație 
mondială, pentru că ele iz
vorăsc din clarviziunea slu
jirii cauzei colaborării și 
prieteniei între popoare, 
din voința de a asigura 
construirea cu succes a so
cietății socialiste.

Pentru profunda omenie 
și nezdruncinata voință de 
pace pe care le exprimă 
ideile și orientările cuprin
se în opera secretarului ge
neral al partidului, pentru 
idealurile revoluționare ale 
înțelegerii și colaborării 
pașnice între popoare nu 
pregetăm noi, cetățenii fi
deli ai României, fără deo
sebire de naționalitate, să 
înălțăm cu mîndrie 
dardul glorioasei 
perioade, al 
Ceaușescu", acum 
totdeauna. Pentru 
cestea facem legămînt pînă 
la ultima bătaie a inimii 
pe tricolorul revoluționar 
al patriei noastre, România 
socialistă, pe mîndrul steag 
al adevăratei libertăți, de
plinei independențe și ega
lități în drepturi, al înțele
gerii și colaborării între 
popoare, al comunismului 
și păcii.

cină internă de la Spitalul Colen- 
tina, de exemplu, s-au obținut re
zultate foarte bune cu produsele ro
mânești Apivitas, Apivitas forte, 
Apilarnil, Âpilarnilprop și altele si
milare. Astfel, Apivitas forte — con
centrat dieto-apiterapeutic — con
ține păstură, miere și apilarnil, fiind 
un produs aliment biostimulator și 
hepatoprotector.

„Este bine să se știe, de toți cei 
care apelează la produsele apicole 
— ne spune farmacista Elena Paloș, 
șefa sectorului apiterapie din insti
tut — că in comparație cu medica
mentele de sinteză, care au o acțiu
ne imediată, mai puternică, trata
mentul cu produse apiterapice este 
de durată mai lungă, dar cu efecte 
întotdeauna bune, fără riscul unor 
efecte secundare nedorite, ca în ca
zul medicamentelor obținute pe cale 
chimică. Dintre produsele realizate 
mai recent amintim și Polenoleci- 
tinul, sub formă '

I

OMUL Șl
VIAȚA RAȚIONALĂ

nu numai foar-

de granule, în a 
cărui componență 
intră lecitină ve
getală (extrasă 
din porumb) și 
polen recoltat de 
albine; este foar
te eficace în creș
terea randamen
tului fizic și in
telectual, în sus
ținerea organis- 
de solicitări fizice

i

stin- 
noastre 
„Epocii 

și în- 
toate a-

Apicultura este una din cele mai 
vechi îndeletniciri, avind o tradiție 
milenară in țara noastră, iar produ
sele stupului au fost folosite din 
cele mai vechi timpuri. Cu toate 
acestea, cercetările științifice din 
acest domeniu oferă date noi în le
gătură cu rolul produselor stupului 
in păstrarea sănătății și prevenirea 
unor boli.

După cum ne-a informat inginerul 
Aurel Mălaiu, directorul Institutului 
de cercetare și producție pentru 
apicultură, investigațiile științifice 
întreprinse în laboratoarele institu
tului (farmacologia produselor api
cole, analiza lor biochimică etc.), cit 
și cercetările efectuate în colaborare 
cu diferite clinici medicale au dus 
la o diversificare tot mai mare a 
produselor apicole și la fundamenta
rea științifică a produselor elaborate, 
pentru indicarea lor în tratarea anu
mitor suferințe, dar mai ales pentru 
prevenirea unor boli.

S-a demonstrat 
că produsele stu
pului, atît cele a- 
picole naturale, 
cit și cele elabo
rate pe baza lor, 
au o mare valoa
re biologică. Fie
care produs al 
stupului (miere, 
polen, lăptișor, 
păstură etc.) este
te plăcut la gust, dar reprezintă 
concentrate alimentare în măsură să 
asigure organismului componente vi
tale, -cum sint proteinele cu mare 
valoare biologică, zaharuri direct 
asimilabile, vitamine, microelemente 
și enzime indispensabile vieții, sub
stanțe cu acțiune biostimulatoare, 
energizante etc. Toate aceste com
ponente, deși se află în cantități ex
trem de mici în produsele apicole, 
pot asigura necesitățile organismu
lui. avînd efecte foarte bune în spe
cial asupra organismului tînăr, în 
creștere, sau pentru refacerea după 
diferite boli.

De exemplu acum, în această pe
rioadă a anului, cind aportul de 
vitamine și produse naturale este 
mai scăzut, foarte indicată este o 
cură de polen, cură așa-zisă de în
treținere, care constă din consumul 
zilnic al unei lingurițe cu polen, ca
pabil să asigure necesarul de vita
mine și de microelemente pentru o 
zi întreagă. In cazurile de debili
tate fizică sau de convalescentă se 
recomandă 30 grame polen (circa 3 
lingurițe) pe zi.
• Cercetările efectuate în clinici cu 
diferite profiluri au confirmat că 
produsele pe bază de polen (cum sint 
Polenapin, Polenovital, Melpol, dra- 
geuri cu polen sau granule, păstură 
etc.) sînt deosebit de eficace in bo
lile hepatice, în convalescență după 
boli hepatice, in insuficiențe hepa
tice, hepatite etc., deoarece compo
nentele polenului ajută la refacerea 
celulelor hepatiae. Explicația constă 
in faptul că tratamentele in bolile 
ficatului trebuie să fie cit mai puțin 
agresive, apelindu-se cit mai puțin 
la medicamentele de sinteză, foarte 
active, și punîndu-se accent pe pro
duse naturale. La clinica de medi-

muluî în perioade
sau sportive, de performanță, în con
valescentă după hepatite, ca adjuvant 
în tratarea tulburărilor de la nivelul 
vaselor de singe, in nevroze etc. 
Aproape in toate aceste situații este 
deosebit de eficace un alt produs
— Meltonin, în a cărui componență 
intră : lecitină, miere, vitamina C și 
calciu glicerofosforic, fiind un toni
fiant general al organismului.

— Noul produs apicol românesc Api
larnil — ne spune dr. Ion Urseanu, 
medic primar la
— este deosebit 
de către specialiști 
aceasta contribuind 
fi că

Spitalul Fundeni 
de apreciat și 
din alte țări, Ia 
rigoarea științi- 

cu care au fost urmărite re
zultatele aplicării lui. Un studiu efec
tuat de noi pe 180 bolnavi de hepa
tită cronică a demonstrat eficacitatea 
cu mult mai bună a produselor api
larnil in comparație cu cele mai bune 
medicamente de import. Apilarnil și 
Âpilarnilprop sint produse apicole 
tonice, energostimulatoare, trofice, 
indicate în debilitate fizică, astenii, 
surmenaj, imbătrinire prematură. 
Âpilarnilprop conține propolis (ames
tec de flavone, enzime, uleiuri vo
latile, esteri ai acizilor aromatici) 
cu acțiune antibacteriană, cicatri- 
zantă și trofică, de refacere și rege
nerare a țesuturilor și celulelor. De 
aceea are calitatea de a aiC’lion 
boala ulceroasă, gastritele, colitele/ 
enterocolitele ș. a.

Așadar, toate aceste produse — 
rezultat al colaborării specialiștilor 
din producția și cercetarea apicolă 
cu cei din clinicile medicale — care 
și-au dovedit eficacitatea în multe 
boli, sint cu atît mai utile pentru 
prevenirea unor afecțiuni, pentru 
păstrarea sănătății.

Elena MANTU
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O viziune dialectică, clarvăzătoare privind unitatea 
cunoașterii științifice și a acțiunii revoluționare, 

a rolului lor în edificarea noii societăți

Viitoarea recoltă de legume
— pregătită temeinic!

(Urmare din pag. I)

care o desfășoară fiecare organiza
ție de partid, fiecare comitet de 
partid, fiecare comunist. Criteriul 
fundamentai de apreciere a calității 
și eficientei muncii de partid îl re
prezintă, așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, nu numărul de 
ședințe sau de referate, ci „felul în 
care se realizează planul de pro
ducție", felul în care „se înfăptuieș
te programul construcției socialiste".

Partidul nostru conduce împreună 
cu clasa muncitoare, împreună cu 
întregul popor. El își exercită rolul 
și funcțiile sale din interiorul so
cietății și nu din afara ei. Una din 
condițiile fundamentale ale exercită
rii rolului de conducător o repre
zintă întărirea permanentă a legă
turilor partidului cu masele, dezvol
tarea democrației muncitorești, re
voluționare : dezvoltarea combativi
tății, a spiritului critic, revoluționar 
de muncă, promovarea noului în 
toate domeniile. In concepția tova
rășului Nicolae Ceaușescu. afirma
rea rolului conducător al partidului 
nu înseamnă și nu trebuie să în
semne subordonarea sau tutelarea 
celorlalte componente ale sistemu
lui general de conducere și organi
zare a societății noastre.

înțelegînd în profunzimea lor le
gile obiective și contradicțiile dez
voltării societății, tendințele gene
rale ale evoluției acesteia, secreta
rul general al partidului reafirmă 
pe baza argumentelor noi aduse de 
istorie teza că „transformarea socia
listă a lumii constituie singura cale", 
că socialismul „este viitorul între
gii omeniri". Experiența de pînă 
acum și tendințele actuale consti
tuie temeiul istoric concret pe care 
se sprijină teza materialist-dialecti- 
că potrivit căreia trecerea la noua 
orînduire, construirea și dezvoltarea 
ei reprezintă unitatea generalului și 
a particularului. „Trecerea pe calea 
socialistă — subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — va avea loc 
în condiții foarte diferite, de la țară 
la țâră, de la o regiune la alta". 
„Forța socialismului constă nu în 
uniformizarea și realizarea unui 
anumit model, ci în adaptarea prin
cipiilor universal valabile la condi
țiile naționale, istorice ale fiecărei 
țări". Dar, indiferent de formele de 
realizare a socialismului, esența sa 
este și va fi aceeași pretutindeni, 
'irește, ea însăși dezvoltîndu-se și 
lmbogățindu-se continuu. Pentru în
făptuirea noii societăți, pentru a se 
putea vorbi de o transformare so
cialistă reală a unei țări „trebuie 
Înfăptuite anumite cerințe și prin
cipii de bază". Printre acestea, tova
rășul Nicolae Ceaușescu include 
„problemele legate de proprietatea 
asupra mijloacelor de producție ; 
problemele repartiției produsului so
cial și a venitului național pe prin
cipii de echitate și dreptate socială". 
Aceste adevăruri au valoare de 
principii ale strategiei și politicii 
P#rti4lllui nostru dez edificare și 
dezvoltare a noii societăți. Socialise 
mul și comunismul deplin reprezin
tă orinduirea întregului popor ; ele 
se construiesc și se dezvoltă prin 
munca unită a întregului popor și 
pentru întregul popor.

în concepția partidului nostru, a 
secretarului său general, construirea 
noii societăți reprezintă o operă re
voluționară de amploare și complexi
tate nemaiîntîlnite, un proces care 
nu este lipsit de greutăți și contra
dicții, un proces care nu se desfă
șoară de la sine, automat, ca o con
secință a unor virtuți interne. „Desi
gur — menționează tovarășul Nicolae

Situația exploatării hidrocentralelor
Precizări ale Dispecerului energetic național

Centralele hidroenergetice de pe 
Dunăre și rîurile interioare ale tării 
noastre contribuie, in special in 
orele de virf de sarcină, cu o cotă 
însemnată de putere în sistemul e- 
nergetic național. Despre starea lor 
de funcționare in această iarnă cu 
caracteristici climatice foarte aspre 
am primit informații de la Dispe
cerul energetic național. După cum 
ni s-a relatat, la ora actuală, cauza 
principală care afectează buna func
ționare a hidrocentralelor o consti
tuie debitele de apă foarte scăzute 
datorită secetei prelungite din cea 
de-a doua jumătate a anului trecut. 
Ca urmare, hidrocentralele instalate 
pe riurile interioare sint utilizate în 
momentul de față la puteri foarte 
reduse și pe perioade scurte, de re
gulă în funcție de cantitatea de apă 
ce se acumulează în intervalul de o 
zi. Cît privește Dunărea, debitul său 
afluent este la nivelul cel mai 
scăzut înregistrat vreodată de la 
darea în funcțiune a Sistemului e- 
nergetic și de navigație de la Porțile 
de Fier și apropiat de valoarea mi
nimă înregistrată în ultimii 145 de 
ani — interval de timp pentru care 
există date comparative. în aceste 
condiții deosebit de dificile, hidro
centrala funcționează fără întreru
pere doar cu un singur grup ener
getic, în regim de „centrală la firul 
apei", asigurind o putere de maxi

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 20 ianuarie, ora 20 — 23 ia
nuarie, ora 20. în țară : Vremea va fi 
în general închisă, cu cerul mai mult 
acoperit. Precipitații locale vor cădea 
în sudul țării sub formă de ninsoare 
cu tendință de transformare în burniță 
și ploaie la sfîrșitul intervalului, fa- 

Ceaușescu — a existat la un moment 
dat o concepție idealistă — am putea 
spune — în abordarea problemelor 
construcției socialiste. Mulți am cre
zut că lucrurile vor merge foarte 
ușor. Viața a demonstrat însă că, în 
dezvoltarea oricărei societăți, inclusiv 
în dezvoltarea societății socialiste, 
trebuie învinse multe greutăți". Su
perioritatea modului socialist de pro
ducție se afirmă și se valorifică prin 
munca unită, conștient organizată și 
desfășurată, tot mai competentă, mai 
responsabilă și mai devotată a tutu
ror membrilor societății. Și socialis
mul și-a dovedit și își dovedește tot 
mai evident superioritatea sa. „Com- 
parind situația noastră cu situația al
tor state, trebuie să spunem că socia
lismul și-a demonstrat pe deplin su
perioritatea, vitalitatea (...) Numai și 
numai socialismul asigură întregii 
lumi lichidarea deplină a inegalită
ților sociale și naționale, condiții mai 
demne de muncă și viață, adevărata 
libertate din toate punctele de ve
dere". Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
menționează că „după cum este cu
noscut, socialismul a început să fie 
construit în țări cu un nivel mai re
dus de dezvoltare economico-socială, 
dar aceste țări au realizat asemenea 
progrese, încît astăzi ocupă * * un Ioc 
important în viața economică inter
națională... Se poate afirma că nu
mai în condițiile socialismului au pu
tut fi realizate, într-o perioadă atît 
de scurtă, asemenea transformări e- 
conotnico-sociale".

• Fapt divers : SCALA (11 03 72) —
9; 11; 13; 15; 17; 19. FAVORIT
(45 31 70) — 8; 10; 12; 15; 17; 19, MO
DERN (23 71 01) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Cireșarii : GRIVIȚA (17 08 58) —
9; 11; 13; 15; 17; 19, CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11; 13; 15: 17; 19.
• B.D. la munte și Ia mare — 9; 
11; 13; 15; 17, O lumină la etajul zece 
— 19: BUZEȘTI (50 43 58).

Volumul 27 atestă preocuparea con
tinuă a conducătorului partidului și 
statului nostru pentru aprofundarea 
cunoașterii mecanismului de funcțio
nare și dezvoltare a economiei na
ționale, a mecanismului de folosire a 
acțiunii legilor obiective pentru fun
damentarea teoretică tot mai cuprin
zătoare a direcțiilor principale de ac
țiune pentru înfăptuirea prevederilor 
Programului partidului. Astfel, ori
entările elaborate de partidul nostru 
din inițiativa și cu aportul determi
nant al secretarului său general pri
vind dezvoltarea prioritară a bazei 
energetice și de materii prime, a „in
dustriilor industrializante" și a agri
culturii ; înscrierea patriei noastre în 
noua revoluție științifică și tehnică, 
în noua revoluție industrială, înfăp
tuirea noii revoluții agrare ; trecerea 
la o calitate nouă, superioară în toate 
domeniile de activitate ; aplicarea 
fermă și perfecționarea mecanismu
lui economic, a autoconducerii mun
citorești, a autogestiunii economico- 
financiare ; creșterea substanțială a 
eficienței economice ; amplificarea 
participării României la circuitul e- 
conomic internațional își găsesc în 
acest volum nu numai o principială 
și consecventă reafirmare, ci și o sub
stanțială îmbogățire și concretizare.

Legînd organic știința care cunoaș
te cu știința care acționează, rapoar
tele, cuvîntările și articolele reunite 
în volum analizează în profunzime 
cele mai importante cerințe ale mo
dernizării și dezvoltării producției 
materiale și ale creșterii eficienței 
activității economice. In rîndul aces
tor cerințe se înscriu îndeplinirea in- 
Sși la timp a tuturor, preve- 

planului național unic,*  în motj 
deosebit realizarea producției fizice ; 
folosirea rațională (completă și efi
cientă) a mașinilor, utilajelor, unelte
lor și spațiilor de producție și a for
ței de muncă ; dezvoltarea mai acce
lerată a științei și integrarea ei cît 
mai organică cu producția materială ; 
promovarea consecventă a progresu
lui tehnic și tehnologic ; ridicarea ni
velului tehnic și calitativ al produse
lor ; creșterea mai accentuată a pro
ductivității muncii ; reducerea consu

mum 150 MW, din totalul celor 
1 050 MW instalați.

Atît la centrala de pe Dunăre, cit 
și la toate celelalte amenajări hidro
energetice de pe Lotru, Argeș, Olt, 
Someș, Bistrița ș.a. se depun efor
turi susținute pentru a asigura buna 
funcționare a grupurilor energetice, 
împiedicîndu-se apariția podului de 
gheață de pe lacuri sau înfundarea 
cu sloiuri a prizelor de apă. La ora 
actuală, toate căile de acces spre 
hidrocentrale, chiar și spre cele mai 
izolate amenajări, sint libere, asi
gurind desfășurarea normală a acti
vităților.

în condițiile acestei situații deose
bit de grele, cînd aportul de putere 
al hidrocentralelor în orele de vîrf 
de sarcină este deosebit de scăzut — 
ce nu depășește 40 la sută din pu
terea totală Instalată — este abso
lut necesar ca să se producă mai 
multă energie electrică în termocen
tralele pe cărbune, prin funcționarea 
lor la întreaga capacitate. Totodată, 
este nevoie să se înțeleagă, o dată 
în plus, că pretutindeni trebuie să 
se dea dovadă de maximă răspun
dere in utilizarea fiecărui kilowatt- 
oră de energie electrică, instaurîn- 
du-se un regim strict de economii, 
că orice risipă, ca și consumul exce
siv pot provoca consecințe negative 
asupra desfășurării activității econo
mice și sociale.

V. RADU

vorizînd producerea poleiului. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat, cu in
tensificări de scurtă durată în estul 
țării. Temperatura aerului în scădere 
la începutul intervalului, apoi în creș
tere ușoară. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 15 și minus 5 grade, mai 
coborîte în nordul și centrul țării, 
dar mai ridicate pe litoral. Maximele 
din cursul zilei vor fi cuprinse între 
minus 8 și plus 2 grade, mai coborîte 
în primele zile. Local, se va produce 
ceață însoțită și de depunere de 
chiciură. 

mului de energie, combustibil, ma
terii prime și materiale ; intensifica
rea preocupărilor pentru recuperarea, 
colectarea și refolosirea materiilor 
prime și materialelor, pentru recupe
rarea, recondiționarea și refolosirea 
pieselor și subansamblelor; raționali
zarea procesului de concentrare și 
specializare, de integrare și asimi
lare ; producerea de noi materii și 
materiale cu însușiri calitative supe
rioare ; valorificarea mai înaltă a e- 
nergiei, materiilor prime, materiale
lor și a resurselor umane etc.

Un loc aparte și în acest volum 
este consacrat aprofundării cunoaște
rii problemelor majore ale noii revo
luții agrare, examinării riguros știin
țifice a modului de desfășurare, sin
tetizării și generalizării experienței 
pozitive deja acumulate, dezvăluirii 
neajunsurilor semnalate în înțelege
rea diferitelor sale laturi și în ac
țiunea concretă, dezvoltării concep
ției proprii, originale privind necesi
tatea, posibilitatea, conținutul, meca
nismul, sfera de cuprindere, trăsătu
rile definitorii și implicațiile acestui 
proces revoluționar. Noua revoluție 
agrară are o sferă de cuprindere mult 
mai cuprinzătoare decît revoluțiile 
agrare realizate înainte ; ea include 
elementele materiale ale forțelor pro
ductive — baza tehnico-materială a 
agriculturii, forța de muncă, relațiile 
economice — organizarea agricultu-, 
rii. conținutul și caracterul muncii 
agricole, randamentul, productivita
tea muncii in agricultură, modul de 
muncă și de viață al țărănimii noas
tre, al tuturor lucrătorilor din agri
cultură, în general al locuitorilor sa
telor. în esența ei această revoluție 
privește, așa cum preciza tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, producția pe care 
o obținem Ia hectar. „Obiectivele 
trebuie să înceapă, la grîu de la 8 000 
kg la hectar în sus. iar la porumb, 
de la minimum 10 000 kg la hectar. 
Numai în aceste condiții vom putea 
vorbi de o nouă revoluție agrară, care 
va schimba din temelii caracterul a- 
griculturii noastre, dar și nivelul de 
viață al țărănimii, al poporului nos
tru". în acest scop se acționează cu 
pricepere și energie pentru înfăptui
rea vastului program de irigații și 
ameliorare a solului, care va asigura 
ca circa 60 la sută din suprafața ara
bilă a țării să fie irigată, creindu-se, 
astfel, condiții importante pentru ob
ținerea de producții agricole ridicate, 
sigure și stabile în orice condiții de 
climă.

în concepția secretarului general al 
partidului nostru, noua revoluție a- 
grară va duce la transformarea agri
culturii într-o activitate a industriei 
agricole : producția agricolă va de
veni un proces de aplicare tehnolo
gică a celor mai avansate cuceriri 
ale științei contemporane; se vor mo
difica radical modul de muncă și ca
racterul muncii, modul de conducere 
și organizare a producției și muncii 
în agricultură ; gradul de profesio
nalizare a muncii se va ridica la ni
velul activității industriale ; se va 
realiza o apropiere tot mai accentua
tă între cele două feluri de muncă, 
vor dispărea treptat deosebirile esen
țiale dintre ele.

După cum am menționat, aria de 
cercetare cuprinsă în volum se ex
tinde asupra marilor probleme poli
tice, economice și sociale cu care se 
confruntă omenirea contemporană. 
Cercetînd principalele procese ale 
vieții economico-sociale mondiale, 
contradicțiile ei adînci și formele lor 
de manifestare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pune în lumină cu argu
mente convingătoare caracterul deo
sebit de complex și de grav al situa
ției internaționale actuale determinat

INFORMAȚII
Atleții noștri 

la Jocurile mondiale de sală 
de la Paris

La Paris, în Palatul sporturilor de 
la Bercy, au continuat Jocurile mon
diale de atletism (prima ediție) — 
cel mai mare concurs pe teren aco
perit din istoria atletismului.

Proba de triplu salt s-a încheiat 
cu victoria bulgarului Cristo Markov 
(17,22 m), secundat de cubanezul 
Lazzaro Bettancourt (17,15 m). Proba 
feminină de săritură în lungime a 
revenit atletei Helga Radke (R.D.G.) 
— 6,88 m, urmată de Tatiana Rodio
nova (U.R.S.S.) — 6,72 m. Suedezul 
Patrick Sjoeberg a terminat învin
gător la săritura în înălțime (2,32 m), 
pe locul doi clasîndu-se cubanezul 
Javier Sotomayor (2,30 m).

în seriile probei de 800 m plat 
bărbați, cel mai bun timp (l’49”20/ 
100) a fost realizat de sportivul ro
mân Petru Drăgoescu. situat pe lo
cul întîi în prima serie. înaintea 
spaniolului Gonzales (l’49”40/100). 
în seria a doua, pe primul loc s-a 
clasat spaniolul Trabado (l’50”33/100) 
urmat de italianul Viali (l’50”82/100).

La Jocurile mondiale de sală de la 
Paris — Ja card iau parte sportivi 
și sportive din 77 de țări — atletis
mul românesc este reprezentat de 
Fița Lovin (1 500 m) și Crlstieana 
Cojocaru (800 m) — ambele meda
liate cu „bronz" la J.O. de la Los 
Angeles — Mihai Bran, Costel Ene, 
Maria Simeanu, Margareta Keszeg.

• în campionatul republican fe
minin de șah de la Băile Herculane, 
după 11 runde se menține lideră 
Marina Pogorevici (cu 7,5 puncte), 
urmată de Gabriela Olărașu (7 punc
te) și Dana Nuțu (6,5 puncte). în 
runda a 11-a, Boicu a pierdut la Io- 
nescu. Ioniță, cu piesele negre, a 
cîștigat la Gantz. Ghindă a fost în
vinsă de Bădulescu, în timp ce par
tidele Pogorevici — Chiricuță. Baum- 
stark — Stroe și Olteanu — Jicman 
s-au încheiat remiză. 

de continuarea cursei înarmărilor 
nucleare ; promovarea politicii impe
rialiste de forță și dictat, de amestec 
în treburile altor state și popoare, a 
politicii zonelor de influență, de 
menținere și reîmpărțire a lor ; agra
varea contradicțiilor economiei mon
diale și manifestarea puternică a cri
zei economice mondiale : menținerea 
fenomenului subdezvoltării și accen
tuarea decalajelor dintre țările bo
gate și cele sărace ; politica promo
vată de capitalul monopolist finan
ciar de a trece principalele greutăți 
ale crizei economice mondiale pe u- 
merii țărilor în curs de dezvoltare. 
Ca urmare, așa cum arată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. „niciodată în is
toria sa îndelungată omenirea nu s-a 
aflat într-o situație atît de gravă, 
care amenință însăși existența tutu
ror popoarelor, a civilizației umane". 
In prezent „problema războiului se 
pune într-o formă Cu totul nouă. In- 
tr-un război nuclear nu mai pot fi 
învinși și învingători". De aceea, pro
blema fundamentală a epocii noastre 
o constituie „oprirea cursei înarmă
rilor, trecerea la dezarmare, în pri
mul rînd la dezarmarea nucleară, li
chidarea pericolului unui război mon
dial, care s-ar transforma inevitabil 
într-o catastrofă nucleară, ce ar dis
truge înseși condițiile vieții pe Pă- 
mînt".

Manifestînd o grijă permanentă 
pentru progresul umanității, condu
cătorul partidului nostru supune a- 
tenției factorilor de răspundere, con
ducătorilor de partide și de state, po
poarelor abordări realiste și soluții 
constructive și raționale de acțiune și 
pentru celelalte probleme grave ale 
omenirii contemporane. Printre aces
tea se înscriu reafirmarea necesității 
obiective a democratizării relațiilor 
internaționale prin așezarea lor pe 
principiile egalității în drepturi, res
pectării suveranității și independen
ței naționale, neamestecului în tre
burile interne, nerecurgerii la forță 
sau la amenințarea cu forța și avan
tajului reciproc ; soluționarea tuturor 
problemelor litigioase pe calea trata
tivelor pașnice ; reducerea și apoi li
chidarea decalajelor dintre bogați și 
săraci ; stabilirea unei strategii co
mune a țărilor în curs de dezvoltare 
în tratativele cu țările avansate ; a- 
bordarea și soluționarea globală, în- 
tr-un mod nou, a problemei datoriilor 
țărilor în curs de dezvoltare.

Abordările metodologice, ideile și 
tezele teoretice, exemplificările re
produse în rindurile de fată eviden
țiază cu pregnanță profunzimea și 
originalitatea gîndirii științifice a 
secretarului general al partidului ; 
excepționala sa putere de a pătrunde 
în straturile cele mai adînci ale esen
ței proceselor economice, politice și 
sociale, de a dezvălui legitățile care 
guvernează mișcarea în universul so
cial ; lipsa de prejudecăți, marea 
obiectivitate și principialitate în 
abordarea celor mai complexe pro
bleme ale vieții economico-sociale 
naționale și universale ; liber
tatea deplină a cugetării ; carac
terul realist și constructiv al solu
țiilor preconizate pentru rezolvarea 
diferitelor probleme în concordantă 
cu interesele fundamentale ale tutu
ror popoarelor, cu mersul obiectiv al 
istoriei.

Noul volum din seria de opere ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu evi
dențiază cu pregnanță caracterul 
deschis al acestei opere teoretice, 
marea receptivitate față de nou și 
temeiurile științifice ale politicii in
terne și internaționale a Partidului 
Comunist Român, excepționala con
tribuție adusă la îmbogățirea patri
moniului științei despre societate.

SPORTIVE
® In sferturile de finală ale tur

neului international feminin de tenis 
de la Denver (S.U.A.). tînăra jucă
toare argentiniană Gabriela Sabatini 
(14 ani) a eliminat-o cu 6—1, 6—1 
pe Mary Lou Piatek (S.U.A.), cîști- 
gătoarea de anul trecut a competi
ției. Alte rezultate : Peanut Louie 
(S.U.A.) — Sharon Walsh (S.U.A.) 
6—3, 6—1; Larisa Savcenko (U.R.S.S.) 
— Robin White (S.U.A.) 6—2, 2—6, 
6—1.
• Intr-un meci international ami

cal de handbal feminin disputat în 
orașul suedez Ludvika, Olanda — 
Suedia 16—9 (6—4).

• După zece runde. în turneul 
internațional feminin de șah de la 
Jaițe (Iugoslavia) conduce marea 
maestră sovietică Irina Levitina, cu 
8,5 puncte, urmată de compatrioata 
sa Nana Ioseliani — 8 puncte și Su- 
zana Veroczy (Ungaria) — 6 puncte, 
în runda a zecea, Levitina a în
vins-o pe Stadler. Ioseliani a cîști
gat la Dragasevici, iar partidele 
Măriei — Nikolin, Veroczy — Eșens- 
ka și Brusztman — Garcia s-au ter
minat remiză.
• Ediția din acest an a competi

ției internaționale de tenis pe echi
pe „Cupa Davis" a început odată cu 
disputarea meciurilor din zona asia
tică. întîlnirile grupei mondiale 
(primul tur) sînt programate în pe
rioada 8—10 martie. . cele din zona 
europeană vor începe la 10—12 mai, 
iar în zona americană cele opt echi
pe înscrise vor debuta în competiție 
la 8—10 martie.
• în vederea promovării candida

turii Parisului pentru organizarea 
Jocurilor Olimpice de vară din anul 
1992, în capitala Franței a fost con
stituit un comitet de patronaj, cu- 
prinzind, printre alții, pe Alain 
Calmat. Jacques Chirac, Jean de 
Beaumont și Maurice Herzog. Pe de 
altă parte, s-a anunțat că stadionul 
olimpic, cu 70 000—80 000 locuri, ar 
putea fi construit într-unul din ma
rile parcuri ale Parisului.

ialomița: Grădinarii 
muncesc intens

în acest an, pe cele 8 070 hec
tare prevăzute a se cultiva cu le
gume în județul Ialomița trebuie să 
se producă 287 000 tone diferite pro
duse, din care 141 000 tone urmează 
să fie livrate la fondul de stat. 
Trustul horticol Ialomița a întocmit 
un program riguros de măsuri, care 
a fost defalcat pe consilii agroindus
triale, unități și ferme, iar acum se 
acționează în vederea aplicării lui.

O atenție aparte se acordă produ
cerii răsadurilor de legume. Numai 
pentru legumele timpurii care vor 
ocupa peste 3 800 hectare sînt nece
sare 347 milioane fire de răsad (din 
care 30 la sută reprezintă rezerva). 
Ele vor fi obținute in sere pe 8 hec
tare, în solarii pe 35 hectare, în în- 
mulțitoare locale pe 4 hectare și în 
răsadnițe cu încălzire biologică pe 
77 hectare. De mențțojiat că suprafața 
de răsadnițe biologice';ț>ste de două ori 
mai mare decît în anii trecuți, ceea 
ce este de natură să asigure eco
nomisirea combustibilului pentru în
călzire.

Am poposit prin mai multe unități 
agricole mari producătoare de legu
me pentru a vedea cum se acționea
ză în scopul producerii cantităților 
de legume prevăzute în plan. în 
consiliul agroindustrial Fierbinți sînt 
cooperative agricole care vor cul
tiva mari suprafețe cu legume : 
Maia — 200 hectare, Fierbinți — 200 
hectare, Brazii — 80 hectare și Dri- 
du — 70 hectare. Bunii gospodari au 
știut să-și facă vara sanie, iar acum 
au cu ce căra gunoiul din grajduri 
direct la răsadnițele biologice. în 
fiecare zi, cooperatorii din Maia 
transportă 35—40 tone de gunoi de 
grajd. De asemenea, ei și-au pre
gătit aproape în întregime tocurile și 
ramele pentru ziua cînd vor trece 
la însămînțarea răsadnițelor. Șeful 
fermei, Răducanu Stancu, ne-a spus 
că anul trecut legumicultorii din 
Maia au realizat, în medie la hec
tar, aproape 40 tone ardei și vinete, 
precum și 55 tone de varză timpurie. 
Pentru ca în acest an rezultatele să 
fie și mai bune, ei acordă cea mai 
mare atenție producerii unor răsa
duri viguroase. „Cu cît răsadurile 
vor fi mai dezvoltate, cu atît plan
tele se vor dezvolta mai repede, iar 
fructul va ajunge mai devreme la 
maturitate — afirmă șeful fermei. 
Ca atare, vom putea livra produsele 
noastre beneficiarilor în perioada 
cînd ele își vor justifica denumirea 
de legume timpurii, de trufandale".

Activitate intensă și în ferma 
legumicolă condusă de Luchian 
Furcoi de la C.A.P. Miloșești, uni
tate care are 130 hectare de grădi
nă. întreprinderea pentru producerea 
legumelor Urziceni trebuie să reali

VALEA JIULUI
- o inimă din inima mare a tării
(Urmare din pag. I)
i s-a sugerat, 1 s-a cerut să fie 
absent motivat de la plenara co
mitetului orășenesc — directorul 
minei.

Cu devotament — 
zi și noapte

Mina Lupeni are un colectiv de 
excepție. Cadrele de conducere 
au transmis pînă la ultimul om 
din colectiv mesajul actualei stări 
critice din economie. Comitetul de 
partid, organizațiile de bază s-au 
repliat prompt la necesitățile mo
mentului. Dificultățile au fost — ca 
niciodată : transportul subteran și 
la suprafață a fost încremenit. La 
un moment dat au înghețat 
conductele de apă, de aer compri
mat. Activitatea din subteran, din 
abataje a fost grav periclitată. Nu
mai o voință și o organizare exem
plară, o tenacitate în muncă din 
partea conducerii minei și a perso
nalului din transport au fost capa
bile să determine înfringerea efec
telor calamităților naturii.

Conductele de la suprafață și din 
subteran au fost dezghețate, a fost 
schimbat fluxul aerului în subte
ran ; au fost create „blocade" și 
ermetizări la puțuri și galeriile 
principale cu curenți de aer reci. 
Vagoneții înțepeniți, care inainte 
puteau fi împinși cu o mină, au 
fost mișcați pe traseul lor de 4—5 
oameni ; s-a pus sare pe șine, s-au 
creat puncte locale de încălzire nu
mai pentru ca producția din abata
jele minei să răzbească cît mai 
repede la suprafață. Și să ajungă 
la destinatari.

Este exemplar spiritul de orga
nizare de aici. La toate gurile de 
puț — la puțul 12, la puțul central, 
la schipul de la orizontul 400, am 
întîlnit factori de răspundere — 
maiștri principali, specialiști din 
sectorul de transport, cadre de
semnate să coordoneze și să ia mă
suri operative pentru asigurarea 
funcționării ireproșabile a abataje
lor. I-am întîlnit acolo pe Marin 
Colțan, secretarul comitetului de 
partid din sectorul transporturi, 
pe inginerii Anton Dărăban și 
Nicolae Amza. pe inginerul-șef 
electromecanic Victor Bolosin. To
tul era perfect și riguros organizat.

Pe traseul vizitei noastre în sub

zeze în acest an 20 000 tone, iar cea 
mai mare parte din acestea se vor 
obține din culturi ce necesită mate
rial săditor. Pentru fermele sale vor 
fi necesare peste 40 milioane fire de 
răsaduri. Aici s-a asigurat baza ma
terială necesară și spațiile aferente 
producerii lor. Asociația economică 
de stat și cooperatistă Reviga va asi
gura, în serele și solariile proprii, 
peste 8 milioane fire răsaduri re- 
picate atît pentru acoperirea nevoi
lor proprii, cît și pentru alte unități 
și gospodăriile populației. în sera 
de la Slobozia s-au însămînțat pri
mii 600 metri pătrați cu varză tim
purie și 2 000 mp cu tomate.

Directorul trustului horticol Ialo
mița, ing. Marin Lupu, aprecia fap
tul că, față de alți ani, se constată 
mai multă preocupare pentru pregă
tirea producției de legume. „Dar nu 
peste tot se acționează cu fermitate 
și responsabilitate — ne-a spus 
directorul. Sînt unități ca cele din 
Căzănești, Crăsani, Rovine, Ion Roa
tă, Sălcioara și Rași, unde, sub pre
textul iernii aspre, se tergiversează 
pregătirea răsadnițelor biologice, iar 
ramele și tocurile nu sînt reparate, 
în ce privește componentele nece
sare obținerii amestecurilor de pă- 
mînt, nu au fost încă transportate 
la locul unde se vor pregăti răsad
nițele. Noi am mers în aceste ferme, 
am stabilit măsurile ce trebuie lua
te, dar fără sprijinul conducerilor 
unităților, al organelor locale situa
ția nu se va schimba prea repede 
în bine". Este necesar ca, peste tot, 
conducerile unităților agricole, cu 
sprijinul organizațiilor de partid și 
al consiliilor populare, să acțio
neze cu răspundere pentru îndepli
nirea prevederilor din programul 
privind sporirea producției de le
gume.

Mihai VIȘO1U 
corespondentul „Scinteii" 

timiș: Amenajarea 
răsadnițelor

-în plină desfășurare
Legumicultorii din județul Timiș, 

în pofida rigorilor acestei ierni 
aspre și geroase, fac intense pregă
tiri in vederea realizării unor pro
ducții mari de legume. Suprafețele 
prevăzute a se cultiva cu legume 
au fost amplasate pe cele mai fertile 
terenuri cu posibilități de irigare. Ce 
se întreprinde practic, in aceste zile, 
în fermele legumicole din județ ?

Firește, atenția principală este con
centrată în direcția producerii celor 
544 milioane răsaduri prevăzute pen
tru acest an, din care aproape 41 
milioane pentru culturile timpurii. 
Avîndu-se în vedere necesitatea re- 

teran aveam să constatăm că silo
zurile sectorului 3, cu capacitatea 
de 1 800 tone, erau pline „vîrf" ; 
silozul de la schipul de 2 000 tone 
era, de asemenea, plin, silozul de 
la sectorul 4 de 1 500 tone „nu mai 
primea" producția din abataje, iar 
alte 3 silozuri din sectorul 5 erau... 
burdușite. încărcătorii de vagoneți 
din aceste locuri de muncă ne-au 
sfătuit să nu stăm de vorbă cu 
minerii din abataj care „stau" pe 
cărbune.

...La orizontul 400, pe o magis
trală de benzi transportoare 
de 2,5 km, cărbunele curge necon
tenit din abatajele lui Constantin 
Popa, Teodor Boncalo. Eroi ai 
Muncii Socialiste. Intrăm în aba
tajul lui Boncalo pe stratul 3, com
plexul nr. 14. Ne întîlnim cu șeful 
de schimb Gheorghe Topoliceanu 
și artificierul Simon Bogdan, care 
sînt pregătiți să „puște" 26 găuri 
din intercalația de piatră din stra
tul de cărbune. „Avem neșansa — 
apreciază unul dintre ei — că a- 
ceastă intercalate de piatră, groa
să cîteodată de 3 metri, străbate 
abatajul in lungime de pînă la 40 
de metri. Sîntem obsedați de gîn- 
dul de a trimite la suprafață nu
mai cărbune de cea mai bună ca
litate. cu cît mai puțină cenușă. 
Facem tot ceea ce este omenește 
posibil". „Am venit în acest loc 
de muncă pentru a găsi soluțiile 
cele mai potrivite ca piatra de aici 
să nu ajungă la cocserii" — adau
gă inginerul Gheorghe Marchiș.

Preparația cărbunelui - 
un loc de muncă 

subestimat 
pe fluxul producției

După cum arătam mai înainte, 
silozurile de cărbune din subteran 
erau pline. Ca atare, activitatea 
la puțurile de extracție a încetinit. 
Preparația de cărbune din Lupeni 
era. pur și simplu. sufocată. A 
survenit o dereglare la benzile 25 
și 25 A de preluare a producției 
brute. încă de dimineață, prevă
zători, conducerea minei și șeful 
sectorului transport, Mircea Șuba, 
au detașat la aceste locuri vulne
rabile oameni competenți și între
prinzători, ca maiștrii principali 
Iosif Materină și Iulian Scafes, 
care, cu formații complete de lucru. 

. ducerii consumului de energie, ■- 
ceastă activitate se desfășoară In 
condiții speciale. Prima măsură luată 
se referă la amenajarea de paturi 
calde din biocombustibil în serele 
de la cooperativele agricole Tomna
tic, Lovrin, Variaș și altele. în acest 
context, s-a trecut și la sectorizarea 
serelor, în vederea dirijării și utili
zării agentului termic numai pentru 
producerea de răsaduri de legume. 
Măsurile amintite sînt de natură să 
asigure menținerea serelor și sola- 
riilor în starea corespunzătoare des
fășurării normale a activității.

De la inginerul Petre Mihailovlci, 
directorul trustului horticol, am re
ținut că din suprafața de 141 800 mp 
prevăzută să fie amenajată sub for
mă de platforme pentru producerea 
răsadului pe pat de biocombustibil, 
s-au realizat peste 80 000 mp, exis- 
tind condiții, în urma măsurilor de 
deszăpezire a platformelor de gunoi 
din cooperativele agricole și a căilor 
de acces, ca în cel mult două-trei 
zile să fie realizată întreaga supra
față necesară pentru culturile de 
varză și conopidă, respectîndu-se 
astfel epoca optimă de semănat 
Cele mai bune rezultate în această 
direcție au fost înregistrate de coo
perativele agricole Tomnatic, Variaș, 
Lovrin și Boldur. Sînt, de asemenea, 
în plină desfășurare și lucrările pen
tru amenajarea răsadnițelor cu bio
combustibil, pentru producerea răsa
durilor de tomate, ardei și gulioare.

Am consemnat, de asemenea, că 
în multe cooperative agricole, în fer
mele proprii ale Trustului horticul
turii și in fermele asociațiilor eco
nomice din județ se acționează pen
tru transportarea cu atelaje trase de 
cai a îngrășămintelor organice. Pînă 
acum au fost administrate circa 
200 000 tone gunoi de grajd pe a- 
proape 6 000 hectare prevăzute a se 
cultiva cu legume. Concomitent, au 
fost fertilizate alte peste 2 000 hec
tare cu circa 1 000 tone îngrășăminte 
chimice.

O atenție aparte se acordă asigu
rării semințelor de legume pentru 
gospodăriile populației. Astfel, față 
de necesarul inițial de semințe s-a 
asigurat o cantitate dublă, respectiv, 
peste 7 000 kg, din care 6 000 kg 
preambalate, în doze de 5 pînă la 
10 grame. De asemenea, pentru pro
ducătorii individuali care nu au po
sibilități să-și producă singuri răsa
durile necesare, trustul horticulturii 
a luat măsura de a realiza în unită
țile sale peste două milioane răsa
duri de varză, ardei, conopidă și 
vinete. Iată tot atîțea temeiuri care 
dau garanția că, în pofida condiții
lor vitrege, cauzate de această iarnă 
grea, legumicultorii din județul Ti
miș vor realiza în acest an producția 
prevăzută de peste 300 000 tone 
legume.

Cezar IOANA
corespondentul „Scinteii*

i-au ajutat pe preparatori să înlă
ture multe din defecțiunile prici
nuite de ger.

Dar preparația. locul de conflu
entă între abataje și beneficiar s-a 
oprit. S-a oprit Ia ora 10. Chemat 
Ia fata locului, directorul prepara- 
ției, inginerul Tudor Geamănu, 
avea să vadă „fapte" pe care 
nu le poate cunoaște de la 
distantă, din birou. In locu
rile cheie de preluare a pro
ducției care s-a blocat, cinci 
oameni așteptau ca unul să aducă... 
o rangă. Cînd a adus-o. aceiași oa
meni așteptau eu brațele încruci
șate să li se aducă... o cheie. O 
mină întreagă, mii de muncitori se 
aflau acum la discreția unor oa
meni cărora nu li s-a vorbit despre 
acuitatea sarcinilor actuale, complă- 
cîndu-se intr-un sistem dezorgani
zat de muncă, fără a se aplica re
gulile ordinii și disciplinei.

Este dezolantă imaginea cînd 
benzi transportoare și concasoare 
puternice, mari consumatoare de 
energie electrică, funcționează aici 
in gol. „Deci, dacă nu transportați 
cărbune și nu produceți energie, de 
ce consumați energie?" — l-am în
trebat pe directorul preparației. Și 
a răspuns cu argumente deloc con
vingătoare. Și am mai întrebat : „In 
astfel de condiții de extremă ur
gență, dacă nu vă descurcați cu 
forțe proprii, cu ajutoarele de la 
mină, de ce nu v-ați gîndit să ape
lați la echipe calificate din prepa- 
rațiile Coroiești și Petrila, care au 
posibilitatea să vă sprijine în aces
te zile?". La această întrebare ni s-a 
răspuns sec : „Trebuie să luăm le
gătura, să ne consultăm cu tovară
șul director, inginerul Nicolae 
Vîlcea, care coordonează activita
tea preparațiilor noastre".

Un răspuns care ilustrează o 
mentalitate și o stare de comodi
tate foarte costisitoare !

Toate acestea se intimplă pe te
ritoriul orașului Lupeni, al muni
cipiului Petroșani. Ca atare, aria 
preocupărilor organelor locale de 
partid, ale specialiștilor din cadrul 
Combinatului minier Valea Jiului 
trebuie să cuprindă întreaga diver
sitate a activității acestui mare și 
important bazin carbonifer ; adică 
să nu omită, în nici un fel, locurile 
de muncă mai puțin spectaculoase, 
dar foarte importante în ciclul pro
ducției de cărbune din Valea Jiului.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Ploșnița — 10 ; Poveste din 
Hollywood — 15.30; 18.30 ; (sala Ate
lier) : între patru ochi — 18; (sala 
Piața Cosmonauților, 11 07 57): Exa
menul — 14; Papa dolar — 18.30
• Filarmonica „George Enescu*  
(15 68 75, Ateneul Român): Concert 
educativ pentru elevii (Ciclul de abo
namente ,,A“). Genurile și formele 
muzicii instrumentale — 11; Comori 
muzicale. Recital de orgă și violon
cel. Veronica Radu, Marin Cazacu 
— 19
• Opera Română (13 18 57): De
moazela Măriuța, Carmen — 11; Er- 
nani — 18

• Teatrul de operetă (14 80 11): Vila 
cu iluzii — 10.30; Liliacul — 18,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*  
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): A- 
mintiri — 10; Cu ușile închise — 14; 
Labyrintul — 18; (sala Grădina Icoa
nei, 11 95 44): Anchetă asupra unui 
tînăr care nu a făcut nimic — 14; 
Gustul parvenirii — 18
• Teatrul Mic (14 70 81): Mitică Po
pescu — 10.30; Fluturi, fluturi — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05); Ro
manță tirzie — 11; Trestia ginditoare
— 18.30
• Teatrul de comedie (16 64 60): Pa
chetul cu acțiuni — 10; Pețitoarea
— 15; 18; (la sala mică a Palatului): 
Cîrtițele — 15; 18
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34): Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrină — 10; Cursa de 
Viena — 15; 18,30; (sala Giulești, 

18 04 85): Jean, fiul lui Ion — 10; Mi
lionarul sărac -r- 18
• Teatrul „Nottara*  (59 31 03, sala 
Magheru): Mizerie și noblețe — 10; 
Idioata — 15; Insomnie — 18,30; (sala 
Studio): Acești îngeri triști — 10,30; 
EX — 19
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78): Funcțio
narul de la Domenii — 11; Nimic 
despre elefanți — 18.30; (sala Victo
ria, 50 58 65): Frumosul din pădurea 
zăpăcită — 18,30
• Ansamblul „Rapsodia Română" 
(13 13 00): Fata moșului cea harnică 
— 10.30; După datina străbună — 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): 
Trubaduri și purim-spileri — 18
• Teatrul „Ion Creangă*  (50 26 55): 
Albă ca Zăpada și cei 7 pitici — 10,30
• Circul București (10 41 95): Parada 
circului — 10: 15.30; 19
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77): Nu 

vorbiți In timpul spectacolului — 10; 
12; (sala Piața Cosmonauților): Pun
guța cu doi bani — 11,30
• Estrada Armatei (sala C.C.A., 
13 60 64): Atenție ! Estrada In emisie 
— 15,30 ; Estrada în croazieră — 18,30

cinema

• Mitică Popescu : UNION (13 49 04)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, COSMOS
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Raliul: LIRA (317171) — 15; 17; 
19, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 
15: 17; 19.
• Horea : 18,30; Lupii mărilor — 
14,30; 16.30: VIITORUL (10 67 40).
• Acordați circumstanțe atenuante?: 
POPULAR (35 15 17) — 15: 17; 19.
• Dragele noastre bunicuțe : CEN
TRAL (14 12 24) — 9; 11; 13; 15; 17;
19.
• Pe urmele șoimului : BUCUREȘTI 
(15 6154) — 8,30; 10,30; 12,30; 14,45; 
17: 19.15.
• Lovitură fulgerătoare : VICTORIA 
(16 28 79) — 9: II : 13: 15; 17- 19.
• Amintirea unei mari iubiri: LU
MINA (14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Program de vacanță — 8,45; 10,30; 
Moscova nu crede în lacrimi — 12,15; 
15; 18: TIMPURI NOI (15 6110).

• Talisman ; PACEA (60 30 85) — 15; 
17; 19.
• Domn pentru o zi : MUNCA 
(21 50.97) — 15: 17; 19.
• Mitul Fedorei : STUDIO (59 53 15)
— 10: 12,15; 15: 17,15: 19.15.
• Jandarmul și extraterestrii : PA
TRIA (1186 25) — 9; 11: 13; 15: 17,15; 
19,30: GLORIA (47 46 75) — 9: 11 ; 13; 
15: 17; 19, AURORA (35 04 66) — 9; 
11,15; 13,30: 15,30: 17 30; 19,30.
• Șerpii roșii: PROGRESUL (23 94 10)
— 15; 17; 19.
• Marele premiu : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 8.45: 11,45: 15: 18,15.
• Cortul roșu : CAPITOL (16 29 17)
— 9; 12; 15; 18.
• Ghețuri pe înălțimi : FESTI
VAL (15 63 84) — 8,45; 10,45; 12,45;
14,45; 16.45; 18,45.
• Zile de fior și rîs — 9; 10,45; 12,30; 
14,15; 16; 17.45, Obiecte fermecate — 
19,30 : DOINA (16 35 38).

• Iubirea are multe fețe : FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 12; 15; 18,30,
MELODIA (11 13 49) — 9; 12; 15,15; 
18,30, FLAMURA (85 77 12) — 11;
14,30: 18.30.
• Războiul Stelelor: DACIA (50 35 94)
_  g • ■ 15 • 1815
• Avertismentul : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15,30: 18.
• Febra aurului : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19.
• Rocky II : GIULEȘTI (17 55 46) — 
9; 11: 13; 15: 17; 19. FLOREASCA 
(33 29 71) — 10,45: 12,45; 17,15; 19,15, 
TOMIS (21 49 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19.
• Imperiul contraatacă : COTRO- 
CENl (49 48 48) — 9; 12; 15; 18.
• Omul și fiara: FLACĂRA (20 33 40) 
— 15.30; 18.30.
• Omul păianjen se întoarce : ARTA 
(213186) — 9: 11; 13; 15; 17; 19.
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Pozițiile si demersurile președintelui Nicolae Ceausescu
- ntrihutie remarcabilă la promovarea 
cauzei păcii si colaborării internaționale

RELATĂRI Șl COMENTARII IN PRESA DIN DIFERITE ȚĂRI ALE LUMII

Semnificativă reducere 
a creditelor acordate 
de Banca Mondială

WASHINGTON 19 (Agerpres). - 
Oficialități ale Băncii mondiale, ale 
căror opinii sînt citate de agenția 
Reuter, afirmă că valoarea creditelor 
acordate în anul financiar în curs de 
acest organism internațional de fi
nanțare va fi cu aproximativ două 
miliarde dolari mai mică decît in 
exercițiul financiar precedent. Prin
cipala cauză a acestei reduceri o 
constituie faptul că țările in curs de 
dezvoltare și-au diminuat cererile de 
credit, nemaidorind să accepte con
dițiile grele impuse de bancă.

Austria se pronunță pentru extinderea relațiilor 
dintre tarile cu sisteme sociale diferite

Declarațiile cancelarului Fred Sinowatz
VIENA 19 (Agerpres). — Austria 

consideră că sarcina sa constă în a 
contribui activ la promovarea unei 
politici care își propune asigurarea 
unei păci trainice și a destinderii 
internaționale — a relevat Fred Si
nowatz, cancelarul federal al Aus
triei, la o întilnire cu reprezentanții 
presei străine. El a subliniat că este 
necesar ca și în perioadele de încor
dare să fie căutate căi pentru ex
tinderea și consolidarea colaborării 
dintre statele cu sisteme sociale di
ferite. Fred Sinowatz s-a referit, de 

asemenea, la marea însemnătate pe 
care țara sa o acordă eforturilor 
orientate în direcția încheierii cu 
succes a Conferinței de la Stockholm 
pentru măsuri de încredere și secu
ritate și pentru dezarmare în Europa, 
relevind năzuința Austriei de a con
tribui la atingerea acestui obiectiv.

Cancelarul federal austriac a sa
lutat înțelegerea intervenită între 
Uniunea Sovietică și S,U.A. privind 
desfășurarea de convorbiri într-un 
complex de probleme referitoare la 
armamentele nucleare și cosmice.

Presa de peste hotare consacră spații ample poziției țării noastre, 
a președintelui Nicolae Ceaușescu, față de principalele probleme ale 
lumii contemporane - dezarmarea, în primul rînd dezarmarea nucleară, 
destinderea internațională, necesitatea instaurării unei noi ordini mon
diale, juste și echitabile. De un amplu ecou se bucură acțiu
nile României socialiste în favoarea păcii, a unei largi colaborări pe 
plan european și internațional, strălucitele inițiative și demersuri ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in scopul opririi agravării situației inter

naționale, pentru edificarea unei lumi mai bune și mai drepte pe pla
neta noastră.

In diferite țări, mijloacele de informare în masă evidențiază, de 
asemenea, realizările obținute în construcția socialistă în patria noastră, 
obiectivele pe care și le-au propus partidul, poporul nostru pentru a situa 
România, în anul 1990, într-o nouă etapă de dezvoltare economico- 
socială pe calea edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și 
a înaintării spre comunism.

Intr-un amplu articol, intitulat 
„Preocupările României față de 
dezarmarea nucleară", ziarul „CO- 
RREIO BRAZILIEN3E", după ce 
menționează aprecierea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, făcută la cel 
de-al XlII-lea Congres al partidu
lui privind agravarea fără prece
dent, in ultimii ani, a situației in
ternaționale, marcată de încordare, 
de creșterea pericolului unui nou 
război mondial, care ar duce inevi
tabil la o catastrofă nucleară,
înfățișează pe larg concepția șefu
lui statului român cu privire la
dezarmarea generală, în primul
rind a celei nucleare. Ziarul evi
dențiază inițiativele, propunerile 
și acțiunile întreprinse de țara
noastră în vederea realizării aces
tui deziderat vital al omenirii, pre- 
zentind punctul de vedere al pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu po
trivit căruia problema fundamen
tală a epocii contemporane este 
oprirea cursei înarmărilor, in pri
mul rînd a celei nucleare, tre
cerea la dezarmare și asigurarea 
unei păci trainice în lume.

După ce amintește că la sfîrșitul 
anului 1983 în lume s-a creat o si
tuație deosebit de gravă prin am
plasarea rachetelor americane cu 
rază medie de acțiune pe terito
riul unor state vest-europene și, 
ca urmare, trecerea la contramă- 
suri nucleare de către U.R.S.S., zia
rul brazilian reliefează faptul că 
România consideră necesar ca ne
gocierile dintre S.U.A. și U.R.S.S. 
să conducă la realizarea unui acord 
corespunzător cu privire la armele 
nucleare, la stabilirea unor măsuri 
pentru eliminarea rachetelor cu 
rază medie de acțiune din Europa 
și a tuturor celorlalte arme 
nucleare.

Politicii internaționale de pace, 
promovate de țara noastră, personal . 
de președintele Nicolae Ceaușescu, 
i-a consacrat un articol și publica
ția libaneză „AL-OUSBOUAH AL- 
ARApi". Pornind de la caracterul 
original, independent al politicii 
României, articolul evidențiază ro
lul deosebit al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu In soluționarea marilor 
probleme internaționale cu care 
se confruntă, in prezent, ome
nirea. Sînt apreciate relațiile foarte 
bune pe care România le are cu 
toate țările lumii, dovadă eloc
ventă a politicii sale deschise, de 
pace, prietenie și colaborare inter
națională. Un spațiu aparte este 
rezervat poziției țării noastre față 
de criza din Orientul Mijlociu, ba
zată pe necesitatea soluționării pe 
cale pașnică a acesteia.

„Activitatea strălucită a pre
ședintelui hjicolae Ceaușescu în 
sfera relațiilor internaționale a 
permis plasarea României pe una 
dintre cele mai favorabile poziții 
în lume" — apreciază, ca o con
cluzie, revista libaneză.

FEDERAȚIA AGENȚIILOR NA
ȚIONALE ARABE — FANA, 
referindu-se la poziția țării noas
tre în problemele dezarmării, după 
ce evidențiază realitatea gravă a 
Europei — devenită un continent 
suprasaturat din punct de vedere 
militar, care contribuie la creșterea 
pericolului unui război mondial — 
subliniază că România consideră 
necesar să fie oprite atît desfășura
rea rachetelor nucleare americane, 
cit și aplicarea contramăsurilor 
anunțate de U.R.S.S. și trebuie fixat 
un termen-limită pentru retragerea 
rachetelor, care sînt deja ampla
sate. In context este evidențiată 
necesitatea exprimată de țara 
noastră, personal de președintele 
Nicolae Ceaușescu, de a se reduce 
cheltuielile militare.

Arătind că popoarele europene 
așteaptă, cu legitimă îndreptă
țire, ca negocierile sovieto-ameri- 
cane să ducă la oprirea amplasă
rii noilor rachete americane și a 
contramăsurilor nucleare sovietice, 
agenția amintește, de asemenea, 
că, potrivit poziției României, atic 
țările Europei răsăritene, cit și cele 
ale Europei occidentale trebuie să 
participe activ la negocierile vizînd 
controlul armamentelor, dezarma
rea.

Cotidianul elvețian „NEUE ZUR- 
, CHER ZEITUNG". după ce arată 

că rachetele dotate cu arme ato
mice amenință viața și securitatea 
tuturor țărilor din Europa, relie
fează într-un comentariu că Româ
nia consideră necesar ca statele 
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europene să participe la tratativele 
de dezarmare, ele putînd contribui 
la reușita convorbirilor. Totodată, 
menționează ziarul, „România apre
ciază rezultatul întîlnirii de la 
Geneva dintre miniștrii de externe 
ai U.R.S.S. și S.U.A. ca un semn 
al atenuării încordării internațio
nale, manifestînd speranța că 1985 
va fi anul negocierilor, al îmbună
tățirii raporturilor dintre state.

România apreciază că este nece
sar ca toate țările continentului, în 
primul rînd cele care sînt membre 
ale celor două pacte militare — 
N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia 
— să participe mai activ și să-și 
aducă contribuția, în forme cores
punzătoare, la desfășurarea con
structivă, cu bune rezultate a ne
gocierilor americano-sovietice, al 
căror principiu a fost stabilit cu 
prilejul intilnirii dintre miniștrii 
afacerilor externe ăi U.R.S.S. și 
S.U.A., a arătat într-un corrienta- 
riu și agenția FRANCE PRESSE. 
Aceasta trebuie să contribuie — 
potrivit opiniei românești — la 

• Inițiative constructive vizînd oprirea 
amplasării de noi rachete în Europa, 
eliminarea tuturor armelor nucleare de 
pe continent • Opțiune fermă în favoa
rea soluționării tuturor problemelor pe 
calea tratativelor • Ample programe 
de dezvoltare economică și socială a 

României socialiste

realizarea unor înțelegeri con
crete privind elirriirșarea rachete
lor nucleare cu rază medie de ac
țiune și, apoi, la eliberarea conti
nentului de orice arme nucleare, la 
cauza dezarmării și asigurării păcii 
în lume.

Potrivit punctului de vedere 
românesc, „întîlnirea sovieto-ame- 
ricană de la Geneva se înscrie în 
rîndul acelor semne, apărute spre 
sfîrșitul anului trecut, privind o 
anumită slăbire a încordării inter
naționale", a menționat, în înche
iere, A.F.P.

România are în vedere o con
tribuție directă și activă a tuturor 
țărilor europene, și în special a 
membrilor N.A.T.O. și ai Tratatu
lui de la Varșovia, la convorbirile 
dintre superputeri asupra dezar
mării — a evidențiat, Ia rîndul 
său, agenția de presă vest-germanâ 
D.P.A., care menționează că 
problema rachetelor nucleare pri
vește nemijlocit viața și securitatea 
tuturor popoarelor continentului.

Sub titlul „Proclamarea Anului 
Internațional al Tineretului — o 
inițiativă românească", AGENȚIA 
ZAIREZĂ DE PRESA — AZAP 
a publicat un articol în care a re
levat că inițiativa ca Adunarea Ge
nerală a O.N.U. să declare anul 
1985 An Internațional al Tineretu
lui (A.I.T.) aparține României, ca 
dealtfel, și inițiativa adoptării, cu 
două decenii in urmă, de către 
același forum, a documefitului re
feritor la „Declarația asupra pro
movării in rindurile tinerilor a 
idealurilor de pace, respect re
ciproc și înțelegere între popoare".

Ziarul bulgar „RABOTNICESKO 
DELO" a publicat un articol con
sacrat celei de-a 37-a aniversări 
a semnării primului tratat de prie
tenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre România și Bulgaria.

Articolul evidențiază că o con
tinuare logică a tratatului din 1948 
este noul tratat româno-bulgar, 
semnat de tovarășul Todor Jivkov 
și tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
19 noiembrie 1970, care a deschis 
noi perspective relațiilor multilate
rale dintre cele două țări vecine 
și prietene. Este subliniată, de ase
menea. importanța hotărâtoare pen
tru adîncirea continuă a colaboră
rii bilaterale a întîlnirilor bul- 
garo-române la cel mai înalt nivel.

La rîndul său. „OTECESTVEN 
FRONT" a subliniat, într-un ar
ticol, că chiar și cea mai lapidară

își exprimă sprijinul față de ce
rerea mișcărilor antirăzboinice și 
de luptă pentru pace din țară pri
vind crearea in Europa de zone 
libere de arme nucleare.

CONVENȚIA PARTIDULUI SO
CIALIST DIN JAPONIA și-a în
cheiat lucrările la Tokio. In cursul 
dezbaterilor au fost examinate di
recțiile de acțiune ale partidului 
pentru destindere și dezarmare, 
precum și unele probleme ale si
tuației interne. Delegații au expri
mat hotărîrea lor de a milita pen
tru întărirea poziției Partidului 
Socialist din Japonia, a legăturilor 

analiză privind dezvoltarea forțe
lor de producție în România, in 
ultimii cinci ani, evidențiază un 
proces de accentuare a acțiunii fac
torilor calitativi în economia româ
nească, dezvoltarea intensivă a 
acesteia, la un nivel tehnic și teh
nologic superior.

Sîntem martorii unui proces larg 
de înnoire pe scară națională — 
se arată în corespondență, mențio- 
nîndu-se că valoarea produselor 
realizate pe baza unor procese noi 
sau modernizate a crescut și va 
continua să crească.

Un accent deosebit se pune în 
România pe activitatea de sporire 
a gradului de prelucrare a materii
lor prime, materialelor, combusti
bililor și energiei. Eficiența uti
lizării acestora a crescut în 1984, 
comparativ cu primul an al cinci
nalului.

Viitorul apropiat al vecinei noas
tre din nord — a arătat cotidianul 
bulgar — este , clar conturat de do
cumentele Congresului al XlII-lea 
al P.C.R., care pun accentul pe 

aspectele calitative ale dezvoltării 
economice a țării. în cincinalul vi
itor, sporirea venitului național 
trebuie realizată pe baza sporirii 
productivității muncii. în Directive 
se trasează sarcina ca, in 1990, 
ponderea produselor cu parametri 
calitativi la nivel mondial să de
țină 95 la sută din totalul produc
ției. Acestea sint țeluri înalte, pe 
care și le poate pune doar un 
popor ce pășește cu încredere 
pe calea construirii socialismului.

într-un amplu articol, „LA RE
VUE DU LIBAN" a evidențiat 
principalele transformări revolu
ționare înfăptuite in țara noastră, 
în ultimele patru decenii, mențio- 
nind că, in prezent, România 
construiește cu bune rezultate so
cietatea socialistă multilateral dez
voltată. „Realitatea — a subliniat 
articolul — atestă că cei 40 de ani 
care au trecut de la victoria re
voluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia- 
listă și cei 37 de ani de după pro
clamarea Republicii sînt pentru 
poporul român o perioadă bogată 
in realizări majore, in mutații 
structurale în viața politică, eco
nomică și socială a țării. Țara 
agrară de altădată, avînd o indus
trie și o agricultură slab dezvol
tate, este, în zilele noastre, o țară 
industrial-agrară cu o industrie 
puternică, competitivă și o agri
cultură modernă, în plin avînt".

într-un capitol aparte, intitulat 
„Ceaușescu — artizanul României 
moderne", revista subliniază că în
tr-o atmosferă de entuziasm patrio
tic și de perfectă unitate, proprie 
coeziunii pe plan social și politic a 
poporului român, Congresul al 
XlII-lea al Partidului Comunist 
Român l-a reales pe Nicolae 
Ceaușescu — arhitectul României 
moderne, eminent militant revolu
ționar, personalitate marcantă a 
vieții internaționale — în înalta 
funcție de secretar general al 
partidului și a adoptat, în unani
mitate, hotărîri și documente de o 
importanță istorică, acest congres 
fiind considerat un eveniment de 
cea mai mare importanță in viața 
țârii".

Un articol asemănător a publicat 
și revista „AL-OUSBOUAH AL- 
ARABI".

Publicația braziliană „DIARIO 
DA TARDE" a prezentat, într-un 
articol, realizările obținute de țara 
noastră in cei 40 de ani de dezvol

sale cu masele și de a extinde 
cooperarea cu alte forțe politice 
democratice.

ORGANIZAȚIE INTERNAȚIO
NALA. Reprezentanți ai serviciilor 
de radio și televiziune din 16 state 
latino-americane și caraibiene, re
uniți Ia San Jose, au aprobat crea
rea Uniunii latino-americane și 
caraibiene de radiodifuziune 
(ULCRA). Constituirea oficială a 
acestei organizații este prevăzută 
pentru 15 iunie, ea avînd drept 
scop realizarea unor programe de 
cooperare in domeniul respectiv, 
informează agenția France Presse.

FURTUNA DE NISIP formată in 
nordul Africii afectează, in pre
zent, Israelul. Potrivit estimărilor, 
un milion tone de nisip saharian 
extrem de fin au fost transportate 
de furtună, care a înaintat spre 
est. în cea mai mare parte a țării, 
vizibilitatea a fost redusă la un 
kilometru și numeroase persoane 

tare liberă și independentă, pre
cum și obiectivele economice și so
ciale stabilite de cel de-al XlII-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român.

După ce a subliniat că, la cel 
de-al XlII-lea Congres al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost reales, în unanimitate. în 
înalta funcție de secretar general 
al P.C.R., ziarul brazilian arată că, 
prin transpunerea în practică a tu
turor sarcinilor stabilite de Con
gres, România se va transforma 
într-o țară industrial-agrară multi
lateral dezvoltată, care va garanta 
condiții de viață din ce în ce mai 
bune tuturor cetățenilor săi.

Referindu-se, în încheiere, la po
litica externă a României socia
liste, articolul a reliefat faptul că 
țara noastră s-a afirmat din ce în 
ce mai mult în ultimii ani și se 
afirmă ca un important- factor ce 
militează pentru extinderea cola
borării între națiuni, pentru dezar
mare și pace mondială, pentru a se 
crea o lume mai dreaptă și mai 
bună pentru toți.

în revista „PYRAMIDA", din 
R. S. Cehoslovacă, subintitulată 
„Enciclopedia omului modern", 
ajunsă la litera R, a apărut un 
amplu articol consacrat României 
însoțit de 41 de fotografii color, 
una dintre coperte conținînd o 
schiță a Canalului Dunăre — Ma
rea Neagră.

După ce sînt prezentate pe larg 
istoria, viața politică, economică, 
social-culturală, sportivă a țării 
noastre, este relevată contribuția 
ostașilor români la zdrobirea fas
cismului, inclusv pe teritoriul 
cehoslovac.

într-un articol intitulat „Cu flota 
fluvială pînă în porturile româ
nești de la Marea Neagră", săp- 
tămînalul elvețian „JOURNAL 
POUR LE TRANSPORT INTER
NATIONAL" s-a referit pe larg la 
recenta realizare, de o deosebită 
semnificație economică, a specia
liștilor și constructorilor români
— Canalul Dunărg — Marea Nea
gră. Publicația at.inserat o serie 
de date privind lungimea și adin- 
cimea canalului, ecluzele și podu
rile, precum și porturile Constanța
— „unul dintre cele mai mari și 
mai importante porturi la Marea 
Neagră", Medgidia și Basarabi. 
Sînt menționate, de asemenea, alte 
proiecte legate de canal, ce ur
mează să fie realizate în continua
re de către constructorii români.

Cotidianul polonez „TRYBUNA 
LUDU" a consacrat un articol me
troului bucureștean — pe care il 
apreciază drept „una dintre rea
lizările cele mai noi ale capitalei 
românești", care a permis reduce
rea de peste trei ori a timpului in 
care este parcursă distanța dintre 
diferitele zone ale orașului. Ziarul 
a evidențiat soluțiile tehnice care 
permit controlul situației din stații 
și de pe traseu, arhitectura moder
nă și, in același timp, economicoa
să a stațiilor,} planurile de dez
voltare a rețelei subterane de 
transport pentru viitorul apropiat, 
dar și perspectivele mai îndepărta
te, aflate într-un stadiu avansat 
pe mesele proiectanților.

Agenția sovietică de presă 
T.A.S.S. a consacrat o relatare acti
vității științifice a studenților din 
România de sprijinire a dezvoltării 
economice și sociale a țării, subli
niind că rolul acestei activități 
marchează creșteri cu fiecare an 
ce trece. Afirmația este susținută 
de agenție prin cifre semnificative 
privind participarea masivă a ti
neretului studios la lucrările de 
cercetare științifică, efectul eco
nomic al aplicării în producție a 
realizărilor studenților. Este re
liefată larga participare a tineri
lor la diferitele concursuri profesio
nale și tehnice ce se organizează 
in tară. Sînt prezentate cifre pri
vind valoarea lucrărilor realizate 
de studenti pe baza contractelor 
cu întreprinderile industriale, ca și 
aprecierea de care s-au bucurat 
numeroasele propuneri de raționa
lizare avansate de tinerii din 
institute de învătămînt superior.

„DIARIO PQPULAR" din Bra
zilia a evidențiat într-un articol 
preocuparea statului român în ve
derea pregătirii și educării tinerei 
generații — factor de bază al dez
voltării societății socialiste multila
teral dezvoltate.

(Agerpres)

au prezentat probleme respiratorii. 
Deși furtunile de nisip constituie 
un fenomen frecvent in regiune, 
ele se produc de obicei in lunile 
mai uscate, de primăvară.

BANCA ARABA PENTRU DEZ
VOLTAREA ECONOMICA A AFRI
CII a acordat un împrumut de 5 
milioane dolari Republicii Seychel
les, informează buletinul de presă 
al B.A.D.E.A. După cum se arată 
la Victoria, suma va fi alocată 
modernizării echipamentelor de 
pescuit la adîncime și facilităților 
destinate pescuitului oceanic, în 
general.

SECETA care afectează in mod 
deosebit Botswana de peste trei 
ani, amenință să-și prelungească 
efectele devastatoare și in 1985. 
Precipitațiile căzute in sezonul 
ploios (perioada noiembrie — de
cembrie) au fost cele mai sărace 
in debit din ultimii 40 de ani. Se 
apreciază că recoltele de porumb,

Vizita
Conferința internațională de la Lome

președintelui Franței 
în Noua Caledonie
NOUMEA 19 (Agerpres). — Pre

ședintele Franței, Franțois Mitter
rand, a efectuat o vizită în Noua Ca
ledonie, teritoriu francez de peste 
mări, unde a avut convorbiri cu 
principalii lideri politici, în intenția 
de a se ajunge Ia o soluționare a 
stării de tensiune.

Tulburările care au loc în acest 
teritoriu de peste două luni sînt de
terminate de diferendul intervenit 
între forțele politice ce se declară 
pentru independență și cele care do
resc menținerea statutului actual. 
Agravarea situației, în urma ucide
rii unuia dintre liderii favorabili 
independenței teritoriului, a dus la 
decretarea stării de urgență.

La încheierea convorbirilor sale de 
la Noumea, președintele Mitterrand 
a declarat că „s-a înregistrat un 
prim progres", toate părțile in con
flict „acceptind sau recomandînd 
dialogul". Președintele a afirmat, de 
asemenea, că este favorabil organi
zării „unui referendum în problema 
autodeterminării, urmind ca în per
spectivă teritoriul să obțină indepen
dența, în asociere cu Franța", preci
zează A.F.P.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Libanul este de acord cu 
reluarea neqocierilor de la 
Naqhoura • Întrunire a C.C. 
al mișcării palestiniene „Al 

Fatah"
BEIRUT 19 (Agerpres). — Libanul 

a anunțat că este de acord cu relua
rea negocierilor cu Israelul — la 
nivel de reprezentanți militari — 
consacrate discutării unor probleme 
legate de retragerea forțelor israe- 
liene din sudul teritoriului libanez. 
La sfîrșitul întrevederii dintre pre
ședintele Libanului. Amin Gemayel, 
și secretarul general adjunct al 
O.N.U. însărcinat cu probleme poli
tice, Brian Urquhart, primul mi
nistru libanez. Rashid Karame. a a- 
nunțat că „marți este, ziua câte 
convine Libanului pentru reluarea 
negocierilor".

Referindu-se la obiectul • enncret 
al negocierilor ce vor fi reluate la 
Naqhoura. premierul libanez a pre
cizat că vor fi examinate programul 
și calendarul retragerii forțelor is- 
raeliene : „Noi cunoaștem in pre
zent data primei etape (15 februa
rie — n.n.) ; a doua — a spus el — 
ar putea interveni în aprilie, dar nu 
a fost încă stabilită data celei de-a 
treia și ultime etape" — relatează 
agenția France Presse.

După cum s-a mai anunțat, nego
cierile de la Naqhoura au fost sus
pendate unilateral de Israel la 7 ia
nuarie.

TUNIS 19 (Agerpres). — întrunit 
la Tunis, Comitetul Central al. miș
cării de eliberare națională palesti
niană „Al Fatah" examinează rezul
tatele recentului turneu întreprins 
în mai multe capitale arabe de Yas
ser Arafat, președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei. Totodată este 
analizat stadiul convorbirilor cu Ior
dania privind o abordare comună a 
acțiunilor vizînd reglementarea con
flictului din Orientul Mijlociu, in
formează agenția W.A.F.Ă.

Perspectivele 
aderării Spaniei 

Ia Piața comună
BRUXELLES 19 (Agerpres). — 

După o întrevedere cu Lorenzo Na
tali, membru al Comisiei C.E.E. în
sărcinat cu problema lărgirii comu
nității economice vest-europene. Ma
nuel Marin, secretar de stat la Mi
nisterul de Externe al Spaniei, a 
declarat că țara sa ar putea semna 
acordul de .aderare la Piața comună 
pînă la sfîrșitul lunii martie. Dacă 
parlamentele naționale vor ratifica 
suficient de rapid tratatul de ade
rare, Spania ar putea să se alăture 
„celor zece" Ia 1 ianuarie 1986, așa 
cum s-a prevăzut — subliniază ob
servatorii.

Pe de altă parte, agenția France 
Presse informează că o echipă de 
juriști spanioli și ai C.E.E au înce
put redactarea tratatului de aderare, 
abordind mai întîț primele 13 capi
tole, din totalul de 17, asupra cărora 
s-a convenit deja.

unul din alimentele de bază ale 
populației țării, vor fi compromise 
dacă, in luna ianuarie, se vor înre
gistra, in continuare, precipitații 
sub nivelul normal.

SATELIT. In conformitate cu 
programul de dezvoltare în conți-' 
nuare a transmisiei programelor 
de televiziune prin intermediul sa
teliților artificiali ai Pămintului, in 
Uniunea Sovietică a fost lansat un 
nou satelit artificial de tip „Ori
zont". Aparatele de la bordul aces
tuia funcționează normal.

ACCIDENT. 38 de persoane și-au 
pierdut viața în urma unui acci
dent de avion care a avut loc pe 
aeroportul Jinan, din provincia es
tică Shandong — anunță agenția 
China Nouă. Se menționează, de 
asemenea, că alte trei persoane au 
fost rănite grav. La bordul avio
nului. cate s-a prăbușit, in mo
mentul aterizării se aflau 34 de pa
sageri și 7 membri ai echipajului.

Apel la încetarea
LOME 19 (Agerpres). — La Lome 

s-au încheiat lucrările conferinței 
internaționale privind „Pacea și 
drepturile omului" prin adoptarea 
unei declarații în care se subliniază 
necesitatea de a se pune capăt 
cursei nesăbuite a înarmărilor și de 
a se depune eforturi sporite pentru

AMERICA CENTRALĂ

Statele Unite au suspendat dialogul cu Nicaragua
MANAGUA 19 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Nicaragua, Da
niel Ortega Saavedra, a calificat 
drept gravă hotărîrea Statelor Unite 
de a suspendă provizoriu convorbirile 
din localitatea mexicană Manzanillo 
consacrate normalizării relațiilor din 
tre cele două părți. într-un interviu 
acordat televiziunii mexicane, citat 
de agenția France Presse, șeful sta
tului nicaraguan a arătat că această 
hotărîre reprezintă o tentativă a 
guvernului american de „a impune 
prin forță politica sa în America 
Centrală".

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
Statele Unite au suspendat provizo
riu dialogul angajat cu Nicaragua în

0 hotărîre a guvernului R. P. Ungare privind majorarea
prețurilor la unele

BUDAPESTA 19 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția M.T.I., 
potrivit prevederilor planului pe anul 
1985, guvernul R.P. Ungare a adop
tat o hotărîre referitoare la majo
rarea, începînd cu data de 21 ianua
rie, a preturilor la o serie de mărfuri 
și servicii, adoptînd, totodată, și 
măsuri in domeniile reglementării 
veniturilor și unor probleme legate 
de politica socială. Majorarea de pre
turi — arată agenția — a fost impusă 
de necesitatea menținerii echilibrului 
bugetar, de a se contribui la consu
mul rațional și economicos de ener
gie, la frinarea creșterii cheltuielilor 
de producție și subvențiilor la pre
țuri.

Potrivit hotăririi, prețurile la lapte 
și produse lactate vor crește cu 28— 
29 la sută, la zahăr — în medie cu 
16 la sută, la carne congelată și 
semipreparate din carne — cu 16—18 
la sută. Cu 25 la sută vor crește 
prețurile la cărbuni și lemne, gaze și 
energie termică și cu 18 la sută, in 
medie, la energia electrică. Serviciile 
poștale vor cunoaște o sporire a

Rigorile iernii în Europa
• Localități izolate din cauza ninsorilor abundente
• Transporturile și telecomunicațiile puternic aiectate de 
vremea aspră • Mari daune provocate aqriculturii în

zonele meridionale
PARIS. — La Paris, in pofida 

unei oarecare ameliorări a vremii, 
circa 20 000 de persoane au fost 
afectate de întreruperea curentului 
electric pe perioade de la 4 pînă la 
36 de ore. Temperaturile scăzute 
au afectat, de asemenea, traficul 
aerian pe aeroportul din Orly.

In restul Franței, majoritatea 
drumurilor secundare sint greu 
practicabile, și sute de camioane 
rămin blocate din cauza poleiului 
sau a înghețării carburantului (mo
torina vindută in Franța se solidi
fică sub minus 8 grade Celsius).

BELGRAD. — Stratul de zăpadă, 
care in ultimele zile s-a subțiat 
destul de mult in regiunile din 
nord-estul Iugoslaviei, din cauza 
vîntului puternic, apără încă griul 
de frig. Dar, potrivit datelor In
stitutului federal de hidrometeoro- 
logie, gerul a afectat plantațiile de 
măslini, livezile și vița de vie. în
deosebi în regiunile de pe coasta 
Adriaticii și in partea de nord a 
Republicii Muntenegru, relatează 
agenția Taniug.

ANKARA. — Temperatura conti
nuă să scadă in Turcia, in estul 
țării ajungind simbătă la minus 40 
grade Celsius. Asprimea vremii a 
provocat numai in ultimele 24 de 
ore moartea a patru persoane, in
formează agenția France Presse. 
In localitatea Sanliurfa, din sud-

Sub nămeții de zăpadă...

Asprimea iernii s-a manifestat puternic și în nordul Greciei, unde 
abundentele căderi de zăpadă ^și gerurile mari au cauzat dificultăți în 
desfășurarea activității economice, in fotografie : străzile introienite ale 

orașului Salonic

cursei înarmărilor
*

promovarea păcii și dezvoltării. 
Este adresat, totodată, tuturor state
lor apelul de a renunța la recurge
rea la forță sau la amenințarea cu 
folosirea forței în relațiile interna
ționale. Documentul evidențiază im
portanța mobilizării, în continuare, 
a opiniei publice în favoarea păcii 
și dezvoltării.

vara anului trecut — a anunțat un 
purtător de cuvînt al Departamen
tului de Stat, citat de agențiile U.P.I. 
și France Presse. El a afirmat că 
S.U.A. consideră oportun să nu fixeze 
o dată pentru o întilnire viitoare, 
înainte de a face bilanțul convorbi
rilor desfășurate pînă acum și de a 
cunoaște evoluția viitoare a procesu
lui inițiat de Grupul de la Contadora.

De asemenea, la Washington s-a 
anunțat că partea americană se 
retrage de la audierile Curții In
ternaționale de Justiție de la Haga, 
in legătură cu plingerea Republicii 
Nicaragua cu privire la violarea de 
către Statele Unite a integrității 
teritoriale și suveranității sale, trans
mit agențiile citate.

mărfuri și servicii
prețurilor în medie cu 85 la sută. Ir. 
urma creșterii prețurilor la alimen
te cresc și prețurile practicate de 
întreprinderile de alimentație publi
că și de cantinele de la locurile de 
muncă.

Tarifele pentru folosirea mijloace
lor de transport urban sporesc de la 
1 februarie, diferențiat, in medie cu 
55—60 la sută.

Prețul cărților tipărite după 21 ia
nuarie se majorează, in medie, cu 7 
la sută, iar prețul manualelor șco
lare rămîne neschimbat.

Totodată, relatează agenția M.T.I., 
veniturile populației pe anul 1985 Sie 
vor corela, ținindu-se seama de ma
jorarea preturilor. Astfel, veijilutile 
realiste de populație din muncă vor 
crește cu 8 la sută, iar plățile din 
fondurile sociale de consum — cu 9 
la sută. Printre altele, se prevede 
majorarea cu 80 forinți a pensiilor ce 
nu depășesc 3 000 de forinți, a bur
selor și alocațiilor pentru copii, 
începînd cu luna ianuarie, intră ir. 
vigoare un sistem de ajutoare pen
tru pierderea temporară a capacității 
de muncă.

est, a nins pentru prima dată in 
ultimii 46 de ani, Pe de altă parte, 
ninsorile abundente au dus la izo
larea mai multor sute de localități 
rurale.

TIRANA. — In districtele din 
nordul Albaniei — Kukes, Shkodra, 
Tropoja, Dibra, Mati — afectate 
de ninsorile și gerurile din ulti
mele zile — continuă să se depună 
eforturi pentru restabilirea comu
nicațiilor feroviare și telefonice, 
relatează agenția A.T.A. Din în
treaga țară sosesc aici ajutoare 
materiale și forțe umane pentru 
deblocarea căilor de comunicații 
și asigurarea desfășurării normale 
a activității economico-sociale. In 
localitățile Martanesh și Krasta, 
din districtul Mati, unde persistă 
gerul însoțit de vint puternic, se 
lucrează intens pentru asigurarea 
aprovizionării populației, precum 
și a sectorului zootehnic.

MADRID. — Pierderile provo
cate agriculturii spaniole de valul 
de frig care s-a abătut asupra țării 
se ridică la 33,9 miliarde de pese
tas, relevă primele evaluări globale 
date publicității oficial, simbătă, la 
Madrid. Cele mai importante pa
gube au fost înregistrate in sud- 
estul țării, îndeosebi in regiunile 
orașelor Valencia, Castellon, Mur
cia și Alicante. Cel mai mult au 
avut de suferit plantațiile de 
citrice și producția de legume.
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CONVORBIRI ANGLO — VEST- 
GERMANE. Primul ministru brita
nic, Margaret Thatcher, și-a în
cheiat vizita oficială efectuată la 
Bonn, unde a conferit cu cance
larul R.F. Germania, Helmut Kohl. 
Au fost examinate în special re
lațiile Est-Vest, precum și o serie 
de probleme de interes comunitar, 
inclusiv cele privind aderarea Spa
niei și Portugaliei la C.E.E.

PLENARA CC. AL P.C. LU
XEMBURGHEZ. întrunit in ple
nară. C.C. al P.C. Luxemburghez a 
examinat situația din țară și pro
bleme ale actualității internațio
nale. Intr-o rezoluție, C.C. al P.C.L.


