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ÎN ÎNTÎMPINAREA ALEGERILOR DE DEPUTAȚI DE LA 17 MARTIE

Puternică mobilizare 
pentru realizarea exemplară 
a planului la toți indicatorii

Să întimpinăm alegerile de la 17 martie 
cu rezultate cit mai bune în toate sectoa
rele de activitate ! — iată o vibrantă che
mare adresată de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU de la inalta tribună a celui 
de-al IlI-lea Congres al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, o chemare cu 
profunde semnificații patriotice, care a găsit 
un puternic ecou în conștiința clasei noastre 
muncitoare, a întregului popor.

Știrile ce sosesc la redacție, relatările 
corespondenților noștri relevă cu putere că 
pretutindeni, în toate sectoarele economiei 
se depun eforturi stăruitoare pentru îndepli
nirea în bune condiții a planului și angaja
mentelor pe anul 1985, depășindu-se dificul
tățile acestei ierni deosebit de aspre. Ferm 
hotăriti să răspundă prin noi și re
marcabile fapte de muncă inflăcăratului 
îndemn adresat de secretarul general al 
partidului, colectivele de oameni ai muncii 
raportează, zi de zi, noi succese în îndepli
nirea planului la producția fizică, în spori
rea exportului, creșterea productivității 
muncii, economisirea unor însemnate can
tități de materii prime, materiale, combus
tibil și energie electrică, asimilarea de noi 
produse și tehnologii, ridicarea generală a 
eficienței întregii activități productive.

Sint. toate aceste fapte de muncă, o do
vadă grăitoare a înaltei conștiințe munci
torești, revoluționare a harnicei noastre clase 
muncitoare, a întregului nostru popor, care, 
strins unit in jurul partidului, al secretaru
lui său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
acționează energic pentru înfăptuirea exem
plară a obiectivelor mobilizatoare din acest 
an hotărîtor al actualului cincinal în vederea

realizării în cele mai bune condiții a pro
gramelor de dezvoltare a patriei noastre în 
noua etapă de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

In spiritul sarcinilor formulate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la cel de-al IlI-lea 
Congres al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, al Rezoluției adoptate de acest 
larg și reprezentativ forum al democrației 
noastre muncitorești-revoluționare, întreaga 
pregătire și desfășurare a alegerilor de la 
17 martie trebuie să se realizeze sub semnul 
mobilizării largi, tot mai puternice, a energi
ilor întregului popor pentru îndeplinirea ne
abătută a hotărîrilor Congresului al XIII-lea 
al partidului, a sarcinilor de plan pe anul 
1985 și bunei pregătiri a condițiilor pentru 
trecerea la Înfăptuirea cincinalului viitor. 
Aceasta impune ca in toate unitățile econo
mice, colectivele de oameni ai muncii să se 
angajeze și mai puternic, să dea dovadă de 
inițiativă și pricepere pentru a transforma 
răstimpul care a mai rămas pină la alegerile 
de la 17 martie într-o perioadă a rezultate
lor maxime în producție. Atenția organiza
țiilor de partid, de sindicat și tineret din 
întreprinderi trebuie să fie concentrată, mai 
mult ca oricind, asupra problemelor econo
mice majore ale acestui an : îndeplinirea 
integrală, la toate sortimentele, a planului la 
producția fizică, acordîndu-se prioritate 
creșterii mai susținute a producției de căr
bune, țiței, gaze naturale și energie electri
că, recuperării grabnice a restanțelor, acolo 
unde acestea au apărut ; înfăptuirea ne
abătută a prevederilor de plan la export : 
economisirea severă a resurselor materiale și 
energetice : creșterea mai accentuată a efi
cienței economice.

Prin bună organizare - 
producția fizică 

la nivelul planului
Răspunzînd cu însufle

țire vibrantelor chemări
și îndemnuri adresate de 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, oamenii muncii 
din industria județului Bu
zău sint angajați cu toate 
forțele în ampla întrecere 
socialistă ce se desfășoară în 
cinstea alegerilor de la 17 
martie, învingind, prin efor
turi sporite și o mobilizare 
exemplară, rigorile acestei 
ierni aspre.

— La panoul de onoare al 
întrecerii socialiste pentru 
realizarea și depășirea pro- 
ducțjei fizice — ne spune 
corespondentul nostru Ste- 
lian Chiper — se află la loc 
de cinste harnicul colectiv 
muncitoresc de la Schela de 
producție petrolieră Berea. 
Numai in prima decadă a 
lunii februarie, aici s-au ex
tras suplimentar 1.7 milioa
ne metri cubi gaze asociate 
utilizabile, siderurgiștii de la 
întreprinderea de sîrmă și 
produse din sîrmă se în
scriu cu o producție supli
mentară de 439 tone sîrmă 
din oțel trasă la rece, iar 
forestierii de la Nehoiu. deși 
lucrează în condițiile foarte 
grele ale pădurilor înzăpezite, 
au reușit să producă în plus 
importante cantități de che
restea. în aceste zile, din ju
dețul Buzău s-au livrat su
plimentar economiei națio
nale 75 tone oțel-beton. 100 
tone păcură, produse ale in
dustriei electrotehnice si 
mijloace de automatizare, e- 
chipamente hidraulice și

pneumatice, confecții-textile, 
tricotaje și altele. Toate 
aceste sporuri s-au obținut 
în condițiile creșterii pro
ductivității muncii și • redu
cerii consumurilor energeti
ce și de combustibil pe uni
tatea de produs.

La rîndul său. corespon
dentul nostru I. D. Kiss ne 
anunță că oamenii muncii 
din industria județului Har
ghita au realizat și livrat su
plimentar pentru beneficiarii 
interni și partenerii externi 
36 tone utilaj metalurgic, 
produse ale industriei elec
tronice și ale mecanicii fine 
în valoare de 650 000 lei. 
prefabricate și panouri mari 
din beton armat, cherestea, 
încălțăminte și alte produse. 
Și. aici, ca și la Buzău, aces
te sporuri de producție au 
fost obținute prin reducerea 
substanțială a costurilor ma
teriale, economisirea combus
tibilului' și energiei electri
ce. Cele mai bune rezultate 
au fost înregistrate de colec
tivele de la întreprinderea 
mecanică din Gheorgheni. 
întreprinderea de fier Vlăhi- 
ța și întreprinderea de prefar 
bricate din beton Miercurea- 
Ciuc.

Colectiyul de la întreprin
derea mecanică Mîrșa — 
din mijlocul căruia ne-a 
transmis ieri corespondentul 
nostru Nicolae Brujan — 
este ferm hotărît să se si
tueze și în acest an pe locuri 
fruntașe în întrecerea socia
listă. Hotărîre care-și gă

sește acoperire in faptele 
de nipncă ale acestui an, in 
rezultatele de prestigiu ob
ținute pe baza sporirii indi- 
.celui .‘țje utțliz^re a. mașini- 

‘ lor șț utilajelor, întăririi or
dinii ‘ și disciplinei. Așa se 
face că. pină în prezent, au 
fost realizate peste plan 150 
de autobasculante (în echi
valent de 8,5 tone). Odată cu 
eforturile depuse pentru re
cuperarea restanțelor din ia
nuarie, în această lună au 
fost realizate suplimentar 20 
de remorci basculante nece
sare economiei naționale. în
deosebi industriei miniere.

— între cele 27 de unități 
economice din județul Brăila 
care și-au depășit sarcinile 
de plan la producția indus
trială marfă de la începutul 
ahului — ne spune cores
pondentul nostru Corneliu 
Ifrim — se numără și Com
binatul de prelucrare a lem
nului. După cum am aflat de 
la tovarășa Anica Coman. 
secretar cu probleme organi
zatorice al comitetului de 
partid pe întreprindere, co
lectivul de aici a luat toate 
măsurile tehnico-organiza-' 
torice pentru încadrarea în 
normele de consum de ener
gie și combustibil stabilite 
pentru această perioadă, 
pentru respectarea strictă a 
tehnologiilor de lucru și a 
disciplinei de producție. Toa
te aceste măsuri, aplicate 
cu abnegație și răspundere 
muncitorească, au dus la de
pășirea prevederilor de plan 
la zi cu peste 1100 metri 
pătrați plăci aglomerate din 
lemn și la livrarea supli
mentară la export a unor

(Continuare in pag. a V-a)

întreprinderea de utilaj petrolier „1 Mai" Ploiești. 
Produsele fabricate aici și-au cîștigat de-a lungul 
anilor un binemeritat prestigiu și pe piața mon
dială, statisticile internaționale situîndu-le pe 
locuri de frunte. Renumele instalațiilor care poartă 
marca întreprinderii ploieștene se datorează în 
special calității și fiabilității acestora în exploatare. 
Aici, în prezent, în fază avansată de execuție se 
află o nouă instalație de foraj la mare adîncime 
F-320-3 DH care va fi livrată zilele acestea parte 
nerului extern. In fotografie : montorii din echipa 
condusă de Gheorghe Andronache efectuează ulti
mele verificări la troliul de foraj. (Gh. loniță).

Foto : E. Dichiseanu

PENTRU ASIGURAREA ENERGIEI ELECTRICE NECESARE BUNULUI MERS AL PRODUCȚIEI

In „lupta pentru kilowați", nici o sursă 
nu poate fi subapreciată

Cine nu a fost impresionat — vizi- 
tînd vreunul din muzeele meșteșu
gurilor din țara noastră — de inge
niozitatea și, totodată, simplitatea 
construcției diferitelor unelte expu
se ! Dar inventivitatea, gindirea teh
nică, reflectind experiență și price
pere tehnică, au un larg cimp de ac
țiune. Este cunoscut că ingeniozi
tatea oamenilor a creat zeci — 
poate sute — de tipuri de me
canisme capabile să producă elec
tricitate — pentru nevoile proprii 
ale unei gospodării, uneori și pen
tru vecini, pentru așezări mai izolate, 
pentru puncte de lucru dispersate. 
Problema ce se pune este aceea ca 
diversele tipuri de agregate. în pri
mul rînd, desigur, cele mai reușite 
tehnic, să fie produse pe o scară re
lativ largă și in mod organizat de 
către mica industrie și de atelierele 
cooperativelor meșteșugărești, astfel 
incit aceste inovații, care au acum o 
arie restrinsă de aplicare, să se ex
tindă, să se poată afla la indemîna 
oricărui doritor. Cu atît mai mult 
cu cit, recent, la Congresul Frontu
lui Democrației și Unității Socialis
te. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arăta că „se impune să intensificăm 
activitatea pentru folosirea noilor

surse de energie — biomasa. energia 
vintului, energia solară și altele", in
dicație valabilă, desigur, pentru 
marea producție de energie, dar și 
pentru instalațiile de capacitate re
dusă.

într-o anchetă publicată de ziarul 
nostru („Scinteia" nr. 12 818 din 
9 noiembrie 1983) pe baza unor 
exemple culese din județul Mara
mureș pledam pentru ca asemenea 
unități productive să vină in intim- 
pinarea cererii cetățenilor din me
diul rural, a tuturor acelora care 
doresc să folosească diferitele resur
se naturale — apa, vîntul, soarele — 
spre a produce energie electrică 
pentru satisfacerea diferitelor nevoi 
proprii. Chiar dacă, pentru început, 
seriile de fabricație ar fi mai mici, 
însemnătatea lor, pe plan economic 
și social, nu trebuie neglijată — cu 
atît mai mult cu cit problema ener
giei se află și va continua să se 
afle în cea mai strictă actualitate. 
Obținerea de energie, în orice canti
tate posibilă, nu este o cerință doar 
de moment, ci un deziderat de per
spectivă.

Este, astfel, binecunoscut că se fac 
eforturi deosebite in toate sectoarele 
de aetivitate pentru a reduce con

sumul, fiecare kilowatt este drămuit 
cu grijă. Dar nu ar. fi normal, și 
logic ca strădania pentru economisi
rea energiei electrice să fie comple
tată de preocuparea pentru produce
rea de cît mai multi kilowați ?

Este adevărat că multe din sur
sele de energie folosite in acest do
meniu — ca de pildă soarele — 
nu sint disponibile sau utilizabile 
acum, în miez de iarnă geroasă. 
Dar, așa cum spune chibzuință popu
lară, gospodarul vara își face sanie 
și iarna car ; spiritul de prevedere 
ne îndeamnă să punem în discuție 
aceste aspecte din timp, pentru a se 
putea trece din vreme la măsurile 
necesare — de mult așteptate și de 
mult neaplicate. Așa cum se arăta 
și în primul articol, unitățile de 
mică industrie ale consiliilor popu
lare, ale cooperației meșteșugărești 
ar putea prelua producția — chiar 
de serie redusă, a unor astfel de 
agregate simple, generatoare de 
energie, in loc să producă nu puține 
articole cu slabă căutare pe piață 
și care încarcă inutil rafturile depo
zitelor.

MICROCENTRALA NU ÎNSEAM
NĂ MICRO... ATENȚIE. în ce pri
vește utilizarea biogazului și a ener

giei solare s-au înregistrat unele 
progrese, aprecia tovarășul Horia 
Iacob Teiușan, director în Comi
tetul pentru Problemele Consiliilor 
Populare. în magazinele comerțului 
de stat se pot cumpăra panouri so
lare. Cine dorește realizarea unei 
instalații pe bază de biogaz se poa
te adresa întreprinderilor de indus
trie mică sau cooperativelor mește
șugărești din fiecare județ. Este pe 
cale să se pună la punct producția 
de turbine eoliene : la Ghimbav, în 
județul Brașov, o stație-pilot se ocu
pă de aceasta. S-au făcut pași 
înainte și în ce privește microhidro- 
centralele — cele 48 instalate au o 
capacitate de 4,4 MW, fiind racorda
te la rețeaua națională. Considerăm 
însă că. față de marele interes ce 
există, atît din partea unor unități 
socialiste, cît și a populației, pentru 
acest gen de utilaje, a resurselor 
ce-și așteaptă valorificarea, realiză
rile sint încă insuficiente.

IN LOC SĂ SE ÎNVÎRTE TURBI
NELE, SE INVÎRT HlRTIILE. în
treprinderile constructoare de mașini

Rodica ȘERBAN
(Continuare in pag. a V-a)

Președintele Republicii Socialis
te România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, l-a primit, miercuri. 13 
februarie, pe Hans-Dietrich Gen
scher, vicecancelar și ministru de ex
terne al R.F. Germania, aflat in 
vizită în țara noastră.

Oaspetele a adresat președintelui 
Nicolae Ceaușescu un salut cordial 
din partea președintelui R. F. Ger
mania, Richard von Weizsacher, și a 
cancelarului federal, Helmut KohL

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
cele mai bune urări președintelui și 
cancelarului R. F. Germania.

în cursul convorbirii au fost evo
cate cu satisfacție intilnirile și con
vorbirile pe care tovarășul Nicolae' 
Ceaușescu le-a avut în Republica 
Federală Germania, cu ocazia vizite
lor de stat.

In cadrul întrevederii a fost expri
mată dorința de a se acționa, in 
spiritul celor convenite cu prilejul 
intîlnirilor și convorbirilor la cel mai 
înalt nivel, pentru dinamizarea și 
amplificarea relațiilor politice, eco
nomice, tehnico-științifice și în alte 
domenii, dintre România și B. F. 
Germania, pe baza avantajului și in
teresului reciproc, respectării inde
pendenței și suveranității naționale, 
egalității în drepturi, neamestecului 
in treburile interne. în mod deosebit 
a fost subliniată necesitatea extin
derii și diversificării colaborării eco
nomice în producție, a dezvoltării 
schimburilor comerciale și cooperării 
intre intreprinderi românești și fir
me vest-germane, prin ' promovarea 
unor forme moderne, in interesul co

mun, al cauzei păcii și conlucrării 
intre națiuni.

în cadrul schimbului de vederi cu 
privire la principalele probleme ale 
vieții internaționale actuale, a fost 
exprimată îngrijorarea față de situa
ția foarte gravă la care ș-a ajuns in 
lume, evidențiindu-se că 1985 consti
tuie un an hotărîtor pentru oprirea 
cursului periculos al evenimentelor, 
pentru reluarea politicii de destinde
re, dezarmare și colaborare.

S-a subliniat că intilnirea dintre 
miniștrii de externe ai U.R.S.S. și 
S.U.A. și înțelegerea la care s-a 
ajuns privind inceperea de noi nego
cieri la Geneva reprezintă un factor 
pozitiv și că trebuie să se depună 
toate eforturile pentru a se ajunge 
la acorduri corespunzătoare, care să 
ducă la oprirea cursei înarmărilor, 
la dezarmare. în primul rind la 
dezarmare nucleară. în același timp, 
s-a arătat că este necesar ca și cele
lalte state să aibă un rol activ, să 
contribuie la succesul negocierilor 
dintre Uniunea Sovietică și Statele 
Unite ale Americii. la înfăptuirea 
politicii de dezarmare, securitate și 
colaborare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că o mare importanță pen
tru succesul negocierilor ar avea în
cetarea — pe timpul desfășurării tra
tativelor — a producerii și ampla
sării de noi arme nucleare. Totodată, 
președintele României a arătat că 
este necesar ca țările europene, în
deosebi statele din cadrul Tratatului 
de la Varșovia și din N.A.T.O., să 
participe, într-o formă sau alta, Ia 
negocierile sovieto-americane, să-și

aducă contribuția la desfășurarea lor 
cu succes, la obținerea unor rezultate 
pozitive în direcția dezarmării nu
cleare.

De asemenea, s-a relevat necesita
tea intensificării eforturilor pentru a 
se ajunge, într-un termen cit mai 
scurt, la ințelegeri. in cadrul Confe
rinței pentru dezarmare de la Ge
neva, al negocierilor de la Viena 
privind reducerea armamentelor și 
forțelor armate in centrul Europei, 
precum și al Conferinței pentru mă
suri-de încredere și securitate și 
pentru dezarmare in Europa de la 
Stockholm, care, deși au un caracter 
limitat, ar influența creșterea încre
derii, ajungerea la noi acorduri, 
fiind, în același timp, și în inte
resul succesului negocierilor dintre 
U.R.S.S. și S.U.A.

In timpul convorbirii a fost re
liefată, de asemenea, importanța 
abordării constructive a problemelor 
subdezvoltării, inclusiv a datoriilor 
țărilor în curs de dezvoltare și a 
dobinzilor, în vederea asigurării sta
bilității economiei mondiale.

A fost exprimată dorința recipro
că de a se acționa pentru întărirea 
conlucrării dintre cele două țări, atît 
pe plan bilateral, cît și pe arena in
ternațională, pentru o politică de 
pace, securitate și colaborare în Eu
ropa și in întreaga lume.

La primire a luat parte Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe.

A fost de față Hartmut Schultze- 
Boysen, ambasadorul R.F. Germania 
la București.

întrevederea s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă cordială.

I Unanimă satisfacție a întregii națiuni pentru realegerea | 
! tovarășului Nicolae Ceausescu in inalta funcție ! 
; de președinte al Frontului Democrației si Unității Socialiste; j * . PAGINA A III-A j

Gîndirea și activitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu

- strălucită contribuție la îmbogățirea concepției

revoluționare a clasei muncitoare

ACUMULAREA ÎNALTĂ, RAȚIONAL DIMENSIONATĂ
- sursa progresului neîntrerupt al patriei socialiste

în ansamblul vastei opere economice a tovarășului 
Nicolăe Ceaușescu — operă unică atît prin geneză, 
conținut, dimensiune, cît și prin semnificațiile sale 
profunde asupra trecutului, prezentului și viitorului 
națiunii noastre — un loc deosebit ocupă teoria acu
mulării socialiste. Meritul fundamental al secretarului 
general al partidului constă în faptul că incă la Con
gresul al IX-lea, in urmă cu două decenii, și de atunci 
în mod consecvent, a împrospătat și îmbunătățit aceas
tă teorie, pe baza generalizării științifice a condițiilor 
economico-sociale concret istorice din România, a ex
perienței practice a construcției socialiste. în cele pa
tru decenii care au trecut de la eliberare, ținînd sea
ma de fenomenele complexe și procesele noi din lu
mea contemporană, de „furtunile" survenite în anii 
din urmă in economia mondială.

La Congresul al XIII-lea al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a pus din nou în atenție această 
problemă, subliniind că in stadiul actual de dezvol-

Sigur că da, toți știm 
că pentru a construi o 
hală industrială trebuie 
să ridici cel puțin patru 
pereți și un plafon. La 
întreprinderea „Electro- 
mureș" din Tirgu Mureș 
s-a procedat insă altfel : 
a fost închis cu o coper
tină spațiul aflător intre 
alte două construcții și- 
gata.

— Nu-i nici o filozofie, 
îmi spune inginerul-di- 
rector loan Olteanu. Eco
nomisind doi pereți lungi 
de citeva zeci de metri, 
am evitat și eforturile 
fizice și pe cele financiare.

In atelierul de proto
tipuri al aceleiași între
prinderi observ un lucru 
pe care nu l-am întilnit 
nicăieri în țară : la nu
mai doi pași in spatele 
fiecărui tehnician proiec
tant se află nu prea obiș
nuitul birou, ci... ce cre
deți ? Ori un banc de lu
cru pe care sint fixate 
menghine, ori o mașină- 
unealtă : un strung, o 
freză, o raboteză...

— Ce sens are să așezi 
distanțe intre cel care 
gîndește o piesă și cel

care o execută ? înainte, 
pentru fiecare fleac tre
buia să cobori în secție, 
să găsești un om sau o 
mașină liberă sau să-l 
intrerupi pe careva din 
lucru... Ca să nu mai vor-

tare a țării noastre „acumularea constituie o necesi
tate obiectivă, o lege a construcției socialiste pentru 
progresul general al societății și ridicarea bunăstării 
materiale și spirituale a poporului". Cu acest prilej, 
secretarul general al partidului atrage atenția că „nu
mai alocarea a 28—32 la sută din venitul național asi
gură reproducția lărgită și viitorul liber și indepen
dent al unei națiuni, al unui popor" .

Elementele esențiale, definitorii ale acestei concepții 
revoluționare privitoare la sursele progresului neîn
trerupt al patriei noastre socialiste au fost înfățișate 
în dezbaterea, organizată în municipiul Sibiu, la care 
au participat tovarășii : Toader Moldovan, secretar cu 
probleme economice al comitetului județean de partid, 
dr. loan Cosmescu, lector la Institutul de învățămînt 
superior, dr. loan Bogdan, directorul sucursalei jude
țene Sibiu a Băncii Naționale. Octavian Cimpeanu. 
contabil-șef al întreprinderii „Flamura Roșie" din 
Sibiu.

In pagino a IV-a

La cabinetul tehnic al 
aceleiași „Electromureș" 
privesc o lungă listă de 
invenții și inovații care, 
aplicate, au redus sub
stanțial efortul fizic al 
muncitorilor. timpul efec-

UN FAPT, O SEMNIFICAȚIE

Conștiința eficienței

nimeni paternitatea unei 
idei. S-a înțeles și că — 
de cele mai multe ori — 
reușita este direct pro
porțională cu numărul 
acelora care gindesc la 
obținerea ei. De fapt, nu 
facem altceva decit să 
aplicăm in viață ceea ce 
ne-a cerut tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de la 
înalta tribună a Congre
sului al XIII-lea al parti
dului. Am reținut exact 
„Să facem totul pentru a 
merge pe cel mai bun și 
cel mai scurt drum, pen
tru a evita eforturi prea 
mari".

bim că în felul ăsta am 
terminat-o și cu „clasi
cele" discuții gen „să 
vină proiectantul...". Ce-i 
drept, ca să poți organiza 
astfel un atelier de pro
totipuri ai nevoie de oa
meni care să știe nu nu
mai cum trebuie să se 
facă, ci și cum se face 
efectiv... Cred că noi, 
aici, am găsit drumul cel 
mai scurt.

Replica aparține tehni
cianului proiectant Necu 
lai Zippenfemig.

tiv de execuție a produ
selor, dar și efortul fi
nanciar al întreprinderii. 
Puține sint cazurile cînd 
un singur om se declară 
autor, marea majoritate a 
brevetelor sint obținute 
pe numele mai multora. 
Explicația o primesc de 
la ing. Ion Toader, se
cretarul comitetului de 
partid, inventator el în
suși.

— Oamenii noștri au 
renunțat la nefericitul or
goliu de a nu împărți cu

— înțeleg că această 
idee are mulți adepți la 
„Electromureș".

— Mi se pare firesc, 
cui nu-i convine să lu
creze mai ușor și mai 
repede ? Se fac și eco
nomii importante. Cu o 
condiție insă : să nu-ți 
cruți mintea, să răsco
lești după soluții simple 
și eficiente, să nu uiți că 
simplitatea este accesul
la esență

Mircea BIJNEA
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Muncă bine organizată, angajare muncitorească pentru 
îndeplinirea neabătută a tuturor sarcinilor economice

CAMPANIA AGRICOLA DE PRIMĂVARĂ
Hotărîrea minerilor de la Paroseni

*

MAI MOLI CĂRBUNE, DAR $1 MAI MULTĂ
PREOCUPARE PENTRU

Dacă n-am fi fost în mină, in 
schimbul care a precedat adunarea 
generală a reprezentanților oameni
lor muncii de la întreprinderea mi
nieră Paroșeni, sigur că relatarea de 
față ar fi fost de la inceput pină 
la sfîrșit elogioasă. Și ar fi fost firesc 
să fie așa pentru că: 1. Harnicul co
lectiv al acestei întreprinderi, frunta
șă pe Valea Jiului, a lansat chemarea 
la întrecerea socialistă pe acest an 
către toate unitățile miniere din ra
mură ; 2. In adunarea generală s-a 
declarat clar, fără echivoc : „Vrem 
să spargem o tradiție nefericită — 
in ultimii zece ani, cei care au lan
sat chemarea n-au cîștigat întrece
rea. Noi am lansat chemarea și vrem 
să și ciștigăm întrecerea1' ; 3. Mina 
Paroșeni are cel mai înalt grad de 
mecanizare a lucrărilor din Valea 
Jiului și, poate, chiar din țară (pro
ducția extrasă cu complexe de tăie
re și susținere mecanizate reprezin
tă 73 la sută din totalul producției), 
avantajele mecanizării masive tre
buind să fie demonstrate prin efica
citatea acesteia, adică prin sporirea 
producției. Și ar mai fi un motiv. 
Care ține de orgoliul colectivului : 
în ’85 se împlinesc 20 de ani de cind 
— chiar anul Congresului al IX-lea 
al partidului — aici, intr-o mină 
nouă, au fost extrase primele tone 
de cărbune. O aniversare pe care 
minerii vor să o marcheze printr-un 
rezultat de prestigiu în producție, 
care să demonstreze cu argumentul 
faptelor convingătoare ecoul mereu 
viu al cuvintelor-îndemn scrise 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
Cartea de onoare a întreprinderii, 
încă de la data de 7 noiembrie 1966 : 
„La începutul activității sale, urăm 
colectivului tinerei exploatări minie
re Paroșeni mult spor în muncă, 
succese cit mai mari in îndeplinirea 
planului de producție, sănătate și 
fericire tuturor. Noroc bun 1“

Ascultîndu-i pe cei care au luat 
cuvintul în adunarea generală ne-am 
dat seama că ei s-au pregătit te
meinic în vederea acestui eveniment. 
S-au spus lucrurilor pe nume, răs
picat. N-au fost cuvinte' d« prisos. 
Remus Becuș, șeful sectorului I. s-a 
referit la atenția deosebită ce se 
acordă pregătirii fronturilor dă lu
cru. executării unor lucrări de cali
tate si. în mod deosebit, pregătirii 
profesionale a lucrătorilor din sub
teran. Angajamentul luat pentru ’85: 
peste plan 1 000 tone de cărbune și 
200 metri liniari lucrări de pregăti
re. Petru Manea, secretarul organi
zației de bază nr. 3 : „Sintem in 
faza de montare a unui complex de 
mare capacitate, de unde vom ex
trage peste plan 4 000 tone de căr
bune. Pornind de la învățămintele 
anului ’84 ne preocupăm de îmbu
nătățirea tehnologiei11. Nicolae Bo- 
descu. maistru în sectorul V, a cerut 
să se stabilească norme riguroase de 
timp pentru revizii și reparații. Ale
xandru Laszio, șef de brigadă în 
sectorul de investiții, a spus că de
pășirile de plan din ’84 se dato- 
resc și spiritului de ordine și dis
ciplină din brigadă, care într-un an 
n-a înregistrat nici o absență ne
motivată. Angajamentul luat : în ’35 
se vor executa peste plan 50 me
tri liniari de lucrări de pre
gătire. Nicolae Siiciu, șeful servi
ciului de aprovizionare, a supus 
atenției, prin cifre și date convin
gătoare. necesitatea sporirii efortu
rilor pentru combaterea risipei, ară- 
tind că numai prin recondiționarea 
unor piese și materiale pot fi aduse

în contul economiilor al minei multe 
milioane de lei. Gheorghe Divricea- 
nu, lăcătuș in formația servis, rele- 
vind preocuparea pentru punerea în 
funcțiune a utilajelor scoase din alte 
mine, a insistat asupra măsurilor ce 
se iau în vederea asigurării calității 
și promptitudinii lucrărilor de repa
rații și întreținere. Mihail Stanciu, 
contabil-șef. a făcut in intervenția 
sa o argumentată chemare pentru 
folosirea mai bună a capacităților 
de producție, promovarea unei gin- 
diri economice înaintate și elimina
rea oricărui fel de risipă. „Ne des
părțim cu prea mare ușurință — 
spunea el — de utilajele pe care le 
avem în dotare, de complexele me
canizate care costă sute de milioane 
lei și care nu ajung să fie amorti
zate11. Ing. loan Beserman, prim-

Din măsurile hotărîte 
de adunarea generală :

• Realizarea peste plan a cel 
puțin 10 000 tone cărbune coc- 
sificabil ;

• Depășirea planului la lu
crările de deschidere cu 100 
metri liniari și cu 200 metri li
niari la lucrările de pregătire ;

• Reducerea cheltuielilor to
tale planificate la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă cu 7 lei și a chel
tuielilor materiale cu 10 lei ;

• Sporirea vitezelor medii de 
avansare, față de sarcinile pla
nificate, cu 5 la sută la abata
jele frontale și cu 3 la sută la 
lucrările de pregătire.

al consiliului 
abordat un

oameni- 
evantai

vicepreședinte 
lor muncii, a 
mai larg de probleme, stăruind asu
pra a trei aspecte esențiale : reali
zările cu combinele de abataj ale 
formațiilor fruntașe să fie atinse de 
toate echipele și brigăzile de mi
neri ; asigurarea liniilor de front ; 
creșterea productivității muncii, pe 
baza căreia să se asigure un spor 
de producție de 50 000 tone in 1985, 
fată de ’84.

Așadar, o adunare generală bună. 
Dacă n-am fi fost în mină ne-am 
fi încheiat însemnările aici. Dar am 
fost în mină și pe lingă imaginea 
îmbucurătoare a unei adevărate uzi
ne subterane, carg se remarcă prin 
mecanizare. ordine, curățenie, pe 
benzile transportoare (care au înlo
cuit vagoneții) am văzut cum căr
bunele 
bulgări 
piatră.
pe care 
rîre în 
..amănuntul11, pină cind m-am oprit 
și din priviri i-am arătat ceea ce, 
desigur, nu i-a făcut plăcere să vadă. 
Ne-am continuat drumul spre aba
tajul brigăzii fruntașe 
Constantin Ciobănoiu. 
mecanizat, de toată 
..bun de filmat11, cum , .
de brigadă. înfiripăm o discuție : 
..Azi e adunarea generală. Veți lua 
cuvintul ?“. ,.M-am pregătit11. „Și ce 
veți spune ?“. Chipul poleit de căr
bune zîmbește : „Mă mai gindesc, 
poate voi spune că brigada noas
tră va da peste plan tot atît. adi
că 10 000 tone de cărbune, cit este 
angajamentul minei pe ’85“. .

sclipitor era amestecat și cu 
mai mari sau mai mici de 
Inginerul-șef, Petre Tudor, 
l-am însoțit în această cobo- 
subteran, n-a prea observat

conduse de 
Un abataj 
frumusețea, 

spunea șeful

CALITATE
o

în timpul adunării, al doilea care 
a luat cuvintul a fost șeful de bri
gadă Constantin Ciobănoiu. cel care 
a obținut randamente de peste 25—27 
tone de cărbune, care a cîștigat, anul 
trecut. întrecerea pe mină cu o pro
ducție peste plan de 27 000 tone de 
cărbune, care pină acum, de la în
ceputul anului, a extras 1 700 tone 
de cărbune peste plan. Și, între al
tele, spune : „Brigada noastră sus
ține angajamentul sectorului de a 
extrage peste plan 3 000 tone de căr
bune11. La sfîrșitul adunării l-am în
trebat : „N-am înțeles, tovarășe 
Ciobănoiu. în abataj vorbeați de 
10 000 tone, iar in adunare v-ați 
mulțumit să susțineți angajamentul 
sectorului de numai 3 000 de tone 
peste plan. „în abataj, la cald, ju
deci într-un fel, afară... în ședințe 
mai cumpănești, nu te arunci cu 
vorbe mari. Să se conteze totuși pe 
ce am spus în abataj și poate și pe 
ceva în plus11.

în timpul dezbaterilor din aduna
rea generală l-am privit de mai 
multe ori pe inginerul-șef Petre 
Tudor, parcă revăzînd bulgării de 
piatră amestecați cu cărbunele de pe 
benzi. întrebîndu-1 : „Chiar nimeni 
nu se referă la calitatea cărbune
lui, problemă acută pentru mina Pa
roșeni, pentru beneficiarii ei ?“. De 
fiecare dată mi-a răspuns prin a- 
celași semn : ridicînd din umeri. Și 
doar un gard desparte mina de ter
mocentrala Paroșeni, unde se știe și 
se simte cel mai bine ce înseamnă 
pentru producția de energie electri
că să arzi în cazane cărbune sau 
piatră. Mineri din Paroșeni. vecinii 
voștri, energeticienii, vă pot de
monstra marele aport al calității 
cărbunelui la producerea energiei e- 
lectrice și termice. Pentru că din 
piatră nu se poate produce cocs la 
Hunedoara și nici energie electrică 
la Mintia.

...Un fapt s-ar cuveni remarcat. 
La adunarea generală a oamenilor 
muncii de la mina Paroșeni au 
participat și tovarășii Viorel Faur, 
prim-secretar al Comitetului muni
cipal de partid Petroșani, și ing. Iulian 

Costescu, directorul general al Com
binatului carbonifer Valea Jiului. Au 
participat... este un fel de a spline. 
N-au venit cu cinci minute înaintea 
adunării generale pentru a-și lua 
locul în prezidiul acesteia. Au sosit 
cu rault timp înaintea adunării și 
împreună cu cadrele de conducere 
ale întreprinderii au examinat în 
fața hărții topografice a minei, încă 
o dată, a cita oară ?, toate datele 
privind activitatea „la zi11 și cea de 
perspectivă a minei, cu deschiderile 
și pregătirile ei, cu fronturile de 
lucru, cu eșalonarea acestora în timp 
optim. Și cind au luat cuvintul in 
concluziile adunării generale, imbăr- 
bătîndu-i pe mineri pentru împlinirea 
aspirațiilor lor arzătoare din ’85 și 
criticîndu-i pentru lipsurile pe care 
le mai au in privința calității căr
bunelui. pregătirii profesionale, spe
cializării oamenilor, eficienței eco
nomice. mulți din cei de față și-au 
spus : „Au dreptate, ne cunosc pro
blemele de parcă ar lucra zi de zi, 
umăr la umăr cu noi11.

...în adunarea generală a repre
zentanților oamenilor muncii, colec
tivul minei din Paroșeni și-a spus 
hotărît cuvintul : „Noi am lansat 
chemarea la întrecere ; noi sîntem 
deciși să o ciștigăm !“.

Cine se mai inscrie la cuvlnt ?

Constantin MORARU

CUVÎNT 
RESPONSABIL, 
ANGAJANT

Măsuri propuse 
în adunări generale 

din întreprinderi
Ioan GRAD, miner-șef de bri

gadă la Exploatarea minieră 
Ilerja, județul Maramureș : „în 
ultimii ani, în unitățile miniere 
din județul Maramureș au fost 
introduse la lucrările miniere 
subterane o serie de utilaje noi, 
de mare productivitate, care 
ajută la aplicarea tehnologiilor 
avansate și cu randament sporit. 
Eu însumi lucrez cu o astfel de 
instalație : un cărucior de per
forat, pe care acum îl stăpinesc 
bine și obțin viteze de înaintare 
de pină la 70 metri pe lună. 
Cum insă aceste cărucioare se 
introduc treptat și in alte uni
tăți, unde oamenii nu le cunosc 
destul de bine, propun ca in 
prealabil cei ce urmează să lu
creze cu ele să fie foarte bine 
instruiți direct la locul de mun
că de către șefii de echipe care 
au testat ori au mai folosit ase
menea instalații. Eu, unul, mă 
ofer primul să 'împărtășesc din 
experiența pe care am ciști- 
gat.-o".

Ing. Afian TĂRNICERU, șef 
de atelier la întreprinderea me
canică Timișoara : „Secția noas
tră contribuie la fabricarea uti
lajelor miniere, realizind sub- 
ansamble pentru combinele de 
înaintare in subteran și pentru 
cilindrii de la susținerile meca
nizate din abataje. Pentru a re
aliza un ritm de execuție cit 
mai ridicat am luat o serie de 
măsuri pentru îmbunătățirea 
fluxului tehnologic de fabrica
ție, am întărit ordinea și disci
plina la locurile de muncă etc. 
Și totuși, ritmul de muncă ar 
crește și mai mult dacă n-am 
întimpină unele greutăți din 
cauza documentației tehnice, 
care suferă uneori prea multe 
modificări. De aceea, propun ca 
proiectanții să stea mai mult 
între noi pentru a nu mai ajunge 
in situația de a primi aceste mo
dificări cind piesele și reperele 
sint într-un stadiu avansat de 
execuție sau chiar finalizate1'.

i • i i
Vaida ȘTEFAN, șef de sector 

la întreprinderea minieră Voi
vozi : „Darea de seamă a evi
dențiat cu justificat temei re
zultatele obținute la nivelul în
treprinderii in ce privește pro
movarea hotărîtă a spiritului 
gospodăresc la fiecare loc de 
muncă. Și ca dovadă, în 1984 
cheltuielile materiale la 1000 
lei producție-marfă s-au dimi
nuat cu peste 40 milidane lei. Nu 
putem trece însă cu vederea că 
in fiecare sector mai există încă 
rezerve insuficient valorificate. 
De aceea, sectorul minier Cuzap 
II lansează chemarea «Nici un 
material rămas in surpare, nici 
un kilowatt-oră irosit»-. Ne pro
punem, prin urmare, recupera
rea integrală a armăturilor me
talice din subteran. Dar nu nu
mai atît. ci și regohdiționarea 
lor într-o proporție cît mai mare, 
pentru a fi reutUizate. tn acest 
sens. ne angajăm să preluăm 
neintîrziat experiența acelor 
sectoare care recondiționează 
singure armăturile, fără a le 
mai expedia la atelierul din Voi
vozi. Acest lucru trebuie să-l 
facă și ortacii noștri din sectoa
rele Budoi-nord și Jurteana ÎI“.

pregătită temeinic, cu spirit de Imn gospodar
între acțiunile menite să asigure pregătirea temeinică a desfășurării 

in cele mai bune condiții a lucrărilor agricole de primăvară. în unitățile 
specializate din județul Teleorman o atenție deosebită se acordă repa
rării și punerii în stare de funcțiune a întregului parc de tractoare și 
utilaje agricole ce vor fi folosite in această campanie.

Comparativ cu graficul la zi de efectuare a reparațiilor rezultă că s-a 
acumulat o anumită intirziere, față de termenele stabilite initial. Aceasta 
este urmare atît a faptului că lucrările agricole din cimp s-au încheiat 
aproape de sfirșitul anului trecut, cit și a faptului că, in luna ianuarie, 
stațiunile de mecanizare au întimpinat greutăți in ce privește asigurarea 
energiei electrice. în ultima perioadă însă, s-a înregistrat un ritm intens 
de lucru in toate atelierele și centrele de reparații. Pină în prezent 
tractoarele au fost reparate in proporție de 82 la sută, mașinile fitosani- 
tare și cele de erbicidat — 90 la sută și au fost puse in stare de funcțiune 
toate semănătorile pentru plante prășitoare și grapele cu discuri 
prevăzute să fie reparate. Am urmărit cum se acționează concret pentru 
grăbirea lucrărilor, astfel incit toate tractoarele și utilajele agricole să 
fie reparate pină la termenul stabilit.

„Practic, întreaga activitate a me
canicilor și mecanizatorilor — ne 
spune tovarășul Constantin Vatau, 
directorul trustului județean pentru 
mecanizarea agriculturii — a fost 
reorganizată în 
funcție de regi
mul de alimenta
re cu energie e- 
lectrică. Pentru a 
se asigura conti
nuitate procesu
lui de reparații și 
în perioadele cu 
consum maxim 
de energie, în 17 
din cele 23 stați
uni de mecanizare 
s-au asigurat gru- 
fmri electrogene.
ntregul personal 

din secții și sta
țiuni a fost mo
bilizat pentru în
cadrarea lucrări
lor de reparații 
în termenele sta
bilite11. Am reți
nut și faptul că, pe ansamblul ju
dețului, cu rezultate mai ,bune se 
înscriu în această importantă activi
tate colectivele stațiunilor de meca
nizare a agriculturii din Contești, 
Nanov, Orbească, Roșiori de Vede, 
Traianu, Brînceni, în timp ce restan
țele cele mai mari se înregistrează la 
stațiunile de mecanizare din Piatra, 
Purani, Furculești și Dobrotești.

O cerință esențială pentru desfășu
rarea în ritm susținut a activității de 
reparații o constituie asigurarea pie
selor de schimb necesare. In această 
privință, și mai ales in contextul greu
tăților ce se întimpină in ce priveș
te asigurarea unor piese de schimb 
noi, se cuvine subliniată preocuparea 
existentă in stațiunile de mecanizare 
din județul Teleorman pentru recu
perarea. recondiționarea și refolosi- 
răa . unui- număr, cit. mai măre . de 
pțeșe „de schimb, subansamble și an- 
samble uzate. în anul trecut, de 
exemplu, la nivelul județului, valoa
rea pieselor de schimb recondițio
nate și reutilizate s-a ridicat la 61.2 
milioane lei, față de 55 milioane lei 
cît se prevăzuse prin plan. Și in 
acest an se acționează energic pen
tru ca valoarea pieselor de schimb 
uzate recondiționate și Tefolosite în 
activitatea de reparații să fie mult 
mai mare. în urmărirea trustului ju
dețean există mai bine de 150 repere 
care se recondiționează. în realitate 
însă, numărul lor este mult mai 
mare. De remarcat șl faptul că, în 
cîteva centre specializate au fost 
organizate adevărate linii tehnologice 
pentru recondiționarea unor repere, 
subansamble și ansamble : la Or
bească — pompe de injecție, la 
Roșiori de Vede — arbori motor și 
cilindri motor, la Odobeasca, Con
tești și Orbească — blocuri mo
tor și diferite alte piese pentru mo
tor, iar la Nanov — baterii de acu
mulator.

Unul dintre cele mai puternice

centre de reparații și de recondițio- 
nare a pieselor de schimb din 
județ se află la Roșiori de Vede. 
Aici munca se desfășoară ca și in
tr-o uzină, pe linii tehnologice dis

0 CERINȚĂ MAJORĂ IN ACTIVITATEA DE REPARARE 
A TRACTOARELOR $1 UTIIAIEEOR AGRICOLE 

Reciclarea unui număr sporit 
de piese de schimb

tincte, atît ca mod de organizare, cît 
și in ce privește gradul de comple
xitate al lucrărilor. La centrul de re
parații capitale fiecare motor este 
demontat in părți componente, care 
sint apoi curățate și degresate. După 
verificarea fiecărei piese în parte, se 
înlocuiesc reperele necorespunzătoa
re, iar apoi se trece la etanșarea, re
glarea organelor active și montarea 
lor, operațiuni care se fac in pre
zența maiștrilor.

„Faptul că la reparații înregistrăm 
un ritm de lucru intens, se datorea
ză, în bună măsură, folosirii pe sca
ră largă a pieselor de schimb re
condiționate — ne spunea inginerul 
Nicolae Marin, directorul S.M.A. Ro
șiori de Vede. în această privință 
avem o experiență bună. Anul trecut, 
valoarea pieselor recondiționate a 
■depășit. 12,6 milioane lei, de peste 

. trei ori mai mult decit am avut plani- 
ficat. Anul acesta însă, din lipsa 
pieselor de schimb noi, ne-am orga
nizat să recondiționăm și mal multe 
piese de schimb11. Ne-am convins 
de acest lucru la fața locului. Ate
lierul specializat dispune de două 
linii tehnologice, una pentru arborii 
motor de toate tipurile și alta pen
tru cilindrii motor. Aici, pe baza 
măsurătorilor, se stabilește mai întîi 
treapta ăe recondiționară a arbori
lor motor (există patru asemenea 
trepte). După curățare și degresare 
aceștia sint recondiționați prin recti
ficare. La fel se procedează și cu 
cilindrii motor, cu mențiunea că 
pentru aceștia sint doar două trepte 
de recondiționare. Sub supraveghe
rea maistrului Gheorghe Nicula, in 
atelierul de recondiționări lucrează 
meseriași cu înaltă calificare, cum sint 
Mihai Bobaru, Cornel Barbu, Pavel 
Lazăr, Constantin Goia și Florea 
Gune. Anual, în acest atelier se 
recondiționează 11 000 de arbori 
motor și 15 000 de cilindri. Pentru 
a se recondiționa arborii mo

tor și dincolo de cea de a patra 
treaptă, aici a fost amenajată o 
nouă linie tehnologică dotată cu 
utilajele necesare, unde se folosește 
metoda metalizării. Din păcate, 
această linie este puțin utilizată 
deoarece stațiunii nu i-a fost asigu
rată întreaga cantitate de sirmă din 
oțel special necesară. Meritoriu este 
faptul că prin toate aceste acțiuni la 
S.M.A. Roșiori de Vede a fost 
extinsă, an de an. gama pieselor de 
schimb și subansamblelor recondi
ționate, ajungîndu-se in prezent la 
aproape 250 repere. Iar ceea ce a 
realizat harnicul colectiv al stațiunii 
reflectă, de altfel, ce s-a făcut în 
județul Teleorman pentru asigurarea 
unui număr cit mai mare de piese 
de schimb prin recondiționare.

Asimilarea unor tehnologii de re- 
cepționare nu poate rezolva însă in 
întregime problema aprovizionării cu 
piesele de schimb necesare punerii 

în stare de func
ționare a întregu
lui parc de trac
toare și mașini 
agricole la ter
menele stabilite. 
Inginerul-șef al 
trustului județean 
al S.M.A., Mi
hai Păduraru, 
ne-a asigurat că 
nu se precupețeș
te nici un efort 
pentru a se în
cheia reparațiile 
la termenele sta- 

. bilite a tuturor 
mașinilor agrico
le și tractoare
lor. Pentru aceas
ta este necesar 
însă și un spri
jin mai substan

țial din partea furnizorilor de 
piese de schimb. Pentru că exis
tă numeroase piese de schimb care 
nu pot fi recondiționate? și re- 
folosite în activitatea de repa
rații. Or, tocmai la această cate
gorie de piese de schimb unitățile 
industriale au mări restanțe în 
producerea lor. Pentru tractoare, 
deficitul cel mai mare se înregis
trează la cuzineți, elemenții de la 
pompele de injecție, supape de refu
lare, pompe de ulei, cupe de sedi
mentare la filtrele pentru tractoare, 
distribuitori servodirecție, sateliți 
reductori și roți dințate pentru 
transmisie. Dar și la unele mașini 
și utilaje agricole se întimpină greu
tăți asemănătoare. Bunăoară, nu 
s-au asigurat încă corpul camerei de 
depresiune de la semănătoarea SPC-8 
și talerele pentru grapele cu disc. 
La toate acestea ar mai trebui adău
gat și modul defectuos de aprovizio
nare a stațiunilor de mecanizare 
din județ cu unele materiale, cum 
sint : electrozi de sudură de diferite 
dimensiuni, alamă, carbid, sirmă de 
sudură, lacuri și vopsele, diluant, 
acid sulfuric, sodă caustică etc.

Din toate acestea se desprinde 
concluzia majoră că factorilor de 
resort din Ministerul Agriculturii șl 
Industriei Alimentare, precum și cei 
din celelalte ministere vizate, le 
revine datoria de mare răspundere 
de a acționa cu operativitate pentru 
a pune la dispoziția mecanizatorilor 
piesele de schimb și materialele de 
care au nevoie. Repararea tractoare
lor și a celorlalte mașini și utilaje 
agricole trebuie făcută acum, astfel 
incit toate lucrările agricole de pri
măvară să poată fi executate în ritm 
intens, in perioadele optime.

Aurel PAPADIUC 
Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scinteii"

Angajamentul producătorilor de alumină din Tulcea

CONSUMURILE ENERGETICE VOR fl SUBSTANTIAL REDUSE
Cu puțin timp înainte de începe

rea adunării generale a reprezentan
ților oamenilor muncii, l-am solicitat 
pe directorul Întreprinderii de alu
mină din Tulcea, ing. Aurel Urcan, 
să numească una- dintre sarcinile 
cele mai importante ce revin în anul 
1985 colectivului de oameni ai mun
cii din această unitate. „Dotarea teh
nică a întreprinderii, măsurile între
prinse de comitetul de partid și 
consiliul oamenilor muncii pentru 
organizarea superioară a întregii ac
tivități productive asigură condițiile 
necesare pentru realizarea integrală, 
la toți indicatorii, a planului pe 
acest an — ne spune directorul în
treprinderii. Dat fiind profilul nos
tru de fabricație, ne numărăm insă 
printre marii consumatori de ener
gie electrică și combustibil. Iată de 
ce, una dintre cele mai importante 
sarcini ce ne revin în acest an ho- 
tărîtor al cincinalului actual o con
stituie reducerea mai accentuată a 
consumurilor energetice, cerință de 
interes general, subliniată din nou, 
cu toată claritatea și la recenta șe
dință a Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.11.

Cum, în ce spirit s-au desfășurat 
dezbaterile din adunarea generală și 
la ce concluzii practice s-a ajuns ? 
Mai întîi se cuvine relevat că, ani 
la rind, intreprinderea a depășit nor
mele de consum de combustibil și 
energie electrică. Anul trecut a mar
cat insă un remarcabil reviriment, 
oamenii muncii din această unitate 
găsind soluții tehnice care au dus la 
încadrarea in normele de consum, iar 
în ultimele luni — la diminuarea 
considerabilă a acestora. Astfel, anul 
trecut s-a obținut o economie de 
aproape 200 tone combustibil și 64 
MWh energie electrică, iar in luna 
ianuarie s-au economisit peste 50 
tone de păcură și 20 MWh energic 
electrică. Sint rezultate ce atestă 
seriozitatea și consecvența cu care 
se acționează în întreprindere pentru 
întronarea unui regim sever de eco

nomisire a resurselor energetice, 
pentru creșterea eficienței întregii 
activități, fapt ilustrat, dealtfel, și 
de spiritul critic și autocritic ce a 
dominat dezbaterile din cadrul adu
nării generale a reprezentanților oa
menilor muncii. Firește, participanții 
la dezbateri au evidențiat experien
ța bună dobîndită în ultimul timp, 
dar nu au ocolit nici neajunsurile 
existente.

de sarcinile care ne revin privind 
reducerea consumului de energie 
electrică și termică trebuie să acțio
năm cu mai multă răspundere pen
tru aplicarea acestor soluții11.

Evidențiind rezultatele obținute in 
privința diminuării consumului ener
getic, participanții la dezbateri au 
insistat asupra necesității îmbunătă
țirii continue a activității de între
ținere și reparație a instalațiilor și

Din măsurile hotărîte de adunarea generală :
• Montarea a două preincălzitoare de înaltă presiune pentru apa 

de alimentare a cazonelor de abur, care asigură sporirea randamen
tului cazonelor cu peste 15 la sută ;

• Modificarea tehnologiei de fabricație prin folosirea adaosului 
mărit de lapte de var, asigurindu-se astfel o creștere a indicelui de 
extracție a aluminei din bauxită la 82 la sută ;

• încheierea lucrărilor de modernizare a registrelor de încălzire 
de la bateriile de autoclave ;

• Valorificarea căldurii de la capul cald al celor trei calcina- 
toare ți realizarea unei instalații de recuperare a căldurii gazelor 
arse .

„Rezultatele obținute anul trecut 
nu trebuie să ducă la automulțumire 
— spunea în cuvintul său maistrul 
Dumitru Alexa. Ce-i drept, prin mo
bilizarea exemplară a întregului co
lectiv am redus foarte mult consu
murile energetice, dar rezervele sint 
încă foarte mari. Modificările aduse 
la registrele de încălzire a bateriilor 
de autoclave au permis reducerea 
consumului de abur tehnologic cu 
10 la sută. Mai sint însă destule 
autoclave care funcționează cu re
gistre vechi, realizând un consum 
mare de abur și un randament scăzut 
de extracție a substanței utile din 
minereu. Sint încă multe probleme 
tehnice de soluționat. Cadrele teh
nice din întreprindere au găsit so
luții pentru rezolvarea lor, dar apli
carea acestora întirzie. Ținînd seama

utilajelor, reducerii numărului de 
opriri accidentale. în acest sens, ope
ratorul Stelian Sofronie preciza : 
„Este adevărat că cea mai mare 
parte a opririlor s-a datorat apro
vizionării neritmice cu combustibil. 
Tot atît. de adevărat este însă că 
adesea se întîmplă ca la puțin timp 
după pornirea unei instalații repa
rate să o oprim iarăși pentru a re
media alte defecțiuni. Or, se știe 
că procesul tehnologic din întreprin
derea noastră necesită un timp mai 
îndelungat pentru stabilizarea para
metrilor de producție. De aceea, tre
buie să se acorde cea mai mare 
atenție calității lucrărilor de repa
rație și întreținere, orice oprire ge- 
nerînd consumuri suplimentare de 
energie electrică și termică11.

Așa cum au evidențiat mat mulți

vorbitori, mari economii se pot rea
liza și prin valorificarea resurselor 
energetice secundare. „întreprinde
rea noastră dispune de însemnate 
resurse energetice recuperabile — 
arăta in cuvintul său inginerul Vasile 
Petre. Recuperarea condensului pro
venit de la folosirea aburului în in
stalațiile tehnologice asigură econo
mii de combustibil de zeci de mii de 
tone pe an. Not valorificăm doar in 
parte aceste resurse. Finalizînd lu
crările de modernizare din cadrul 
secției leșiere și la centrala electrică 
și termică putem valorifica incă din 
acest an cel puțin 80 la sută din con
densul rezultat pe fluxul tehnologic. 
La secția calcinare se fac eforturi 
considerabile pentru punerea in 
funcțiune a primei instalații de recu
perare a căldurii de la capul cald al 
unui calcinator și folosirea ei la îm
bunătățirea procesului de ardere din 
cuptor. Propun să se execute o in
stalație similară și la celălalt capăt 
al cuptorului11.

Participanții la dezbateri, sublini
ind în intervențiile lor necesitatea 
reducerii consumurilor energetice, 
au demonstrat prin calcule simple, 
dar edificatoare, cît abur tehnologic 
și- energie electrică se pierd incă 
din cauza lipsei aparaturii de măsură 
și control la unele instalații și au 
făcut propuneri concrete pentru în
locuirea unor aparate de măsură și 
control aduse din import cu altele 
produse in țară. Adunarea generală 
a reprezentanților oamenilor muncii 
a adoptat un cuprinzător program de 
măsuri, care vizează, intre altele, re
ducerea cu aproape 5 la sută a con
sumului de combustibil șt energie, 
precum șl producerea in acest an a 
unei cantități de 1 000 de tone de 
alumină cu combustibil și energie 
electrică economisite.

Neculai AMIHULESEI
corespondentul „Scînteii"

Un răspuns prompt: „S-a îmbunătățit 
livrarea pieselor de schimb"

în ultima perioadă, zia
rul nostru a relatat, în mai 
multe rinduri, despre greu
tățile intîmpinate de uni
tățile de mecanizare a a- 
griculturii la repararea 
tractoarelor și mașinilor 
agricole, determinate de 
lipsa unor piese de schimb. 
Au fost criticate întreprin
derile industriale care n-au 
respectat contractele și gra
ficele încheiate privind 
livrarea ritmică a unor re
pere. în urma măsurilor 
luate, întreprinderile res
pective au produs și livrat, 
in ultima perioadă, un nu
măr sporit de piese de 
schimb, ceea ce dovedește 
că, atunci cind se acțio
nează prompt și energic, 
cind sint mobilizate for
țele se găsesc soluții de 
rezolvare. Iată, pe scurt, 
situația livrării pieselor de 
schimb de către întreprin
derile care înregistraseră 
cele mai mari restanțe, așa 
cum ne-a prezentat-o to
varășul Marian Curelea, 
director general adjunct al 
Direcției generale pentru 
aprovizionarea tehnico-ma- 
terială din Ministerul Agri
culturii și Industriei Ali
mentare :

• Din 10 tipuri și cote 
de segmenți prevăzute pe 
perioada 1 ianuarie — 10 
februarie, opt au fost asi
gurate in totalitate, ur- 
mind ca pină la sfîrșitul 
celei de-a doua decade a 
lunii februarie întreprin
derea de autoturisme din

• întreprinderea de pie
se turnate din aluminiu și 
pistoane Slatina, pe baza 
stabilirii precise a priorită
ților. a livrat pină acum 
peste 60 000 de pistoane 
pentru motoare de tractor, 
urmind ca acelea pentru 
combine să fie trimise rit

LA SEMNALELE „SCÎNTEII"

Pitești să Ie livreze și pe 
celelalte.
• A decurs conform gra

ficului și livrarea cuzine
ților (furnizor întreprinde
rea „Rulmentul11 — Bra
șov). exceptind 3 000 de 
seturi pentru tractorul 
A-l 800, care urmează a fi 
primite tot în această de
cadă.
• întreprinderea de me

canică fină din Sinaia a 
livrat cantități îndestulă
toare de elementi. supape 
și pulverizatoare pentru 
pompele de injecție, cu 
care se pot repara toate 
motoarele existente în mo
mentul de față în centrele 
de reparații.

mic în cursul acestei luni.
• Este de menționat, de 

asemenea, că întreprinde
rea de tractoare și mașini 
agricole din Craiova a pro
dus și livrat unităților 
S.M.A. în totalitate 17 re
pere pentru semănători, 
piesele de schimb necesare 
pentru mașinile de împrăș
tiat îngrășăminte organice 
și 45 000 de brăzdare pen
tru pluguri.
• întreprinderile meca

nice pentru agricultură și 
industrie alimentară din 
Năvodari și Sibiu au pre
luat și introdus rapid în 
fabricație o serie de repe
re pentru mai multe tipuri 
de mașini.

Intensificarea ritmului 
livrării pieselor de schimb 
a avut ca urmare intensi
ficarea ritmului reparării 
tractoarelor și mașinilor 
agricole. Pină la 11 februa
rie, tractoarele au fost re
parate în proporție de 88 
la sută din prevederi. De 
asemenea, este avansată 
și repararea mașinilor a- 
gricole : grapele cu discuri, 
plugurile și semănătorile 
pentru culturi prășitoare 
— 98 la sută, mașinile de 
împrăștiat îngrășăminte 
naturale — 95 la sută, ma
șinile fitosanitare — 91 la" 
sută, mașinile de plantat 
cartofi — 90 la sută.

Din informațiile sosite de 
la corespondenții ..Scîn
teii11 rezultă că în toate 
întreprinderile producătoa
re se acționează în conti
nuare pentru livrarea pie
selor de schimb necesare 
reparării combinelor care 
vor fi folosite în campanii
le de vară și toamnă, pre
cum și pentru a se asigura 
piese de rezervă in toate 
bazele de aprovizionare, 
mai ales la reperele la care 
consumul este mai mare.

Lucian CIUBOTARU
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UNANIMĂ SATISFACȚIE A ÎNTREGII NAȚIUNI PENTRU REALEGEREA
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 1N ÎNALTA FUNCȚIE DE PREȘEDINTE

AL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI ȘI UNITĂȚII SOCIALISTE
In atmosfera de înălțător și vi

brant patriotism, asemeni întregului 
nostru popor, comuniștii, toți oa
menii muncii din județul Bihor — 
români, maghiari și de alte naționa
lități — își exprimă adeziunea ple
nară față de orientările și sarcinile 
cuprinse in expunerea prezentată de 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, de la tri
buna celui de-al III-lea Congres al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, se arată in telegrama a- 
dresată de COMITETUL JUDEȚEAN 
BIHOR AL P.C.R. și CONSILIUL 
Popular județean.

Dind glas atașamentului nostru de
plin la hotănrile Congresului al 
III-lea al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, vedem în reale
gerea dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, in frun
tea celui mai larg și reprezentativ 
organism democratic, garanția sigură 
a creșterii rolului acestuia în întrea
ga viață social-politicâ a țării, a în
făptuirii istoricelor hotărîri adopta
te de cel de-al XIII-lea Congres al 
partidului. Mobilizați de obiectivele 
planului pe 1985. de prevederile di
rectivelor înaltului forum al comu
niștilor români, ne angajăm, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ca anual să depășim planul produc- 
ției-marfă industriale cu cel puțin 1 
la sută, întregul spor urmind a fi 
realizat pe seama creșterii producti
vității muncii, precum și pentru spo
rirea substanțială a producțiilor în 
agricultura județului.

în acest moment sărbătoresc al re
alegerii dumneavoastră in înalta 
funcție de președinte al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
expresie a unității de monolit a în
tregului popor in jurul partidului, 
îngâduiți-ne, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. să vă 
adresăm din adîncul inimilor cele 
mai calde felicitări, urări de ani 
multi cu sănătate, pentru a ne con
duce pe mai departe către împlini
rea idealurilor supreme de bună
stare și progres, spre piscurile ci
vilizației comuniste, se relevă în te
legrama adresată de COMITETUL 
JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI AI. P.C.R. 
și CONSILIUL JUDEȚEAN AL 
F.D.U.S.

Grație politicii înțelepte a parti
dului de dezvoltare armonioasă a tu
turor zonelor țării, județul Călărași 
cunoaște o dezvoltare fără prece
dent, beneficiind de o industrie în 
plin proces de dezvoltare, de o agri
cultură modernă, puternic racordată 
la cerințele și exigențele noii revo
luții agrare.

Puternic însuflețiți de istoricele 
documente ale Congresului al XIII- 
lea al partidului, de hotăririle adop
tate de marele forum democratic al 
tării, răspunzînd vibrantelor dum
neavoastră îndemnuri, toți locuitorii 
județului Călărași se angajează ca, 
sub conducerea organelor și organi
zațiilor de partid să facă totul pen
tru realizarea in cele mai bune con
diții a planului pe anul 1985, pen
tru pregătirea temeinică și intimpi- 
narea alegerilor de deputați in Marea 
Adunare Națională și organele lo
cale ale puterii de stat cu noi și im
portante succese, sporindu-și mereu 
contribuția la dezvoltarea economică 
și socială a patriei.

împreună cu întregul nostru po
por, comuniștii, toți oamenii muncii 
din BANCA NAȚIONALA A RE
PUBLICII SOCIALISTE ROMANIA 
au trăit momente de înaltă satisfac
ție urmărind magistrala dumnea
voastră cuvintare în fața celui de-al 
III-lea Congres.

Permiteți-ne să vă adresăm din 
adîncul inimii caldele noastre feli
citări pentru reînvestirea dumnea
voastră in inalta funcție de pre
ședinte al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, nouă și elocventă 
dovadă a dragostei și prețuirii cu 
care poporul nostru vă înconjoară.

Hotărirea oamenilor muncii de a 
avea in frunte pe cel care întruchi
pează virtuțile cele mai inalte ale 
poporului român — patriotismul ne
clintit, spiritul de dreptate, înțelep
ciune. dirzenie, omenie — confirmă 
nu numai valențele acestor virtuți, 
dar și o excepțională mobilizare prin 
fapte a politicii științifice, a clar- 
viziunii în adoptarea priorităților de 
dezvoltare economico-socială a pa
triei.

Ne angajăm că vom face totul 
pentru înfăptuirea politicii interne 
și externe a partidului și statului 
nostru, că vom acționa neabătut pen
tru aplicarea și perfecționarea nou
lui mecanism economico-financiar, a 
principiilor autoconducerii și auto- 
gestiunii muncitorești, efectuarea 
unui control exigent în vederea fo
losirii judicioase a creditului și a ce
lorlalte mijloace materiale și bă
nești.

Sub semnul sentimentelor de ne
țărmurită dragoste, prețuire și ad
mirație față de dumneavoastră, to
varășe Nicolae Ceaușescu, al ade- 

’ ziunii înflăcărate la politica internă 
și externă a partidului și statului, 
comuniștii, toți locuitorii meleaguri
lor gorjene au urmărit cu viu in
teres, cu profundă satisfacție desfă
șurarea lucrărilor celui de-al III-lea 
Congres al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, se arată in tele
grama adresată de CONSILIUL JU
DEȚEAN GORJ AL F.D.U.S.

Am primit cu cea mai înaltă sa
tisfacție. cu sentimente de profundă 
vibrație patriotică actul măreț al 
realegerii dumneavoastră la congres 
in suprema funcție de președinte al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste — emoționantă expresie a 
voinței de monolit a națiunii, sim
bol al stimei și prețuirii de care vă 
bucurați din partea întregului popor.

In numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din județul Gorj, 
vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
acționa fără preget pentru transpu
nerea in viață a indicațiilor și orien
tărilor prețioase date de dumnea
voastră, a mărețelor obiective și mă
suri ce au fost adoptate, pentru în
făptuirea exemplară a sarcinilor ma
jore ce ne revin în acest an. in cin
cinalul ce urmează, spre a contribui 
la înflorirea și dezvoltarea neînce

tată a patriei, Ia creșterea prestigiu
lui ei în lume.

Atmosfera de puternic avînt pa
triotic, revoluționar și entuziasmul 
cu care toți delegații la Congresul 
al III-lea al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste — forumul su
prem .al democrației muncitorești, 
revoluționare, expresia unității între
gului nostru popor — au hotărît să 
fiți reînvestit în fruntea celui mai larg 
organism politic al țării reprezintă 
încă o strălucită expresie a coeziunii 
și unității indisolubile a poporului, 
în jurul partidului și al dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, patriot înflăcărat, pasio
nat revoluționar, luptător neînfricat 
pentru binele poporului român, pen
tru cauza socialismului și păcii, sim
bol al viitorului fericit al României 
Socialiste, se relevă în telegrama 
adresată de oamenii muncii din MI
NISTERUL JUSTIȚIEI.

In acest moment deosebit ne re
afirmăm deplina și unanima adeziu
ne la politica internă și externă a 
partidului și statului nostru și vă 
asigurăm că toți oamenii muncii din 
sistemul oganelor de justiție, alături 
de _ întregul nostru popor, sint ho- 
tărîți să acționeze cu toată puterea 
de muncă pentru transpunerea in 

• Neobosita dumneavoastră activitate revoluționară consacrată infloririi con
tinue a scumpei noastre patrii, făuririi socialismului și comunismului in România 

constituie un înalt exemplu pentru toți oamenii muncii, pentru toți cetățenii țării

• Prin inițiativele dumneavoastră de pace și colaborare intre toate popoarele 

planetei ați ridicat pe trepte fără precedent prestigiul României socialiste in 

intreaga lume

• Angajament ferm de a intimpina apropiatele alegeri de deputați cu noi 

și însemnate realizări demne de eroica „Epocă Ceaușescu"

viață a istoricelor hotărîri adoptate 
de Congresul al XIII-lea al parti
dului. pentru înflorirea continuă a 
patriei și înaintarea României pe 
drumul făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și comunis
mului.

Comuniștii, ceilalți oameni ai muncii 
din județul Botoșani, trup din trupul 
multimilenar al neamului românesc, 
vă roagă cu adine respect să 
primiți, la reînvestirea dumnea
voastră in înalta funcție de pre
ședinte al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, cele mai sincere 
și mai călduroase felicitări, expri- 
mindu-și, totodată, satisfacția fără 
margini pentru acest act de voință 
națională, cu profunde semnificații 
in vigța și munca poporului român, 
se subliniază în telegrama adresată 
de COMITETUL JUDEȚEAN BOTO
ȘANI AL P.C.R. și CONSILIUL JU
DEȚEAN AL F.D.U.S. Acordăm cea 
mai înaltă apreciere tezelor, orien
tărilor și sarcinilor conținute in 
cuvintarea ce ați rostit-o în deschi
derea lucrărilor celui de-al III-lea 
Congres al Frontului Democrației'și 
Unității Socialiste, document progra
matic de o deosebită însemnătate 
teoretică și practică.

însușindu-și întru totul conținutul 
acestei cuvîntări, toți comuniștii din 
județul Botoșani se angajează în 
fața dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, să acțio
neze permanent, in cadrul consiliilor 
locale ale F.D.U.S.. astfel incit plat
forma electorală a Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, în 
întîmpinarea alegerilor de deputați 
de la 17 martie 1985, să determine 
noi cuceriri revoluționare și pe pla
iurile celui mai nordic județ al țării.

Realegerea dumneavoastră în înal
ta funcție de președinte al Frontu
lui Democrației și Unității Socialis
te de către cel de-al III-lea Con
gres al marelui forum al democra
ției noastre muncitorești, revoluțio
nare ne oferă minunatul prilej de 
a ne exprima deplina satisfacție și 
cele mai alese sentimente de nemăr
ginită prețuire, mîndrie patriotică și 
stimă, că in fruntea celui mai cu
prinzător organism politic al țării 
vă aflați dumneavoastră, cîrmaciui 
neîntrecut și ctitorul României mo
derne. de numele căruia sînt legate 
marile victorii ale poporului nostru 
și mărețele sale programe de viitor, 
se arată în telegrama adresată de 
oamenii muncii din MINISTERUL 
MINELOR.

Slujind cu credință și devotament 
partidul și poporul, avem convin
gerea că realegerea dumneavoastră 
in această inaltă funcție reprezintă 
chezășia sigură a înfăptuirii cu suc
ces a Programului partidului și a 
istoricelor hotărîri ale celui de-al 
XIII-lea Congres al Partidului Co
munist Român.

Am urmărit cu viu interes șl cu 
deplină satisfacție și aprobare 
cuvintarea dumneavoastră rostită în 
fața Congresului al III-lea al Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste. care reprezintă pentru noi un 
document de mare valoare, amplu 
și mobilizator program de acțiune.

Vă dorim și cu acest prilej să vă 
bucurați de sănătate deplină și 
multă putere de muncă pentru a con
duce mai departe, cu aceeași înțelep
ciune și clarviziune, destinele națiu
nii noastre socialiste, spre binele și 
bunăstarea poporului român.

In aceste zile memorabile, cînd lu
crările celui de-al III-lea Congres al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste se înscriu ca un eveniment 
de o importanță majoră în viața po
porului român, noi, comuniștii, toți 
oamenii muncii din INSTITUTUL DE 
CERCETĂRI CHIMICE — ICECHIM 
— BUCUREȘTI, ne îndreptăm gin- 
durile și sentimentele cu cea mai 
aleasă stimă și recunoștință către 
dumneavoastră, cel mai iubit fiu al 
poporului, model de muncă și ab
negație, de pasiune revoluționară, se 
relevă în telegrama adresată de co
mitetul de partid al institutului.

Exprimîndu-ne sentimentele de le
gitimă și vibrantă mîndrie patrioti
că, vă adresăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cele mai calde și respectuoase feli
citări cu ocazia realegerii dumnea
voastră în inalta funcție de pre
ședinte al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste.

însuflețiți de mărețele perspective 
deschise de Congresul al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român, mobi
lizați de hotărîrile Congresului al 
III-lea al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, vă încredințăm, 
tovarășe secretar general, că ne vom 
consacra întreaga putere de muncă 
și creație pentru a înfăptui exemplar 

sarcinile care revin cercetării în do
meniul chimiei.

Cu simțăminte de nemărginită 
bucurie, dragoste fierbinte și profund 
respect ne exprimăm deplina satis
facție față de realegerea în înalta 
funcție de președinte al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste a 
dumneavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, condu
cător încercat al partidului și 
statului, ilustru militant revoluționar 
și patriot înflăcărat, personalitate 
de frunte a lumii contemporane, se 
arată în telegrama adresată de CO
MITETUL JUDEȚEAN NEAMȚ AL 
P.C.R. și CONSILIUL JUDEȚEAN 
AL F.D.U.S.

Vă raportăm că sub conducerea 
organelor și organizațiilor de partid, 
consiliile F.D.U.S., organizațiile de
mocrației și unității socialiste, cele
lalte organizații componente și-au 
adus o importantă contribuție la suc
cesele obținute de județul nostru în 
realizarea sarcinilor ce ne-au reve
nit în perioada care a trecut de la 
precedentul Congres al F.D.U.S. și 
vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că. însuflețiți de 
strălucitul exemplu al gindirii și 
faptei dumneavoastră cutezătoare, 
vom acționa cu toată abnegația și 
dăruirea pentru a ne spori contri
buția la aplicarea in viață a istori
celor hotărîri adoptate de Congresul 
al XIII-lea al partidului, a prețioase
lor indicații și orientări date de dum
neavoastră și cu prilejul celui de-al 
III-lea Congres al F.D.U.S.

în numele tuturor oamenilor mun
cii din MINISTERUL TURISMULUI, 
cu prilejul realegerii dumneavoas
tră. cel mai iubit și stimat fiu al na
țiunii noastre socialiste, în înalta 
funcție de președinte al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, vă 
rugăm, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu. să ne per
miteți a vă adresa din toată inima 
cele mai respectuoase, calde și alese 
felicitări, împreună cu cele mai fru
moase urări de sănătate, fericire, 
multă putere de muncă și viață în
delungată. spre binele și prosperita
tea poporului, pentru înflorirea și 
gloria patriei noastre socialiste.

Toți oamenii muncii din Ministerul 
Turismului folosesc această ocazie 
pentru a-și manifesta deplina satis
facție. mîndrie și bucurie pentru 
realegerea dumneavoastră. în unani
mitate. în înalta funcție de pre
ședinte al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, chezășie sigură a 
mobilizării plenare a tuturor forțelor 
și resurselor poporului nostru pe ca
lea construirii socialismului și comu
nismului în țara noastră.

Sîntem pe deplin conștiențl de 
marea răspundere care ne revine, de 
obligațiile pe care le avem pentru 
ridicarea calității activității noastre 
la cote superioare, pentru întărirea 
ordinii și disciplinei tuturor celor 
care activează în acest domeniu. 
Vom munci cu toată capacitatea, 
energia pentru înfăptuirea exempla
ră a documentelor și hotărîrilor Con
gresului al XIII-lea al partidului.

CONSILIUL JUDEȚEAN DÎMBO
VIȚA AL F.D.U.S., organizațiile sale 
componente, toți cei ce trăiesc și 
muncesc pe aceste meleaguri iși ex
primă totala adeziune față de reale
gerea dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cel mai strălucit fiu al națiunii, su
flet din sufletul poporului, în înalta 

funcție de președinte al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
chezășie fermă că vom înfăptui 
neabătut mărețele obiective de dez
voltare economico-socială a patriei.

Strălucita cuvintare pe care dum- 
neâvoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați 
rostit-o în fața înaltului forum al 
democrației noastre socialiste repre
zintă un impresionant tablou al mă
rețelor înfăptuiri obținute de po
porul nostru în anii socialismului, cu 
deosebire în ultimele două decenii, 
de cînd dumneavoastră conduceți 
partidul și țara, o pătrunzătoare a- 
naliză a mersului nostru înainte pe 
calea socialismului și comunismului.

Vă adresăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. expre
sia celei . mai profunde recunoștințe 
pentru tot ce ați făcut și faceți in 
slujba înfloririi țării și sporirii pres
tigiului ei în lume și vă asigurăm 
că vom face totul pentru infăptuirea 
în cele mai bune condiții a sarcini
lor ce ne revin din documentele 
Congresului al III-lea al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste.

*
Alături de întregul nostru popor, 

oamenii muncii de la ÎNTRE
PRINDEREA ELECTROCENTRALE 
„PORȚILE DE FIER 1“ au urmărit 

cu viu interes și legitimă mindrie 
patriotică lucrările Congresului al 
III-lea al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, eveniment politic 
ce se înscrie în atmosfera de puter
nic avint muncitoresc, revoluționar.

Acest . eveniment de seamă con
stituie pentru toți oamenii muncii 
din patria noastră expresia înaltu
lui nivel al unității întregului popor 
in jurul partidului, în frunte cu 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general.

Vă raportăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că noi, 
oamenii muncii din cadrul întreprin
derii, sîntem mobilizați exemplar 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne 
revin din raportul prezentat de dum
neavoastră la Congresul al XIII-lea 
al Partidului Comunist Român, ob- 
ținind in prima lună a anului o pro
ducție suplimentară de 42 766 MWh. 
De asemenea, depunem eforturi spo
rite pentru a asigura în permanentă 
funcționarea optimă și la capacitate 
maximă a hidroagregatelor energe
tice.

Colectivul nostru de muncă se 
bucură, alături de intregul popor, 
pentru realegerea dumneavoastră în 
funcția de președinte al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
fiind convinși că prin aceasta se va 
asigura pe mai departe înaintarea 
patriei noastre pe drumul glorios al 
socialismului și comunismului.

Într-o atmosferă de puternică e- 
fervescență creatoare, oamenii mun
cii de pe înfloritoarele meleaguri 
maramureșene au primit cu entu
ziasm și alese sentimente de mîn
drie patriotică vestea realegerii 
dumneavoastră de către cel de-al 
III-lea forum al democrației și uni
tății socialiste în înalta funcție de 
președinte al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, se relevă in 
telegrama adresată de CONSILIUL 
JUDEȚEAN MARAMUREȘ AL 
F.D.U.S.

Realegerea dumneavoastră în a- 
ceastă înaltă funcție reprezintă pen
tru noi garanția fundamentală a uni
tății de nezdruncinat a întregului 
popor în jurul partidului, în lupta 
pentru infăptuirea istoricelor preve
deri ale documentelor Congresului al 
XIII-lea al partidului.

O puternică impresie a produs în 
rindurile tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii din județ înalta ți
nută științifică și revoluționară a 
magistralei dumneavoastră cuvîntări 
în fața înaltului forum al democra
ției noastre socialiste, care se înscrie 
între documentele de inestimabilă 
valoare teoretică și practică, ca o 
contribuție originală la dezvoltarea 
teoriei și practicii revoluționare de 
edificare a socialismului și comunis
mului în patria noastră.

încredințîndu-vă încă o dată de 
adeziunea noastră totală la întreaga 
politică internă și externă a parti
dului și statului nostru, vă dorim, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, multă sănătate, deplină 
putere de muncă pentru dezvoltarea 
liberă și independentă a patriei, spre 
binele și fericirea Întregului popor.

Comuniștii, personalul muncitor 
din MINISTERUL APROVIZIO
NĂRII TEHNICO-MATERIALE ȘI 
CONTROLULUI GOSPODĂRIRII 
FONDURILOR FIXE iși exprimă 
nemărginita satisfacție și mîndrie 
patriotică pentru realegerea dum
neavoastră în funcția de președinte 
al Frontului Democrației și Unității 

Socialiste, cel mai cuprinzător orga
nism politic, democratic și revolu
ționar al țării.

Magistrala dumneavoastră expu
nere la deschiderea lucrărilor Con
gresului al III-lea al F.D.U.S., do
cument de o deosebită valoare teo
retică și practică, în care se găsește, 
într-o sinteză profund științifică, e- 
sența democrației noastre socialiste, 
jalonează cu deosebită claritate căi
le de acțiune conștientă pentru în
făptuirea istoricelor hotărîri ale Con
gresului al XIII-lea al partidului, 
deschide noi perspective afirmării tot 
mai puternice în viața politico-so- 
cială a tuturor organizațiilor compo
nente ale Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, participării lor la 
măreața epopee de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
în România.

Reafirmîndu-ne și cu acest prilej 
adeziunea noastră totală la politica 
internă și externă a partidului și 
statului nostru, rod al gîndirii dum
neavoastră novatoare, vă rugăm să 
ne îngăduiți, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ne 
reînnoim angajamentul nostru ferm 
ca, avînd permanentă călăuză exem
plul dumneavoastră luminos, cuvîn- 
tul și fapta dumneavoastră cuteză
toare, să acționăm cu înaltă respon

sabilitate și patriotism revoluționar 
pentru valorificarea maximă a pu
ternicului potențial tehnic și mate
rial al țării, pentru infăptuirea ne
abătută a istoricelor hotărîri ale Con
gresului al XIII-lea al partidului.

Colectivul de oameni ai muncii 
de la ÎNTREPRINDEREA DE MA
ȘINI GRELE BUCUREȘTI își ex
primă profunda satisfacție de a vă 
avea în continuare în fruntea Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste, formă superioară de unire și 
coordonare a eforturilor întregii na
țiuni, de manifestare a voinței și ho- 
tărîrii poporului nostru de a realiza 
programul construcției socialiste și 
comuniste, de a-și făuri în mod 
conștient viitorul luminos, liber și 
demn.

Cu gîndul și inima alături de dum
neavoastră, ne exprimăm deplina 
adeziune față de hotărîrile adoptate 
de forumul democrației noastre so
cialiste, eveniment ce conturează cu 
fermitate și claritate viitorul lumi
nos, socialist și comunist al patriei 
noastre.

Aducîndu-vă cele mai calde mul
țumiri pentru tot ceea ce ați făcut 
și faceți pentru clasa muncitoare, 
pentru întregul popor, vă încredin
țăm, mult iubite tovarășe președinte, 
că puternicul și harnicul colectiv de 
muncă de la I.M.G.B. va acționa cu 
înaltă exigență și responsabilitate 
pentru înfăptuirea tuturor obiective
lor ce ne revin din documentele 
adoptate de Congresul al III-lea al 
F.D.U.S. în numele tuturor oameni
lor muncii, al Organizației Democra
ției și Unității Socialiste din 
I.M.G.B., vă urăm calde felicitări 
pentru realegerea dumneavoastră în 
înalta funcție de președinte al 
F.D.U.S. și vă dorim din toată inima 
multă sănătate și viață lungă, pen
tru a conduce cu aceeași înțelepciune 
și dinamism poporul român pe calea 
luminoasă a socialismului și comu
nismului.

în telegrama adresată de UNIU
NEA COMPOZITORILOR ȘI MUZI
COLOGILOR DIN REPUBLICA SO
CIALISTA ROMANIA se arată : Re
învestirea dumneavoastră în înalta 
funcție de președinte al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste 
constituie împlinirea voinței între
gului nostru popor de a avea in 
fruntea celui mai larg organism al 
democrației muncitorești revoluțio
nare pe strălucitul strateg al operei 
de edificare a României noi, prospe
re, libere și independente. împreună 
cu toți oamenii muncii, compozitorii, 
muzicologii, interpreții. educatorii 
muzicali vă adresăm cele mai căl
duroase felicitări și urări de sănă
tate și de viață îndelungată pentru 
a conduce poporul român spre noi și 
cutezătoare victorii pe drumul lu
minos al socialismului și comunis
mului.

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe secretar general, că ne vom con
sacra întreaga putere de muncă îm
bogățirii cu noi valori a patrimoniu
lui spiritual românesc, urmind cu 
fermitate strălucitele orientări și în
demnuri pe care le-ați dat oameni
lor de artă și cultură.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
hunedoreni, într-o deplină unitate 
cu gîndul și voința întregului partid 
și popor, vă adresează, mult stima
te și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. cele mai calde felicitări 
cu prilejul realegerii dumneavoastră 
în înalta funcție de președinte al 

Frontului Democrației și Unității So
cialiste, se relevă in telegrama adre
sată de CONSILIUL JUDEȚEAN 
HUNEDOARA AL F.D.U.S.

Asemenea tuturor așezărilor pa
triei, județul Hunedoara a cunoscut 
in cei 20 de ani de cînd vă aflați în 
fruntea partidului o dezvoltare im
petuoasă. fără precedent, in toate 
domeniile, puternic impulsionată și 
dinamizată de orientările și spriji
nul pe care ni le-ați acordat perma
nent. în această perioadă, volumul 
producției industriale a județului a 
crescut de aproape 2,7 ori, valoarea 
producției agricole a fost de 4,2 ori 
mai mare decît în 1965. Au apărut și 
s-au dezvoltat noi ramuri industria
le, s-au construit peste 100 000 de 
apartamente, au fost create aproape 
47 000 noi locuri de muncă.

Mobilizați de proeminenta dum
neavoastră personalitate, de înaltul 
exemplu de gîndire și acțiune revo
luționară, deplin încrezători în idea
lurile socialismului și comunismului, 
pe care le promovați cu deosebită 
forță și abnegație, ne exprimăm to
tala noastră adeziune la strălucita 
cuvintare prezentată în fața Con
gresului al III-lea al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste și vă 
asigurăm că vom munci cu răspun
dere și deplină dăruire pentru a am

plifica contribuția județului Hune
doara la înfăptuirea istoricelor ho
tărîri ale Congresului al XIII-lea.

Urmărind cu viu interes magis
trala expunere pe care ați prezen- 
tat-o Ia deschiderea lucrărilor celui 
de-al III-lea Congres al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
colectivul de oameni ai muncii 
din COMBINATUL PETROCHIMIC 
BRAZI își exprimă, mult stimate 
tovarășe secretar general, deplina 
adeziune față de conținutul bogat in 
idei și valoroasele indicații cuprinse 
în acest document programatic adop
tat în unanimitate de forumul de
mocrației socialiste românești.

Alăturîndu-ne din toată inima vo
tului unanim al delegaților la cel 
de-al III-lea Congres al Frontului 
Demoorației și Unității Socialiste, 
vă adresăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele 
mai fierbinți și sincere felicitări 
pentru realegerea dumneavoastră în 
funcția de înaltă răspundere de pre
ședinte al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste. Puternic însufle
țiți de strălucitul dumneavoastră 
exemplu, ne angajăm în fața parti
dului, a dumneavoastră, mult iu
bite și stimate conducător, că vom 
face totul pentru a îndeplini inte
gral sarcinile ce ne revin din hotă
ririle adoptate de Congresul al 
XIII-lea al partidului.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din MINISTERUL FINANȚELOR 
iși exprimă sentimentele de justifi
cată mîndrie patriotică și satisfacția 
pentru realegerea dumneavoastră, de 
către Congresul al III-lea al F.D.U.S., 
în funcția de președinte al Frontu

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste România, i-au mai 
fost adresate numeroase telegrame și mesaje de felicitare, cu prile
jul realegerii în inalta funcție de președinte al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, din partea altor organizații de partid, consilii 
județene, municipale, orășenești, comunale ale F.D.U.S., comitete lo
cale ale Organizației Democrației și Unității Socialiste, organizații de 
masă și obștești, ministere și instituții centrale, colective de muncă 
din unități industriale și agricole, de pe șantiere de construcții, din 
institute de cercetări și proiectări, instituții de cultură și artă, de în- 
vâțămint, presă, unități sanitare, comerciale, unități militare, de către 
reprezentanți ai cultelor.

In deplin consens de gind și faptă cu întreaga națiune, toate 
aceste telegrame și mesaje dau glas inflâcăratelor sentimente de sa
tisfacție și mîndrie patriotică pentru reînvestirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in fruntea celui mai larg și reprezentativ organism politic 
din societatea noastră, de nețărmurită dragoste și recunoștință, de 
aleasă prețuire față de activitatea pilduitoare desfășurată de condu
cătorul partidului și statului nostru pentru împlinirea marilor idealuri 
de progres, bunăstare și pace ale poporului român. Totodată, se sub
liniază că reaiegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in inalta funcție 
de președinte al Frontului Democrației și Unității Socialiste constituie 
un moment politic de cea mai mare însemnătate in ampla operă de 
făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Exprimind totala adeziune și aprobare față de documentele adop
tate de cel de-al III-lea Congres al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, față de politica internă și externă a partidului și statului 
nostru, telegramele dau expresie voinței unanime a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționalitate, de a milita cu toată energia 
pentru transpunerea neabătută in viață a orientărilor și indicațiilor 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a-și aduce intreaga contri
buție la înfăptuirea exemplară a mărețelor obiective stabilite de Con
gresul al XIII-lea al partidului, pentru continua înflorire a scumpei 
noastre patrii - Republica Socialistă România.____ _____ >

lui Democrației și Unității Socialis
te, care reflectă unitatea întregului 
popor în jurul partidului și cores
punde voinței neclintite a maselor 
populare, ce-și exprimă astfel atașar 
mentul activ la politica și programul 
partidului comunist — forță politică 
conducătoare a intregii societăți.

Reafirmăm și cu acest prilej ho
tărirea noastră de a acționa cu toată 
priceperea, pasiunea și dăruirea pa
triotică pentru aplicarea fermă a 
sarcinilor ce ne revin, in scopul rea
lizării politicii financiare a partidu
lui, întăririi ordinii și disciplinei in 
utilizarea mijloacelor materiale și 
bănești, reducerii prețului de cost in 
toate ramurile economice, desfășu
rării unei activități rentabile, asigu
rării unei balanțe de plăți echilibra
te și creșterea eficienței, obiective 
majore aflate in centrul activității 
organizațiilor de partid, de masă și 
obștești din cadrul ministerului nos
tru.

Dind glas sentimentelor noastre de 
înaltă stimă și dragoste față de 
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe secretar general, în nu
mele tuturor oamenilor muncii din 
MINISTERUL INDUSTRIEI META
LURGICE, vă adresăm din adincul 
inimilor noastre calde felicitări cu 
prilejul reinvestirii dumneavoastră 
in înalta funcție de președinte al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, care constituie o garanție a 
unirii eforturilor întregului nostru 
popor pentru infăptuirea și transpu
nerea în viață a hotărîrilor Congre
sului al XIII-lea al partidului.

Magistrala dumneavoastră cuvin
tare rostită la acest congres consti
tuie un luminos program pentru ri
dicarea patriei noastre pe noi culmi 
ale progresului și prosperității, pre
cum și un vibrant mesaj adresat 
lumii pentru instaurarea unui climat 
de securitate și pace între popoare. 
Sarcinile care decurg pentru indus
tria metalurgică din cuvintarea dum
neavoastră angajează in mod plenar 
puternicul detașament al metalur- 
giștilor in vederea ridicării în conti
nuare a eficienței producției și a sa
tisfacerii mai depline a cerințelor de 
metal ale economiei naționale și ale 
exportului.

Vă rugăm să ne permiteți. mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să vă adresăm și cu acest 
prilej cele mai alese sentimente de 
recunoștință pentru modul strălucit 
in care concepeți și militați pentru 
înfăptuirea politicii interne și exter
ne a partidului și statului nostru, 
pentru activitatea dumneavoastră 
neobosită pentru ca în lume să tri
umfe spiritul dreptății, colaborării și 
păcii.

Sub puternica impresie produsă de 
magistrala dumneavoastră expunere 
rostită la deschiderea lucrărilor 
Congresului Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, toți cei ce 

i muncesc pe marea platformă side
rurgică a Galațiului, cocsari, furna- 
liști, oțelari, ■ laminoriști și alți oa
meni ai muncii, vă adresează ru
gămintea fierbinte de a le permite 
să dea glas Înaltelor sentimente de 
stimă și respect față de neobosita 
dumneavoastră activitate și față de 
devotamentul fără margini cu care 
slujiți interesele patriei și poporului 
nostru, față de capacitatea de revolu
ționar și eminent om de stat prin 
a cărui înțelepciune și clarviziune 
științifică destinele românilor și 
României sînt conduse cu pași siguri 
pe drumul socialismului și comunis
mului — se relevă în telegrama CO
MITETULUI SINDICAL AL COM
BINATULUI SIDERURGIC GALAȚI.

Ne exprimăm deplina noastră 
bucurie și satisfacție pentru reîn
vestirea dumneavoastră în înalta 
funcție de președinte al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
convinși fiind că, sub conducerea 
dumneavoastră, întreaga națiune 
română va cunoaște noi succese în 
opera de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate, în condi
țiile adîncirii democrației noastre so
cialiste. Ne angajăm, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să slujim cu fermitate politica in
ternă și externă a partidului nostru, 
să acționăm ca adevărați patrioți 
pentru a ne îndeplini exemplar sar
cinile pe care partidul le încredin
țează combinatului nostru. Vom în
făptui în viitorii ani noi și remar
cabile succese, pentru înălțarea 
României pe cele mai inalte culmi 
ale progresului și civilizației.
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JIREA SI ACTIVITATEA TOVARĂȘULUI NICOLflE CEAUSESCU- STRĂLUCITĂ 
BUTIE LA ÎMBOGĂȚIREA CONCEPȚIEI REVOLUȚIONARE A CLASEI MDNCITOARE

JMULAREA ÎNALTĂ, RATIONAL DIMENSIONATĂ 
sursa progresului neîntrerupt al patriei socialiste

Echilibru judicios între acumulare 
și consum

T. Moldovan : Opera teoretică a to
varășului Nicolae Ceaușescu, operă 
de o extraordinară vastitate, concre
tizată în cele 27 de volume apărute 
pină acum în seria „România pe dru
mul construirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate", cît și în cu
legerile tematice, cuprinde numeroa
se domenii în care viziunea de ex
cepțională luciditate, străină oricăror 
judecăți simplificatoare, a conducă
torului partidului și statului nostru 
înscrie contribuții de o deosebită în
semnătate pentru progresul științelor 
economice. Un domeniu de o primor
dială actualitate este și cel al creș
terii economice rapide, ca premisă a 
lichidării subdezvoltării, domeniu în 
care realitatea contemporană pune în 
lumină existența a numeroase pro
bleme deschise, generate de marile 
prefaceri prin care trece epoca noas
tră. Pentru România, problema rit
murilor accelerate de creștere a fost 
și este vitală precum aerul și apa 
pentru viață.

Rata înaltă și optimă a acumulă
rii, reliefată cu o deosebită putere 
și in Raportul prezentat Congresului 
al XIII-lea al partidului, constituie 
astăzi și va rămîne in continuare o 
opțiune fundamentală a politicii eco
nomice, a strategiei generale a parti
dului nostru de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism. 
Trecerea României la un nou stadiu 
de dezvoltare, în grupa țărilor mediu 
dezvoltate, nu va schimba orientarea 
de bază a economiei românești în 
ceea ce privește alocarea în conti
nuare a circa o treime din venitul 
național în scopul dezvoltării forțe
lor de producție. în concepția secre
tarului general al partidului, alocarea 
unei părți însemnate din venitul na
țional pentru dezvoltare a răspuns și 
va răspunde pe mai departe unor 
necesități absolute și incontestabile 
ale progresului societății noastre so
cialiste, între care cele mai repre
zentative sînt înfăptuirea unei struc
turii moderne și eficiente a econo
miei naționale, în cadrul căreia, pe 
temelia industrializării, să se asigure 
accentuarea creșterii economice in
tensive la nivelul posibilităților pe 
care le oferă noua revoluție tehnico- 
științifică ; creșterea substanțială a 
productivității muncii sociale, al că
rei nivel este încă scăzut comparativ 
cu cel din țările dezvoltate din punct 
de vedere economic și decît cel pe 
care-1 permit posibilitățile materiale 
și umane ale economiei românești ; 
mărirea rîndurilor clasei muncitoare, 
a intelectualității și, pe această bază, 
omogenizarea structurii sociale, adin- 
cirea democrației socialiste, dezvolta
rea și perfecționarea crescîndă a vie
ții noastre sociale și politice.

I. Cosmescu : Teza marxistă a de
pendenței creșterii venitului național 
și a fondului de consum de rata acu
mulării a fost extinsă de secretarul 
general al partidului pînă la conclu
zia cu valoare practică a- folosirii 
pentru lărgirea surselor dezvoltării și 
a fondului de amortizare, precum și 
a unei părți din veniturile personale 
ale oamenilor muncii, teză concreti
zată în participarea acestora cu părți 
sociale la fondul de dezvoltare al în
treprinderilor.

Luînd atitudine critică față de con
cepțiile consumatoriste, de tendințele 
de subapreciere a funcțiilor acumu
lării înalte la un nivel scăzut de dez
voltare, demonstrînd în același timp 
că absolutizarea dezvoltării prepon
derent extensive peste limitele so
cialmente admisibile poate genera o 
serie de contradicții, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fundamentat și 
continuă să conceapă nivelul nostru 
optim al acumulării atit în dependen
tă de mărimea și evoluția venitului 
național și a fondului de consum pe 
locuitor, cît și în raport de contribu
ția factorilor extensivi și intensivi la 
susținerea ritmului reproducției so
cialiste lărgite. Pe o asemenea bază 
științifică a fost posibil să se stabi
lească practic un optim al ratei acu
mulării subordonat în permanență 
criteriului suprem absolut și unic de 
optimizare a dezvoltării economico- 
sociale a țării — ridicarea continuă a 
nivelului de trai, material și spiritual 
al poporului, îmbunătățirea calității 
vieții acestuia și creșterea resurselor 
necesare continuării reproducției lăr
gite în ritm susținut, întăririi inde
pendenței economice și politice a na
țiunii noastre.

I. Bogdan t Complexul economic 
național se comportă, evident la o 
altă scară, ca un gospodar, ca fie
care dintre noi cei multi, care dorim

Temeliile unei înalte rate 
a acumulării în viitor

T. Moldovan : Dacă acumularea 
este un proces universal cu caracter 
de necesitate pentru toate țările, este 
foarte important să evidențiem sub
linierea pe care o face tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că există o deose
bire esențială între nivelul înalt al 
acumulării pe care l-au realizat țările 
capitaliste, imperialiste și nivelul 
înalt al acumulării pe care trebuie 
să-l realizeze astăzi țările care au 
pășit pe calea dezvoltării economico- 
sociaie independente. Această deose
bire este fundamentală, pentru că bo
gății de astăzi au realizat acumula
rea, intr-o măsură însemnată, pe sea
ma exploatării și asupririi popoarelor 
din colonii. Inclusiv poporul român, 
supus secole de-a rîndul exploatării 
și asupririi, a contribuit cu zeci și 
zeci de miliarde de dolari la acumu
larea de bogății imense de către ță
rile capitaliste dezvoltate.

I. Bogdan : Este o mare cinste pen
tru noi, românii, că ceea ce am reali
zat este rodul muncii noastre și nu 

ca de pe urma muncii noastre să lă
săm urmașilor, societății cît mal 
multe bunuri. Dacă mi se permite 
această analogie, apoi se poate spune 
răspicat că sînt cu totul excepții ca
zurile în care un om consumă din 
avutul său fără a avea în imagine, 
în primul rînd, rezervele necesare 
satisfacerii cerințelor sale viitoare. 
Dar nu orice nivel de satisfacere, ci, 
neapărat, unul mai bun.

Dacă așa gîndim toți, și îmi face 
mare plăcere să afirm că este o con
tinuitate milenară ce ne caracterizea
ză pe noi, românii, care, sub povara 
vicisitudinilor vremurilor, am strîns 
întotdeauna „bani albi pentru zile 
negre", de această atitudine depin- 
zînd viitorul copiilor și al copiilor 
copiilor noștri, cum să nu ne mani
festăm mîndria patriotică pentru că 
la temelia strategiei dezvoltării noas
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- 
șezat, în ultimii 20 de ani, acest con
cept gospodăresc, de mare răspunde
re pentru destinele și prestigiul pa
triei noastre scumpe? In esență, ma
xima este valabilă intru totul și azi, 
doar că finalitatea este azi alta, în 
sensul de „a strînge bani albi pentru 
zile și mai bune, mai luminoase". 
Adică, dacă dorim ca miine să trăim 
mai bine decît azi, este absolut nece
sară acumularea, alocarea în acest 
scop a unui anumit volum de resurse.

Trebuie deci să fie foarte clar pen
tru noi toți că gradul înalt de in
strucție la care a ajuns poporul nos
tru, condițiile moderne de muncă și 
retribuire pe care le avem, ca și ce
lelalte multe cuceriri ale anilor so
cialismului, sînt nemijlocit legate de 
faptul că s-a „drămuit", cu cea mai 
înaltă răspundere, venitul național, 
ridicîndu-se problema împărțirii a- , 
cestuia în fond de acumulare și fond 
de consum la rangul de cea mai im
portantă decizie politică, economică 
și socială.

Cum altfel decît printr-un mare 
efort de acumulare puteam ajunge să 
avem azi în județul Sibiu peste 13 
mii de cadre cu studii superioare, la 
foarte multe din întreprinderi ca
drele cu astfel de pregătire și maiștrii 
reprezentînd aproape 10 la sută din 
personalul existent ? Iată ce forță 
deosebită a fost creată „gospodărin- 
du-se atent venitul național", forța 
care, alături de utilajele și instala
țiile moderne create, mai ales în ul
timii 15—20 de ani, asigură satisfa
cerea celor mai înalte solicitări din 
partea pieței interne și externe.

Legătura organică dintre modul de 
utilizare a venitului național, dezvol
tarea economică și nivelul de trai 
este pusă în evidență, fără echivoc, 
de dezvoltarea economico-socială pe 
ansamblu a județului nostru. Crește
rea fondului de investiții în perioada 
1965—1984 de 21 de ori față de anii 
1950—1965 a făcut posibilă creșterea 
producției industriale de 100 de ori, 
ceea ce asigură locuri de muncă noi 
și moderne la un număr de lucrători 
de 4 ori mai mare, și aceasta în ra
murile cu condiții ridicate de produc
tivitate și retribuire.

O. Cîmpeanu : întreaga dezvoltare 
a societății omenești stă mărturie că 
tot ceea ce a determinat progresul și 
prosperitatea popoarelor, creșterea 
bogăției naționale, întărirea indepen
denței și suveranității își are izvorul 
în gradul de acumulare. Pentru o e- 
conomie în curs de dezvoltare, alege
rea momentului istoric cînd trebuie 
făcută opțiunea pentru alocarea unei 
părți importante din venitul național 
pentru necesitățile reproducției lăr
gite devine o problemă vitală a de
marajului industrializării. Astăzi, nu 
numai că nu se poate concepe dez
voltarea fără acumulare, dar orice 
subestimare a funcției progresiste a 
acesteia are consecințe dintre cele * * 
mai nefavorabile asupra dezvoltării' 
sănătoase a economiei, cît și asupra 
bunăstării oamenilor. Nu se poate 
consuma în întregime venitul națio
nal pentru satisfacerea necesităților 
curente, după cum tot așa de adevă
rat este că nu se poate utiliza venitul 
național numai pentru acumulare. în
totdeauna venitul național utilizat se 
va împărți în două părți : una sub 
forma fondului de dezvoltare econo
mico-socială și alta sub forma fon
dului de consum. Proporția în care 
venitul național utilizat se împarte în 
cele două mari fonduri este o pro
blemă specifică fiecărei țări, fiecărui 
stadiu de dezvoltare, ea exprimind 
interacțiunea unui complex de fac
tori de natură tehnică, economică, 
social-politică, ecologică, interni și 
externi.

• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 14; Poveste din Hollywood 
— 18,30; (sala din Piața Cosmonauți- 
lor, 11 07 57) : Gaițele — 18,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
vocal-simfonic. Dirijor : Remus Geor

ne poate arăta nimeni cu degetul că 
am jefuit prin războaie, exploatare 
sau prin alte forme de însușire a bu
nurilor și valorilor naționale ale al
tor popoare. Pentru țara noastră, ca 
și pentru celelalte țări care au pornit 
pe calea dezvoltării independente, a- 
cumularea înaltă pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o situează la ran
gul de prioritate vitală — se înfăp
tuiește pe baza efortului propriu, a 
utilizării unei părți însemnate din ve
nitul național realizat prin munca 
proprie, pentru crearea, dezvoltarea 
și modernizarea unei baze tehnico- 
materiale proprii. Au rămas puternic 
incrustate în conștiința poporului 
nostru cuvintele de adîncă semnifica
ție ale tovarășului Nicolae Ceaușescu 
că nici o țară în lume, nici un popor 
nu s-a dezvoltat așteptind ajutorul 
altora, nici o națiune nu se va putea 
dezvolta așteptind ca alții să facă e- 
forturi pentru ea.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat adeseori că Împrejurările difi

cile în care are loc azi dezvoltarea 
țărilor rămase în urmă impun ca e- 
fortul propriu de acumulare înaltă să 
fie însoțit de lupta pentru instaura
rea unei noi ordini economice inter
naționale, pentru oprirea cursei înar
mărilor și folosirea resurselor în 
sprijinul progresului, prosperității, 
civilizației și vieții pe pămînt. O ase
menea viziune, validată strălucit de 
realizările țării noastre, capătă în lu
mea de astăzi noi dimensiuni, depă
șind granițele naționale, transformîn- 
du-se într-o contribuție de mare va
loare la îmbogățirea teoriei și practi
cii revoluționare despre construirea 
socialismului și depășirea subdezvol
tării în lumea contemporană.

I. Cosmescu : Rațiunile menținerii 
unei înalte rate a acumulării sînt 
multiple. Intîi de toate trebuie să a- 
vem în vedere că România și-a pro
pus să realizeze transformări radicale 
în structura de ramură și teritorială 
a economiei naționale în condițiile 
cînd are loc pe plan mondial o pro
fundă revoluție în știință și tehnică, 
care sporește puternic costul dezvol
tării economico-sociale, ceea ce de
termină alocarea unei părți însemna
te pentru dezvoltare chiar în țările 
foarte dezvoltate. Potrivit concepției 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, expu
să în chip magistral în Raportul pre
zentat Congresului al XIII-lea, pen
tru ca tehnica înaintată să poată fi 
asimilată, este necesară îndeplinirea 
concomitentă a două condiții, ele în
sele impuse de progresul tehnico- 
științific, și anume : dezvoltarea cer
cetării științifice proprii și dezvolta
rea învățămintului. în această privin
ță, meritul incontestabil al secreta
rului general al partidului nostru 
constă în aceea că dă, o dată mai 
mult, conținut vechii teze : „Socialis
mul este inseparabil de știință". Iată 
de ce, pe bună dreptate, ne mîndrim 
astăzi cu cele 215 unități de cercetare 
care înglobează circa 235 000 persoa
ne, față de numai 52 unități și res
pectiv 3 700 persoane in anul 1945, 
ceea ce înseamnă o creștere de 64 de 
ori a numărului personalului ocupat 
în unități de cercetare științifică, in
ginerie tehnologică și proiectare. 
Concomitent, învățămîntul dobîndește 
în prezent și în perioada următorilor 
15 ani un rol de maximă importanță. 
Prin el vor fi sprijinite în mod real 
și efectiv exigențele științei și tehni
cii moderne. Astfel se justifică pre
lungirea duratei obligatorii de școla
rizare, modernizarea structurii școli
lor, extinderea gradului de cuprinde
re a tineretului în școli și universi
tăți, accentuarea importanței pregă
tirii postșcolare sub diferite forme.

I. Bogdan : Față de cele spuse mai 
înainte aș adăuga că, dat fiind nive
lul scăzut de la care am pornit, pen
tru noi, necesitatea de a acumula și, 
pe această bază, de a ne dezvolta în-

Obiectiv permanent - valorificarea 
superioară a fondurilor 

de dezvoltare

O. Cimpeanu : Profunda gîndire e- 
conomică a secretarului general al 
partidului se relevă pregnant și prin 
atenția pe care o acordă modului în 
care sînt folosite fondurile destinate 
dezvoltării economiei. De fiecare dată 
cînd demonstrează că trebuie să fa
cem eforturi mai mari pentru acumu
lare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a- 
trage atenția că aceste fonduri tre
buie să fie cheltuite cu cea mai înal
tă eficiență. Se vădește astfel faptul 
că funcția acumulării înalte nu este 
fetișizată, pentru că ea, în sine, nu 
rezolvă problemele optimizării dez
voltării economico-sociale. Desigur, 
asupra eficienței acumulării are un 
cuvînt greu de spus justețea deciziei 
luate la nivel macroeconomic. 
„Cheia" folosirii eficiente a fondului 
de acumulare se află însă la baza 
economiei, în fiecare întreprindere.

I. Bogdan : Indiscutabil așa stau lu
crurile. Pentru a ne dezvolta mai ra
pid, trebuie să lucrăm mai bine, mai 
eficient, să punem în valoare mai 
deplin ceea ce am acumulat. Așa tre
buie înțeleasă esența reproducției de 
tip intensiv, proiectată în documen
tele Congresului al XIII-lea al parti
dului. Sporirea eficienței efortului 
propriu trebuie să ne-o impunem in 
primul rînd noi, ca pe o ambiție per
sonală. De ce să lucrăm mai puțin 
eficient, dacă cu aceleași eforturi pu
tem realiza mai mult spre propriul 
nostru folos ? Apoi, se impune acest 
lucru deoarece există o relație direc
tă între sporul de eficiență, volumul 
acumulării și rapiditatea cu care vom 
atinge mobilizatoarele obiective sta
bilite de Congresul al XIII-lea. Nu 
în ultimul rînd trebuie să menționez 
și faptul că dispunem încă de impor
tante rezerve, latente, încît tot ceea 
ce realizăm în continuare poate fi 
mult mai funcțional, mai ieftin și 
mal eficient. Pentru aceasta se cere 
intransigentă față de rutină, curaj în 
promovarea consecventă și rapidă a 
noului, disciplină și angajare fermă.

T. Moldovan : Preocuparea de a ri
dica la un nivel calitativ superior efi
ciența aportului nostru de dezvoltare 
economico-socială este o mărturie a 
răspunderii pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o manifestă față de inte
resele generale ale progresului și 
prosperității, față de cerințele conso
lidării independenței noastre econo
mice, în general, și a celei energetice, 
în special. Faptul că secretarul gene
ral al partidului a pus în fața națiu
nii noastre un obiectiv atît de com
plex și îndrăzneț vădește, o dată mai 
mult, cît de temeinic și de profund 
cunoaște și înțelege tovarășul Nicolae 
Ceaușescu imensa forță de creație a 
clasei noastre muncitoare, a poporu
lui român. Am în vedere numeroase
le inițiative de mare anvergură crea
tivă întreprinse în anii acestui cinci
nal de numeroase colective muncito
rești ale județului Sibiu. Mă gîndesc, 
de pildă, la ceea ce a realizat colecti
vul întreprinderii de geamuri din 
Mediaș pe linia recuperării și valori

tr-un ritm înalt se impune și mai 
puternic ; altfel decalajele care încă 
ne mai despart, în unele domenii, de 
țările dezvoltate ale lumii nu numai 
că nu ar dispărea, ci, dimpotrivă, 
s-ar putea adînci. Dimensiunile acu
mulării sînt amplificate astăzi de tre
cerea rapidă a omenirii la a doua și a 
treia revoluție științifico-tehnică, cu 
toate implicațiile ei, ritm pe care pu
tem și nu avem voie să nu-1 atingem.

„Uzura morală" operează, de ase
menea, nemilos în tehnică, precum și 
asupra profesionali tații noastre. Nu
mai acumulînd și investind în cele 
mai noi cuceriri ale științei și tehni
cii ne putem menține și deveni ce 
ne-am propus. Orientarea dată poli
ticii noastre viitoare, sub acest as
pect, dovedește, încă o dată, origina
litatea, consecvența și patriotismul 
înflăcărat cu care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu acționează pentru con
struirea viitorului țării, al poporului 
nostru.

I. Cosmescu : în al doilea rînd, a- 
plicarea concepției acumulărilor in
tense în țara noastră este gîndită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în con
textul modernizării rapide în conti
nuare a structurii economice, așa in
cit să fie posibilă nu numai obținerea 
unui plusprodus la dimensiunile ce
rute de rata înaltă a acumulării, citiși 
crearea mijloacelor de producție ne
cesare investițiilor. Dezvoltarea pu
ternică a relațiilor economice inter
naționale ale țării noastre, a comer
țului exterior și cooperării economice 
cu străinătatea reprezintă, de ase
menea, o altă premisă esențială a po
liticii de acumulări accelerate a parti
dului nostru. Rațiunea menținerii în 
prezent și în viitor a ratei înalte de 
acumulare o constituie în ultimă in
stanță realizarea obiectivului funda
mental al politicii partidului nostru 
— satisfacerea nevoilor crescînde ale 
tuturor membrilor societății, crește
rea continuă a nivelului de trai. în 
anii de după Congresul al IX-lea s-a 
dovedit matematic profunda justețe a 
ideii pentru care nu a încetat nici o 
clipă să militeze secretarul general 
al partidului că alocarea unei 
părți substanțiale din venitul național 
pentru fondul de acumulare nu nu
mai că nu afectează consumul, ci, 
dimpotrivă, asigură o trainică temelie 
creșterii continue și din ce în ce mai 
consistentă a fondului de consum și, 
pe această bază, a nivelului de trai 
al întregului popor. Numai datorită 
faptului că s-a mers consecvent pe 
această linie, în pofida unor greutăți 
survenite în anii <din urmă, s-a reușit 
în acest cincinal finalizarea unei noi 
acțiuni de majorare a veniturilor tu
turor oamenilor muncii, ca și a tutu
ror' categoriilor de pensionari. Cred 
că astfel s-a demonstrat o dată mai 
mult ceea ce era de demonstrat.

ficării superioare a agentului termic, 
colectivul întreprinderii mecanice 
Mîrșa în direcția promovării tehnolo
giilor moderne, colectivul de la „Fla- 
ro“ pe linia automatizării și roboti
zării producției sau ridicării perfor
manțelor tehnice ale instalațiilor a- 
flate în dotare, cu mult peste cele ale 
utilajelor importate. Problema care 
se ridică în prezent în jfața organelor 
și organizațiilor de partid, de masă și 
obștești privește mai buna sincroni
zare a acestor eforturi, generalizarea 
rapidă a experienței înaintate, a ce
lor mai reprezentative realizări din- 
tr-o unitate sau alta.

I. Bogdan : Coordonarea mai efi
cientă a eforturilor colectivelor din 
întreprinderi spre realizarea sarcini
lor deosebite ce le revin impune, 
deopotrivă, factorilor de decizie o 
nouă calitate a muncii lor, reflectată 
intr-o mai mare putere de anticipare, 
de previziune a fenomenelor econo
mice, operație posibilă numai prin 
realizarea unor transformări cores
punzătoare pe planul constituirii, sto
cării, vehiculării și utilizării informa
țiilor. Investigațiile pe care le-am e- 
fectuat și experiența noastră curentă 
ne-au format convingerea că pentru 
realizarea acestor mutații este nece
sar, și în același timp pe deplin po
sibil, ca la nivel teritorial să se ac
ționeze cel puțin în următoarele două 
direcții : inventarierea tuturor date
lor și informațiilor care se consem
nează și stochează actualmente din 
domeniul utilizării capacităților de 
producție și al indicatorilor de efi
ciență, care în prezent nu se centra
lizează și deci nu se valorifică la ni
velul județelor. De asemenea, este 
necesară studierea unor modalități de 
perfecționare a sistemului informa
țional actual, în sensul cuantificării 
și urmăririi programelor prioritare 
proprii de acțiuni, mai cu seamă a 
celui de ridicare a nivelului tehnic și 
calitativ al producției, reducerii con
sumurilor și valorificării superioare 
a resurselor și a celui de creștere mai 
accentuată a productivității muncii.

★
Dezbaterea a evidențiat concluzia 

majoră că astăzi, cînd țara se înalță 
demnă, independentă și suverană, 
cînd pe întreg cuprinsul ei se ridică 
moderne cetăți ale industriei, orașe 
și sate înfloritoare, națiunea noastră 
trăiește din plin sentimentul că ideile 
curajoase și realiste ale secretarului 
general al partidului au deschis calea 
tuturor izbînzilor noastre, că fără ele 
nu am fi fost ceea ce sîntem azi, nu 
am fi îndrăznit să aspirăm la înaltele 
cote de progres ale societății socia
liste multilateral dezvoltate. Din a- 
ceastă realitate își trage seva marea 
dragoste pe care o poartă celui mai 
iubit fiu al său — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — întregul popor.

Dezbatere organizatâ de 
Ioan ERHAN 
Nicolae BRUJAN
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Un fructuos dialog intre artiștii 
amatori și profesioniști

Aspect pe cît de firesc pe atît de 
elocvent privind geografia conști
inței noastre actuale, in municipiul 
Satu Mare — ca de altfel în atîtea 
alte localități din țară — o mare 
unitate economică cum este uzina 
de utilaj minier „Unio" pe de o 
parte și o importantă instituție de 
cultură muzicală cum este Filar
monica de stat, pe de alta, definesc 
împreună raporturile unor relații 
fructuoase atît în plan muzical cît 
și în cel educativ-estetic. Iar dacă 
concertele susținute de filarmonică 
în cadrul platformei industriale 
sau cele de la sediu, destinate 
muncitorilor, reprezintă deja fapte 
obișnuite ale unui dialog continuu, 
în schijnb producțiile artistice co
mune ale corului bărbătesc al uzi
nei și orchestrei simfonice consti
tuie obiective către care conducă
torii celor două ansambluri privesc 
cu încredere ca fiind posibil de 
realizat în viitorul foarte apropiat. 
Sînt disponibilități ce au fost puse 
In evidență cu ocazia unor întîlniri 
succesive de lucru ale unul grup 
de critici muzicali și compozitori, 
întîlniri desfășurate sub egida Aso
ciației oamenilor de teatru și 
muzică (A.T.M.). Atît concertul 
formației corale muncitorești (diri
jor : Petre Vacarciuc), cît și discu
țiile ulterioare au evidențiat as
pecte captivante ale muncii inter- 
preților amatori, de la problemele 
efective de lucru la cele de lărgire 
a formației, de extindere a reper
toriului. La trei ani după înființare, 
corul bărbătesc al uzinei „Unio" 
deține un repertoriu de peste 30 
de lucrări, este laureat al Festiva
lului național „Cîntarea României", 
iar actualmente pregătește un con
cert festiv dedicat aniversării a 75 
de ani de la înființarea acestei 
mari unități economice a țării.

Pe de altă parte, la sediul filar
monicii din localitate, în prezența 
unui public format în mare măsură

Argumentele vocației

Corul întreprinderii de rulmenți din Birlad Foto : Fetricâ Lascâr

Intre formațiile corale din jude
țul Vaslui, cele mai multe înfiin
țate începînd cu prima ediție a 
Festivalului național „Cîntarea 
României", corul muncitoresc al 
întreprinderii de rulmenți din 
Birlad s-a impus an de an atît prin 
îndelungata și susținuta sa activi
tate, cit și prin numărul de com- 
ponenți, remarcabilă și permanen
tă prezență la toate manifestările 
cultural-artistice republicane și lo
cale, repertoriul foarte bogat, di
vers și de înalt conținut educativ, 
calitatea incontestabilă a interpre
tării. Citeva date din fișa artistică 
a prestigioasei formații ne sînt 
oferite de Maria Popa, sufletul 
acesteia : „La doi ani după înfiin
țarea întreprinderii, la 1 Mai 1955, 
în spectacolul susținut cu acest pri
lej în fața oamenilor muncii, a evo
luat pentru prima oară și corul 
mixt al unității, format din 100 de 
persoane. De atunci, timp de 30 de 
ani, el a crescut mereu și din 
punct de vedere cantitativ (are 
acum 120 de componenți), dar mai 
ales calitativ, contribuind din plin 
la educarea patriotică și revoluțio
nară a oamenilor muncii. Noul 
detașament al clasei muncitoare 
bîrlădebe și-a creat și consolidat 
astfel valoroase și durabile tradi
ții artistice. Componenții acestui 
cor? Lăcătuși, strungari, frezori, 
maiștri, tehnicieni, ingineri, func
ționari etc. Pasiunea și dragostea 
lor pentru arta și armoniile co
rale sînt confirmate convingă

cinema
• Adela : LUMINA (14 74 16) — 9;
11 r' 13; 15; 17; 19, CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Fata morgana : CENTRAL (14 12 24)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Aventurile lui Tom Sawyer, Moar
tea lui Joe Indianul : DACIA
(50 35 94) — 8,45; 12; 15,15; 18,30.
• Cireșarii : LIRA (317171) — 15;
17; 19.
• Fapt divers ; GIULEȘTI (17 55 46)
— 9*  11*  13*  15*  17*  19.
• Nemuritorii: FLOREASCA (33 29 71)
• 9’ Mitică ^Popescu t VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19.
• Raliul: COSMOS (27 54 95) — 9;
11; 13; 15; 17; 19.
• Revanșa : PROGRESUL (23 94 10)
— 15; 17; 19.
• Acordați circumstanțe atenuante?: 
BUZEȘTI (50 43 58) — 17.
• Lovitură fulgerătoare : BUZEȘTI
— 9; 11; 13; 15, DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 17; 19.
• După mulți ani : DRUMUL SĂRII
— 13; 15.
• Tatăl meu pe termen scurt : SCA
LA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Călărețul electric : SALA MICA A 
PALATULUI — 11; 16; 19,30.
• Ana Pavlova : STUDIO (59 53 15)
— 10; 13; 15,45; 18,30.
• Neînvinsul : FESTIVAL (15 63 84)_  g. jj. 13. jț . jg.
• Aii Baba și cei 40 de hoți : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9,15; 12,15; 15,30; 
18,30; MELODIA (11 13 49) — 9; 12; 
15; 18,15.
• Frumoasa Shiniang : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Vraciul: GLORIA (47 46 75) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19, TOMIS (21 49 46)
— 9; 12; 15; 18, MODERN (23 71 01) — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Pe urmele șoimului î GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, AU

din muncitori coriști, cea de-a 
XXI-a ediție a „Galei tinerilor 
concertiști" desfășurată în cadrul 
Festivalului național „Cîntarea 
României", aducea pe podiumul de 
concert 12 tineri soliști provenind 
din rîndurile elevilor liceelor de 
artă din București și Iași, ale stu
denților conservatoarelor din Capi
tală și Cluj-Napoca, ale absolven
ților acestor instituții de învăță- 
mint muzical artistic. Contactul cu 
activitatea formațiilor de artiști 
amatori, cu munca și realizările ti
nerilor interpreți profesioniști pro- 
veniți din diferitele instituții mu
zicale ale țării constituie aspecte 
importante, de conținut, ale muncii 
colectivului simfonic sătmărean. 
Indiscutabil, punctul de greutate 
al stagiunii de concerte îl consti
tuie aici manifestările săptămînale 
ale filarmonicii din localitate. De la 
muzica lui Bach — această constan
tă spirituală a oricărui muzician 
contemporan — și pînă la creația 
românească din zilele noastre, rea
lizarea celor trei concerte ale ac
tualei ediții a „Galei tinerilor con
certiști" a demonstrat, în egală 
măsură, o cultură a stilurilor, pre
cum și o adecvată fasonare a so
norității, ambele argumentate cu 
deplină responsabilitate profesio
nală de către cei doi conducători 
permanenți ai formației, dirijorii 
Alexandru Munteanu și Emil Aluaș. 
Prezentat în primă audiție publi
că absolută, Concertul pentru cla
rinet și orchestră datorat Doinei 
Rotaru-Nemțeanu este o lucrare 
care poate fl considerată o creație 
de referință în literatura acestui 
instrument, la noi, alături de lu
crări deja antologice semnate de 
Tiberiu Olah și Aurel Stroe. Să 
subliniem aici caracterul special al 
responsabilității profesionale pe 
care și-o atribuie un interpret cum 
este clarinetistul Leontin Boanță, 

tor de participarea entuziastă șl 
de susținuta activitate desfășu
rată. Și trebuie să subliniez cu 
satisfacție că activează și acum, 
după trei decenii, coriști care au 
înființat formația. Dintre aceștia, 
amintesc aici pe Șerban Călin Popa. 
Constantin Trandafir, Georgeta 
Drimba, Constantin Brașoveanu, 
Gheorghe Vasilache, Viorel Arteni, 
frații Ion și Costin Onica etc". 
„Pentru mine este o mîndrie deo
sebită să fac parte din acest bine
cunoscut cor, ne spunea și Lucica 
Andrei, lăcătuș, cea mai tînără 
componentă a formației. M-au im
presionat atît rodnica activitate 
concretizată în peste 340 de parti
cipări la spectacole și concursuri 
artistice, repertoriul larg, cuprin- 
zînd circa 90 de piese de mare fru
musețe și atractivitate, cîntece pa
triotice ?i revoluționare, cît și se
riozitatea, ambiția și migala cu 
care se lucrează, se șlefuiește în
delung fiecare cîntec sub conduce
rea dirijorului Jan Nicolau".

Iată deci o formație corală mun
citorească, o formație laureată a 
mai multor concursuri republicane 
și interjudețene, a tuturor edițiilor 
marelui Festival național al muncii 
și creației „Cîntarea României" ! 
Are numeroase prezențe, colabo
rări și înregistrări la radio și tele
viziune, cînțece create special pen
tru ea de compozitorii noștri, între 
care D. D. Botez, Mircea Neagu, 
Valențiu Grigorescu, Nicolae Balan 
ș.a. După cum remarca prof. Cris

RORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15;
17,15; 19,30.
• Surorile medicale : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19.
• Ghețuri pe înălțimi : POPULAR
(35 15 17) — 15; 17, FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17; 19.
• Amintirea unei mari tubiri : 
POPULAR — 19.
• Kramer contra Kramer : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19,
FAVORIT (45 31 70) — 8; 10; 15; 17;

*19,15, FLAMURA (85 77 12) — 10,15;
12,15; 14,15; 16,30; 19.
• Cidul : LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 
8.45; 11,45; 15; 18,15.
• Băieți buni, băieți răi : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Iubirea are multe fețe : VICTO
RIA (16 28 79) — 9; 12; 15,30; 18,30,
FLACĂRA (20 33 40) — 9,30; 12; 15,30; 
18,15.
• Program W. Disney — 9; 11; 17,30; 
Undeva, cîndva — 13; 15,15 : DOINA 
(16 35 38).
• Legenda călărețului singuratic :
TIMPURI NOI (15 6110) — 9; 11,30;
14; 16,30; 19.
• Yankeii: UNION (13 49 04) — 10; 
13; 16; 19.
• Jandarmul șl extraterestrii : PA
CEA (60 30 85) — 15; 17; 19, MIORI
ȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Rocky II ; COTROCENI (49 48 48) 
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Marfă furată : ARTA (21 31 86) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19.

teatre 

muzician ce face demonstrația na
turii complexe a mijloacelor de 
care dispune. Și tot despre respon
sabilitate profesională în etalarea 
unor pagini ilustre aparținind lui 
Bach sau Beethoven se poate vorbi 
atunci cînd pianiști elevi ai Li
ceului de artă „G. Enescu" din Ca
pitală sau ai celui din Iași prezintă, 
de la nivelul podiumului solistic, 
lucrări aparținind celor doi maeș
tri al culturii universale. In ciuda 
lipsei experinței scenice, uneori 
vădită. Alina Voicu, Olga Lupu, 
Paul Staicu, Valeriu Rogacev, pe 
de o parte, au prezentat calități de 
justă gindire muzicală, iar Radu 
Postăvaru, pe de alta, de perfecti
bilă orientare stilistică.

A devenit o tradiție ca studenții 
provenind de Ia clasele de instru
mente de suflat ale conservatorului 
clujean să se prezinte la nivelul 
unei salutare excelențe interpreta
tive ; mă gîndesc la ■ caligrafia 
ferm nuanțată a desenului ritmi- 
co-melodic în cazul oboistului Le
vente Soos, la cultura sunetului 
funcțional aliată culturii stilistice 
in cazul cornistului Karoly Orban. 
Studentă în ultimul an al aceluiași 
conservator, cîntăreața Eva Bărăian 
a definit unul dintre cele citeva 
momente de special interes ale 
acestei serii de concerte, iar aceasta 
grație consistenței maleabile a tim
brului său de soprană lirico-spintă, 
în pagini sempate de Doru Po- 
povici sau Puccini. Să apreciem, 
în ceea ce o privește pe violo
nista Luminița Burcă, de la Con
servatorul din București, valoarea 
constructivă a temperamentului ei 
muzical ; pe de altă parte, violo
nistul Rudolf Fatyol, membru al 
colectivului simfonic sătmărean, 
găsește măsura unei comunicări pe 
cît de sensibile, pe atît de atent 
întreținute.

Dumitru AVAKIAN

tiana Stoian, președinta Comitetu
lui județean de cultură și educație 
socialistă, prezența și exemplul 
acestui cor muncitoresc, cu evolu
ții de ținută, mult așteptate de pu
blic, au constituit un adevărat fer
ment pentru dezvoltarea mișcării 
corale vasluiene. In acest cadru, 
inițierea unei ample și origi
nale manifestări artistice județene, 
„Dialogul muncii și hărniciei", a- 
junsă acum la a treia ediție, a avut 
drept rezultat apariția și consoli
darea unor formații corale similare 
în aproape toate întreprinderile in
dustriale, astfel că acum ființează 
în județ nu mai puțin de 32 de co
ruri muncitorești ; cele de Ia între
prinderile de aparate de măsură și 
control, Mecanica, Textila. Com
binatul de fire sintetice din 
Vaslui, întreprinderea de elemente 
pneumatice și aparate de măsură 
și întreprinderea de vigonie din 
Bîrlad, Filatura și întreprinderea 
„Hușana" din orașul Huși sînt cite
va dintre ele. Nivelul de interpre
tare la care s-au ridicat, reperto
riul bogat abordat le fac, de alt
minteri, competitive, apte nu nu
mai să apară foarte des și cu suc
ces în spectacole muzical-coregra- 
fice, dar să și susțină cu aplomb, 
independent, recitaluri corale în
tregi, mult gustate și aplaudate de 
spectatori.

Petru NECULA
corespondentul „Scînteii"

gescu. Soliști : Alexandra Guțu, 
Pompei Hărășteanu. Dirijorul coru
lui : Vasile Pântea — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Căsăto
ria secretă — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Su- 
zana — 18,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46)': 
Amintiri — 18; (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44) : Intr-un parc pe o ban
că — 18.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 18.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ro
manță tîrzie — 18,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Tur
nul de fildeș — 18.
• Teatrul ,, Not tara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Pădurea — 18; (sala Stu
dio) : Olelie și Vînătorii — 18,30.
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Jean fiul lui Ion — 18,30,
(sala Giulești, 18 04 85) : Hotel „Zo
dia gemenilor" — 15.
• „MELODII *84 “ (ediția a șasea). 
Concert-concurs de muzică ușoară ro
mânească și de dans, Parada șlagă
relor. Din melodiile anului 1984: Pa
latul sporturilor și culturii (75 40 40) 
— 18.
• Teatrul satiric-muzical „CJ Tăna- 
se" (sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, 
sînt al dv. ! — 18; (sala Victoria, 
50 58 65) : Băiatul cu sticleți — 18,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(secția estradă, 13 13 00) : Concert în... 
haz major — 18,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Mary Poppins — 9; Cenușăreasa — 
18.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : O 
fetiță caută un cîntec — 10; Frații 
Criș — 15,30; (sala din Piața Cosmo- 
nauților, 11 07 57) : Lungul nasului — 
15,30.
• Circul București (10 41 95) : Parada 
circului — 19.
• Estrada Armatei (13 60 64) : Veselia 
are cuvîntul — 18.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România, 
Președintele Frontului Democrației și Unității Socialiste

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Aflînd cu bucurie de realegerea dumneavoastră in funcția de președinte 

al Frontului Democrației și Unității Socialiste al Republicii Socialiste Româ
nia, vă adresez calde felicitări în numele Conferinței Consultative Politice 
Populare a Republicii Populare Chineze.

Urez Frontului Democrației și Unității Socialiste al Republicii Socialiste 
România și poporului român să obțină, sub conducerea dumneavoastră, vic
torii și mai mari în opera de construcție socialistă și pentru menținerea 
păcii in lume.

DENG YINGCHAO
Președintele Comitetului Național 

al Conferinței Consultative Politice Populare 
a Republicii Populare Chineze

Puternică mobilizare pentru realizarea planului
(Urmare din pag. I)

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Survolind teritoriul României, în drum spre Suedia. îmi face mare plă

cere să vă mulțumesc pentru relațiile prietenești existente între țările noas
tre și să-mi exprim speranța că ele se vor intări tot mai mult în viitor, 
spre binele reciproc al națiunilor noastre.

Vă rog să primiți. Excelență, cele mai bune urări pentru sănătatea 
dumneavoastră personală și prosperitatea poporului prieten al României.

Dr. K. D. KAUNDA
Președintele Republicii Zambia

tv
20,00 Telejurnal (parțial color)
20,15 Actualitatea în economie
20,25 Studioul tineretului (parțial color). 

Programul partidului — programul 
tinereții noastre revoluționare 
• Timp al marii biruințe. Mon
taj de muzică și poezie patriotică

— revoluționară, 0 Tinerii răs
pund înaltei chemări • Un „DA" 
pentru întreaga viață. Reportaj 
• De strajă patriei. îndeplinim 
neabătut prevederile Directivei 
comandantului suprem; Cronică 
eroică. împlinirea a patru decenii 
de la eliberarea Budapestei. Evo
care • Serial științific. „Călătorie 
în Univers" — episodul 11 • Sport 
și tinerețe • Pentru seninul vieții 

21,50 Telejurnal (parțial color) 
22,00 închiderea programului

importante cantități de pro
duse.

Auzindp-1 că la acest ca
pitol al producției fizice 
peste prevederi se înscrie la 
cuvint și Neculai Amihule- 
sei cu o relatare de la Ex
ploatarea minieră Mahmu- 
dia-Somova, județul Tulcea, 
nu ne-am ascuns surprinde
rea.

— Odată cu luna februarie 
— ne spune el — minerii de 
aici s-au întrecut pe ei In- 

I șiși. realizînd producții re
cord de cite 3 000 de tone 
calcar siderurgic în fiecare 
zi peste prevederile planu
lui „la zi“. Și astfel, nu nu
mai că restantele au fost re
cuperate în întregime, dar 
s-a realizat și o depășire a 
planului de la începutul 
anului cu 20 000 ton£. Succes 
care are la bază folosirea 
utilajelor din carieră la în
treaga lor • capacitate, creș
terea productivității muncii.

înfruntînd cu bărbăție ge
rul aspru și viscolul puter
nic din ultimele zile — ne 
comunică Tristan Mihuța — 
colectivul de la Schela de 
producție petrolieră din Pe- 
cica, județul Arad, depune 
eforturi susținute pentru a 
realiza și depăși producția 
de țiței. Una din căile în
deplinirii acestui important 
obiectiv este creșterea nu
mărului de sonde aflate în 
funcțiune. în acest scop. în

săptămîna in curs, petroliș
tii din brigada a doua, con
dusă de inginerul Dumitru 
Dinu, au muncit cu eroism 
pentru punerea în funcțiune 
a unei noi sonde. în timp ce 
brigada nr. 1, condusă de 
inginerul Dan Boric, a ac
ționat cu toate forțele pen
tru urgentarea intrării în 
funcțiune a altor trei sonde, 
aflate in reparații capitale.

Nici întreprinderea chimi
că din Rîșnov n-a fost scu
tită de efectele negative ale 
acestei ierni deosebite. Cu 
toate acestea, activitatea 
productivă s-a desfășurat 
fără întrerupere, instalațiile 
funcționînd la cei mai înalti 
parametri. Acest' fapt — ne 
spune corespondentul nostru 
Nicolae Mocanu — își găsește 
explicația în programul ju
dicios de lucru întocmit 
în așa fel încît nu nu
mai să fie preîntîmpinate 
orice perturbații, dar să se 
asigure și o valorificare su
perioară a materiilor prime 
și auxiliare, in condițiile re
ducerii consumurilor ener
getice. Toate acestea, la care 
se adaugă o exemplară or
ganizare și disciplină mun
citorească, au permis ca în 
perioada care a trecut din 
acest an colectivul întreprin
derii să-și îndeplinească sar
cinile de plan absolut la toa
te cele 41 de sortimente de 
produse, reușind chiar să-și 
depășească prevederile la 
producția fizică.

La export 
de calitate,

îndeplinirea la timp șl în 
cele mai bune condiții de ca
litate a planului la export 
constituie unul/din obiective
le principale ale întrecerii 
socialiste pe care o desfă
șoară în aceste zile și colec
tivele muncitorești din jude
țul Bacău. în acest scop — 
ne spune Gheorghe Baltă — 
specialiștii, toți oamenii 
muncii din întreprinderi se 
preocupă cu stăruință de în
noirea și modernizarea pro
duselor, de îmbunătățirea 
continuă a calității acestora. 
Pînă in momentul de față, 
șase întreprinderi industriale 
băcăuane au livrat suplimen
tar partenerilor externi 
mărfuri în valoare de peste 
14 milioane lei.

De aceeași preocupare pen
tru onorarea exemplară a 
contractelor la export dau 
dovadă și oamenii muncii 
din industria județului Cluj. 
Corespondentul nostru Ma
rin Oprea ține să evidenție
ze realizările colectivului de 
la întreprinderea „Chimica" 
din Turda, care a livrat la 
export, peste planul perioa
dei care a trecut de la în
ceputul anului, produse in 
valoare de 7 milioane lei. 
Sarcinile de plan la export

- produse 
competitive
au fost depășite șl de între
prinderile „Armătura", „Sin- 
terom", „Farmec", „Terapia" 
și „Electrometal" din Cluj- 
Napoca.

O deosebită atenție acordă 
realizării și livrării ritmice a 
producției pentru export și 
colectivul de la Combinatul 
chimic din Craiova. Cu toa
tă vitregia iernii, mobilizîn- 
du-se exemplar, oamenii 
muncii de aici au reușit să 
livreze în acest an, pînă a- 
cum, mai bine de 1 000 tone 
îngrășăminte chimice peste 
prevederi.

Nici n-apucăm bine să 
terminăm convorbirea cu 
Craiova că intervine pe fir 
corespondentul nostru Sava 
Bejinariu din Suceava :

— Mă aflu la întreprin
derea de utilaje și piese de 
schimb din Suceava. Azi, 
miercuri, 13 februarie, s-a 
trimis la export un nou va
gon de produse. Este cel 
de-al șaselea din luna fe
bruarie. După cum ne-a spus 
directorul întreprinderii, in
ginerul Ion Nemțișor, colec
tivul de aici este ferm hotărît 
să mențină același ritm înalt 
de lucru și in perioada ur
mătoare. Concret, aceasta în

seamnă că la fiecare două 
zile se va trimite cite un va
gon de produse partenerilor 
externi.

Produse de calitate su
perioară și competitive pe 
piața externă au livrat și 
unitățile economice din ju
dețul Botoșani. După cum ne 
anunță Silvestri Ailenei, nu 
mai puțin de șase colective 
muncitorești au livrat pină 
acum suplimentar parteneri
lor externi un volum de 
produse în valoare de peste 
17 milioane lei.

N-am putut cuprinde, în 
spațiul acestor relatări, decît 
o parte din multitudinea de 
vești primite ieri de la co
respondenții „Scînteii". Fap
tele atestă că, printr-o judi
cioasă organizare a produc
ției și a muncii, prin spriji
nul nemijlocit, la fața locu
lui, din partea ministerelor 
și centralelor, a organelor de 
partid, este pe deplin posibil 
ca în toate unitățile econo
mice să se lucreze la nivelul 
maxim al posibilităților, 
pentru ca alegerile de la 17 
martie să fie întîmpinate de 
fiecare colectiv cu rezultate 
cît mai bune în îndeplinirea 
planului și angajamentelor 
asumate în întrecerea socia
listă.

Petre POPA 
Ilie ȘTEFAN

A apărut

„MUNCA DE PARTID" 
nr. 2/1985

Sumarul revistei se deschide cu 
genericul „Sărbătorirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu". Sînt publicate, 
în continuare, cuvîntarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și Scrisoarea 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., Consiliului de Stat și Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia cu ocazia aniversării zilei de 
naștere a secretarului general al 
partidului.

Editorialul revistei este consacrat 
încheierii recentului Congres al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste.

O altă rubrică a revistei, intitulată 
„Amplă mobilizare de forțe pentru 
înfăptuirea istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XIII-lea“, înfățișează 
preocupări actuale ale organelor și 
organizațiilor de partid din indus
trie și de la sate. De asemenea, la 
rubrica „In întîmpinarea alegerilor 
de deputați" este inserat articolul 
„Propunerile din adunările cetățe
nești — larg valorificate".

Sînt, de asemenea, publicate ru
bricile cunoscute ale revistei.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 14 februarie, ora 20—17 fe
bruarie, ora 20. în țară : Vremea va 
fi deosebit de rece la început, apoi va 
fi în încălzire, mai ales în zonele de 
deal șl de munte. Cerul va fi mai 
mult noroș. Vor cădea precipitații lo
cale, sub formă de ninsoare în prima 
zi în regiunile estice, apoi precipita
țiile vor fi sub formă de ninsoare, la- 
poviță șl ploaie în cea mai mare par
te a țării. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat, cu unele intensificări predo- 
nintnd din sectorul sud-estic, iar la 

munte din sectorul vestic în a doua 
parte a intervalului. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 25 șl

minus 15 grade, Izolat mal coborîte în 
prima noapte, dar mai ridicate la sfîr- 
șitul intervalului pînă în jur de zero 
grade, iar cele maxime între minus 15 
și minus 5 grade, pe alocuri mai ridi
cate în sud-vestul țării și zonele de 
deal pînă la plus 5 — plus 6 grade. 
Ceață locală, cu depunere de chiciură 
în primele zile. Izolat, se va-semnala 
polei. în București : Vreme deosebit 
de rece la început, apoi în încălzire. 
ușoară, cu cerul temporar noros. Vor 
cădea precipitații mai ales sub formă 
de ninsoare în a doua parte a inter
valului. Vîntul va sufla slab pînă ia 
moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între minus 22 și minus 8 grade, 
mai ridicate în ultimele nopți, iar cele 
maxime între minus 12 și minus 8 
grade, fiind în creștere în a doua par
te a intervalului pînă în jur de zero 
grade. Condiții de polei la sfîrșitul in
tervalului.

(Urmare din pag. I)

„lupta pentru kilowați"

Drumuri închise
Datorită ninsorilor abundente și 

vintului care a viscolit zăpada tro
ienind șoselele, următoarele drumuri 
sînt închise circulației rutiere : DN 
1 D — Albești—Urziceni, DN 2 — 
Urziceni—Buzău, DN 2 B — Buzău— 
C. A. Rosetti. DN 2 C —• Pogoa
nele—Slobozia. DN 22 — Rimnicu 
Sărat—Brăila. DN 21 — Viziru—Bă- 
răganu, DN 21 A — Țăndărei—Bă- 
răganu, DN 3 — București—Lehliu— 
Ostrov—Băneasa. DN 34 A — Leh
liu Gară—Drajna, DN 31 — Călă
rași—Oltenița. DN 4 — București— 
Oltenița, DN 41 — Oltenița—Daia, 
DN 5 B — Giurgiu—Ghimpați, DN 
61 — Ghimpați—Corbii Mari, DN 51
— Alexandria—Zimnicea. DN 51 A
— Zimnicea—Viișoara, DN 65 A — 
Roșiori—Turnu Măgurele. DN 2 F
— Odobești—Vaslui, DN 22 D — 
Măcin—Caugagia, DN 11 A — Ad- 
jud—Bîrlad, DN 15 D — Negrești— 
Vaslui. DN 24 A — Zorleni—Huși, 
DN 24 B — Huși—Albița, DN 24 C
— Bivolari—Rădăuți—Prut. DN 26 —

circulației rutiere
Foltești—Murgeni, DN 29 — Boto
șani—Mănoleasa, DN 29 A — Doro- 
hoi—Rădăuți—Prut. DN 29 D — Bo
toșani—Stefănești. DN 66 — Lainici 
—Livezeni.

Puternice forțe umane și mate
riale. peste 3 200 oameni' ai muncii 
și 850 utilaje, depun eforturi susți
nute. în vederea normalizării cit mai 
grabnice a circulației rutiere și pe 
aceste drumuri.

Pe calea ferată -se circulă, cu una!- 
le întîrzieri, datorate blocărilor din 
triaje și din stațiile de formare a 
trenurilor de călători, cauzate de 
căderile de zăpadă și de viscol.

Un număr de peste 9 100 feroviari, 
avînd la dispoziție pluguri și tre
nuri de deszăpezire, acționează la 
degajarea liniilor.

Aeroportul internațional Otopeni, 
ca și cele de la Băneasa și din res
tul țării sînt în stare de disponibi
litate. traficul de pasageri și de 
mărfuri desfășurîndu-se normal.

(Agerpres)

din Reșița și Caransebeș, care co
laborează in producția și furnizarea 
către consiliile populare a unor 
microhidroagregate au livrat, în 
1984, doar trei din cele 35 de agre
gate contractate. După o suită de 
tergiversări și reeșalonări, forul tu
telar al acestor unități — Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
— promite recuperarea restanțelor. 
„Electromotor“-Timișoara s-a an
gajat să producă trei tipuri de agre
gate, de puteri mai mici, ce pot func
ționa izolat. Dar beneficiarii nu au 
primit nici unul. Cică ar lipsi cu
relele de transmisie trapezoidale...

Toate acestea au împiedicat înde
plinirea prevederilor apului trecut 
din programele de valorificare a re
surselor de energie ale unor consi
lii populare, multe din microhidro- 
centraleîe planificate nefiind rea
lizate. Poate unii furnizori restan- 
țieri vor obiecta zicînd că, oricum, 
rîurile sînt înghețate și agregatele ar 
sta degeaba. Dar, la termenele cînd 
trebuiau livrate, apa din pîraie era... 
lichidă.

ÎN CAUTAREA unor soluții 
SIMPLE, LUCRURILE S-AU COM
PLICAT. în ancheta publicată acum 
doi ani se arăta cît de simple și efi
ciente pot fi microhidrocentralele 
făcute de unii cetățeni ingenioși, 
dintr-o materie primă numită 
„ce-ara avut prin ogradă". Se arăta 
că, uneori, această „sursă" de apro
vizionare cu cele necesare unei tur
bine este insuficientă, că sînt unii 
cetățeni (destul de numeroși) care ar 
dori să-și construiască o microhidro- 
centrală, dar le lipsesc experiența, 
cunoștințele ori chiar materialele. 
Se cerea, deci, organizarea produc
ției unor instalații, a unor elemente 
componente.

Din păcate, lucrurile au rămas In

același stadiu artizanal. Ministerul 
Comerțului Interior a solicitat între
prinderii „F.Iectromotor“-Timișoara 
— chiar pe baza ofertei făcute de în
săși această unitate ! — producerea 
unor astfel de microagregate, încă 
din luna mai 1984 (adresa nr. 8/5517). 
Dar la contractările pentru acest an, 
din octombrie, nu s-a prezentat ni
mic. Prototipurile sînt, încă, în ex

ției tehnice a consiliului popular al 
județului Harghita — județ unde 
soluția, căutată inițial în alte părți, 
a fost găsită acasă — făcea urmă
toarea remarcă : „Cei de la „Electro- 
motor“-Timișoara au conceput niște 
microhidroagregate prea sofisticate 
în raport cu nevoile populației din 
zona noastră. Cred că au un număr 
dublu de piese și repere față de un

„IVO-1" - tip de microhidrocentrală realizată de Consi
liul popular al județului Harghita, pe bază de resurse locale, 
funcționînd cu bune rezultate, în comuna Zetea :

Puterea instalată — 16 kW. Producția zilnică — 384 kWh. 
Adică echivalentul energiei zilnice necesare pentru 10 aparta
mente, în perioade de vîrf ale consumului.

MICROHIDROCENTRALĂ din comuna Vîrșag - Harghita 
concepută de frații Pal Geza și Pal Vilhelm: puterea instalată 
3 kW. Capacitatea de producție zilnică - peste 70 kWh, ceea 
ce depășește consumul unei familii care folosește întreaga 
gamă de aparate electrocasnice.

perimentare. Desigur, marilor între
prinderi Industriale le revin, cu prio
ritate absolută, sarcini de producție 
de mare importanță pentru econo
mia națională, sarcini de la care ni
meni nu își propune să le abată. 
Dar, dacă ele insele.se oferă să rea
lizeze, ca producții " anexe secunda
re, asemenea instalații — ca în ca
zul de față, întreprinderea „Electro
motor" — atunci de ce să nu-și res
pecte promisiunea 1 Firește, normal 
ar fi ca satisfacerea acestor cerințe 
să revină unităților de mică indus
trie ale consiliilor populare, ale 
cooperației meșteșugărești, ale altor 
producători locali. Experiența jude
țului Harghita este grăitoare în 
acest sens.

Tovarășul Peter Zoltan, șeful sec

televizor. Cine-1 depanează, dacă se 
defectează ? Pe de altă parte, prețul 
lor e prea mare și depășește suma 
pe care un gospodar sau o coopera
tivă agricolă, sau o unitate silvică 
ar fi dispuse să o investească. Cu- 
noscînd bine ce se cere, specialiștii 
consiliului popular județean, au pro
iectat două tipuri de microhidro- 
centrală, ce au fost executate în 
secția de utilaje pentru transport a 
Antreprizei de construcții-montaj 
județene Harghita, care avea capa
cități de producție disponibile. Ma
terialele folosite : tablă groasă, dife
rite piese recuperate și recondițio
nate (cum ar ti, de pildă, servomo
torul de la ștergătoarele de parbriz). 
Nimic costisitor, astfel Incit prețul 
rezultat se ridică la numai o treime

3
față de cele oferite de producătorii 
de la Timișoara. Cele cîteva aflate 
în funcțiune în acest județ satisfac 
cerințele. Amintita unitate produce 
și montează astfel de microhidrocen- 
trale tuturor solicitanților. Oamenii 
au început să le caute pentru a-și 
asigura gratuit încălzitul și ilumina
tul electric, chiar și acolo unde re
țeaua trece prin fața casei. Se inte
resează ide ele și unitățile din sil
vicultură, cooperativele agricole.

Este dificil de spus încotro s-ar 
îndrepta opțiunea cetățeanului : spre 
un agregat mai complicat, dar ultra
modern, automatizat și, indubitabil, 
cu randament înalt, sau spre unul de 
un gen mai modest, cum este cel 
realizat la Harghita. Bine-ar fi să 
existe ambele în vînzare, încît omul 
să-și poată alege, în funcție de pre
tenții, de mijloacele materiale și de 
întrebuințarea respectivului agregat. 
Bine ar fi dacă în toate județele ar 
exista o preocupare susținută pentru 
cunoașterea potențialului de produ
cere a energiei pe plan local, a cere
rii unor unități, a populației pentru 
agregate de producere a energiei 
electrice.

Am stăruit mai mult în aceste rin- 
duri asupra microhidrocentralelor. 
Dar observațiile sînt valabile și în 
ce privește instalațiile eoliene, alte 
agregate pentru producția de ener
gie prin mijloace accesibile popu
lației. De aceea, s-ar cuveni, 
pentru a folosi un termen extras din 
tema rîndurilor de față, să se acțio
neze mai energic pentru ca aceste 
obstacole să fie depășite, să se asi
gure, în toate județele țării, tuturor 
unităților și cetățenilor care doresc 
să-și construiască o centrală elec
trică, acționată de apă (iar numărul 
județelor cu potențial hidrotehnic 
este mare) posibilitatea de a găsi 
materialele șl piesele, ca și asistența 
tehnică necesare.

INFORMAȚII SPORTIVE
• După 9 runde. în turneul zonal 

de șah de la Praga conduc Mihai 
Șubă (România) și Vlastimil Jansa 
(Cehoslovacia) cu 5,5 puncte și cîte 
o partidă întreruptă, urmați de Flo
rin Gheorghiu (România). Eduard 
Prandsteter. Lubomir Ftacnik (ambii 
Cehoslovacia), Andras Adorjan, Jo- 
zef Pinter (ambii Ungaria) și Dimi- 
tăr Doncev (Bulgaria) — cu cîte 5 
puncte. După ce cîștigase întrerup
ta cu bulgarul Grigorov. Gheorghiu 
a remizat in runda a 9-a cu Pinter, 
rezultatul de egalitate fiind consem
nat și în partida Mihai Ghindă — 
Adorjan. Mihai Șubă a întrerupt cu 
Istvan Farago (Ungaria).
• Proba de 10 km din cadrul 

concursului internațional de biatlon 
de la Predeal a fost cîștigată de 
schiorul român Ion Lestyen, cu 
timpul de 39’26”, urmat de P. Ze- 
linska (Cehoslovacia) — 39’35”. In 
proba de ștafetă 4X7,5 km. pe pri
mul loc s-a situat echipa R. D. Ger
mane (lh52’45”), urmată de formația 
A.S.A. Brașov (lh54’53”).

• Astăzi. Ia Băile Felix, se vor 
desfășura campionatele republicane 
de cros. Competiția constituie un 
criteriu de selecție în vederea al
cătuirii lotului României pentru 
„Crosul Balcanic", ce va avea loc In 
aceeași localitate, la 10 martie.
• In sala complexului sportiv 

„23 August" din Capitală va avea 
loc sîmbătă și duminică tradiționala 
competiție internațională de atle
tism pe teren acoperit „Cupa de 
Cristal". Concomitent, se dispută și 
campionatele republicane.

• Săptămîna viitoare vor avea loc 
finalele pe țară ale „Cupei Congre
sului al XII-lea al U.T.C." la spor
turile de iarnă, la care vor partici
pa peste 600 de tineri și tinere din 
toate județele țării. calificați din 
etapele anterioare. întrecerile de 
schi alpin, schi fond, biatlon și să
niuțe se vor disputa la Vatra Dor- 
nei (18—20 februarie), iar cele de 
patinaj viteză la Suceava (23—24 
februarie).

• Ieri, pe patinoarul „23 August*  
din Capitală s-a disputat meciul de 
hochei pe gheață dintre echipa Tor
pedo Usti Kamenogorsk din prima 
ligă a campionatului sovietic și for
mația României. Hocheiștii de la 
Torpedo au obținut victoria cu scorul 
de 8—2 (4—0, 2—1, 2—1). Astăzi, pe 
același patinoar, începînd de la ora 
11, vor avea loc partidele România 
(tineret) — Cehoslovacia (juniori) și 
Torpedo Usti Kamenogorsk — 
România.

ITINERARE ALE MUNCII ȘI CREAȚIEI SOCIALISTE
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Operațiunea 
„Calcar"

Fapte de muncă din cuprinsul unui județ.
Fapte de muncă, împliniri, noutăți, în acest miez de 

iarnă cînd pretutindeni, la orașe și la sate, sint eva
luate rezultatele efortului constructiv, se fac pregătiri 
intense pentru desfășurarea campaniei electorale 
pentru alegerile de deputați de la 17 martie a.c.

Puternic 
îndemnuri 
colectivele 
acționează 
istoricelor

mobilizate de însuflețitoarele chemări și 
adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de oameni ai muncii din județul Galați 
cu energii sporite pentru a da -viață 
hotărîri ale Congresului al Xlll-lea al

partidului, hotărîri care pentru gălățeni înseamnă, In 
primul rînd, creșterea mai accentuată a contribuției lor 
la folosirea cu chibzuință, eficiență a bazei de ma
terii plime a țării. In toate domeniile de activitate 
din județ se depun eforturi susținute pentru a face 
din munca fiecărui colectiv o sursă de continuă dez
voltare a industriei, a agriculturii, de înflorire a tu
turor localităților județului. Stau mărturie și aceste 
vești despre numai 
gației muncitorești.

cîteva din faptele dăruirii și abne-

Sus, la 64 de metri, cu inima lingă oraș
Cu Petrică Anghel 

șl Petru Pleșa stăm de 
vorbă intr-o încăpere 
amenajată in... picio
rul mare al macaralei- 
capră de la șantierul 
naval. Una dintre cele 
mai puternice macara
le navale (doar cea de 
la Constanța o între
ce), ea puțind ridica 
dintr-odată greutăți 
pină la 320 tone. Adică 
un tr'en cu peste 30 de 
vagoane ! Macaraua 
deservește docul uscat 
al șantierului, locul 
unde se construiesc 
cele mai mari nave ce 
se pot realiza la Du
năre. mineralierele de 
55 000 tdw. Doc con
struit în ultimele două 
decenii de mari împli
niri socialiste. Stăm de 
vorbă cu cei doi (elec
tricianul și mecanicul 
de serviciu) intr-un 
moment de respira, 
căutînd să aflăm de la 
ei cum se vede Ga
lațiul de la înălțimea 
macaralei (56 m in ca
bina de lucru, 64 m pe 
grinda principală, 78 
m punctul de vîrf al 
utilajului). Oamenii se 
miră de o asemenea

dau să-miîntrebare, 
explice că lor nu le 
prea arde
cînd se .află acolo, sus; 
mai mult, mă tentează 
cu o întimplare fru
moasă, petrecută cu 
cîteva zUe în urmă, 
cînd toți trei (ei doi și 
macaragiul Constantin 
Chirtic) au stat pe vint 
și ger la 64 de metri 
timp de 9 (nouă) ore 
neîntrerupt pentru a 
debloca de gheață ca
blurile macaralei, tmi 
mai spun că de nouă 
ani de 
nează, 
dicat 
nave :
tdw, alte patru ro-ro- 
uri, alături de alte 
„mărunțișuri" (tablie- 
rul podului Borcea 
etc.). Dau să trans
form în tone toate a- 
cestea, mă răzgindesc 
și le cer din nou să-mi 
descrie peisajul orașu
lui văzut 
celui mai 
de lucru
„Păi, se 
tmi spune 
ghel. Combinatul, plat
forma industrială de 
nord, cartierele Țigli-

de peisaj

cînd funcțio- 
macaraua a ri
mai multe... 
patru de 55 000

de la cota 
înalt punct 
din Galați, 
vede 'totul, 
Petrică An-

na. Mazepa (unde stă 
colegul), Aeroport, Du
nărea (unde locuiesc 
eu). Se văd ca-n pal
mă porturile 
Bazinul Nou, 
mineralierul, 
văd spitalul 
de paturi, casa de cul
tură a sindicatelor, 
universitatea, pati
noarul artificial aco
perit. Totul".

Totul, adică cele 
peste 81 500 aparta
mente ridicate în pe
rioada 1945—1984 (in a- 
ceste locuri care n-au 
fost cruțate defel de 
război!), dintre aces
tea peste 70 000 fiind 
construite după anul 
1963. Galațiul de azi 
mai are o pondere de 
4 la sută in producția 
industrială a țârii, loc 
de frunte asigurat de 
existența celui mai 
mare combinat side
rurgic al patriei, uni
tate industrială in 
care valoarea fonduri
lor fixe pe un om al 
muncii a ajuns la. 1,3 
milioane lei.

Dar care județ al ță
rii nu arată astăzi 
frumos de la înălțimea 
faptelor acestor ani ?

orașului: 
docurile, 
Se mai 
cu 1300

Schiță de portret pentru... oțel
Surprind un scurt dialog intre 

doi oțelari, Ia ieșirea din schimb :
— Gata cu oțelul pe ziua de azi...
— Da’ de unde! Nici nu m-am 

despărțit bine de cel de-aici și mă 
reîntilnesc cu cel de-acasă. de pe 
stradă, din oraș...

Oțelul de-acasă...

Intru cu vorbele astea pe buze 
in Oțelăria nr. 1 cu convertizoare 
a Combinatului siderurgic Galați, 
îl caut pe maistrul principal Con
stantin Văduva și-i cer să mă lă
murească.

— Păi, ce, n-au dreptate? Dai de 
oțelul nostru pretutindeni. Existen-

ța lui, începută aici, se’ Împletește 
cu existenta fiecăruia dintre noi.

— Nu exagerați ?
— Defel. Uite, să intrăm într-un 

apartament construit oriunde în 
țară. Bucătăria e ticsită de oțel. 
Oțel de Galați : aragazul, frigide
rul, tigăile și alte mărunțișuri în
seamnă tot atîtea întîlniri cu oțelul 
nostru. Dar să ieșim din aparta
ment, poposind in stradă. Tram
vaiele, autobuzele, autoturismele, 
unele construcții metalice, vagoa
nele de tren, dacă ajungem în gară, 
vapoarele acostate în port — toate 
s-au născut de fapt și aici, în con- 
vertizoarele oțelăriilor 
Mari edificii ale țării — sistemele 
hidroenergetice și de
Porțile de Fier I și II. ecluzele 
Canalului Dunăre — Marea Nea
gră. noul pod de la Cernavodă, 
viitoarea centrală nuclearo-electri- 
că. zeci și sute de construcții in
dustriale. platformele de foraj ma
rin și cîte altele înseamnă și oțel 
de Galați...

— Ni l-ați apropiat suficient pen
tru a-1 îndrăgi și a prețui mai mult 
munca dumneavoastră, a oțelarilor. 
Ce-ar mat fi de spus pentru a în
tregi această schiță de portret ?

— Am elaborat pînă acum sute 
de noi mărci de oțel, una dintre 
ultimele fiind oțelul pentru indus
tria aeronautică. Iar pentru ama
torii de statistici amintesc că am 
rotunjit la 70 milioane tone canti
tatea totală de oțel elaborată 
Galați de la prima șarjă șl pînă 
prezent... Și mal reamintim 
multe din premierele tehnice 
aici i-au avut ca oaspeți dragi 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu.

Cantitatea de mai sus înseamnă 
un tren cu lingotiere lung de peste 
12 000 km. Tren care ar depăși lun
gimea totală a căilor ferate româ
nești.

Cum vă place portretul oțelului 
de aici ?

noastre.

navigație

la 
în 
că 
de 
pe 
pe

Eroii momentului (și ai locului) 
sînt echipajele și navele spărgătoa
re de gheață ale Administrației 
Fluviale a Dunării de jos Galați, 
colectivele din porturi. încerc să 
am o discuție mai „așezată" 
cu ing. Octavian Cristea, directorul 
A.F.D.J., dar mă aleg doar cu suc
cinte informații despre nave scoa
se din gheață sau ajutate să intre 
în porturi. Nu mâ las și mă înfiin
țez din 
oră a 
foarte 
foarte 
repede 
înainte 
prezintă un colaborator la fel de 
grăbit să plece pe Dunăre, aud la 
stația radio cîteva dialoguri cu cei 
de pe o navă care se căznea să 
acosteze la o dană. Mal aflu de un 
convoi cu barje ce a fost scos din 
portul mineralier și dus la Mahmu- 
dia, acum urmînd să facă drumul 
înapoi, bar jele 
una pe brațul 
sibil ca de la 
calcarul într-o 
să poată răzbi mai ușor prin ghea
ță"). Mă bucur de ce aud, îmi fixez 
și titlul „Operațiunea «Calcar»", 
sperind că interlocutorul meu se va 
mai elibera din treburi. Atunci a 
intrat cineva anunțîndu-1 că e che
mat urgent într-o misiune. Mi-a 
zîmbit încurcat, apoi 
o valijoară, spunîndu-mi : 
aici pregătită, 
se știe cînd 
te-ntorcl...“.

Am aflat că 
ajuns cu bine 
rurgic de la

nou. neanunțat, la prima 
unei zile. Directorul e 
amabil, dar și prins de 
multe treburi. Dă ordine, 
pe cineva care-i apăruse 
cu un vraf de hîrtii, îmi

fiind trase una cîte 
Sf. Gheorghe („po- 
Tulcea să încărcăm 
navă maritimă, care

mi-a arătat 
_____  ___  „O am 
In munca noastră 
pleci. Nu și cînd

navele cu calcar au 
la Combinatul side- 
Galați.

amînat doar discuția 
ing. Octavian Cristea 
anotimp mai cald...

Iar eu am 
așezată cu 
pentru un

25 de premiere 
navale

In acest an se va împlini un sfert 
de secol de la plecarea în prima 
cursă de la Șantierul naval Galați 
a primului cargou maritim româ
nesc, „Galați", de 4 500 tdw. Ii re
amintesc aceasta Eroului Muncii 
Socialiste Nicu Macovel, unul din
tre cei care au participat Ia con
strucția navei, iar de atunci la exe
cuția multor altora. II mai rog să-și 
amintească despre tradiția bate
rii simbolicului nit de aur. „Da, 
la nava «Galați» s-a bătut pe tru
pul vasului un asemenea nit. De 
atunci s-au mai bătut asemenea

nituri la nava -Petroșani-, cap de 
serie la mineralierele de 12 500 
tdw, și la mineralierul «Blaj- de 
55 000 tdw. Se poate spune că, la 
modul simbolic, constructorii na
vali din Galați au lăsat asemenea 
însemne pe vreo 25 de nave. Tot 
atîtea premiere navale.

25 nituri de aur și peste 200 nave.
Acesta ar fi bilanțul primului 

sfert de veac de construcție a va
selor maritime la Galați. Nicu Ma- 
covei și le amintește greu pe toa
te 200, dar premierele, cele 25 sim
bolice nituri de aur. le ține minte 
bine. Au fost nave de cele mai di
verse destinații și mărimi, între 
4 500—55 000 tdw. între cele din 
urmă, vasele tip ro-ro (cu încăr
care orizontală pentru transportul 
trailerelor, autovehiculelor și con- 
teinerelor), navele multifuncționale, 
de tip „Polar", navele de linie, iar 
acum — petrolierul de 35 000 tdw.

Florile vieții
Pe 1 februarie a.c., stăm de vorbă 

cu Alexandrina Caramaiiu, șefa 
Oficiului de stare civilă din Galați. 
Se nimerește ca în acea zi inter
locutoarea noastră să împlinească 
13 ani de cînd muncește pe acest 
post. Se află Încă sub impresia unei 
situații mal deosebite, pe care ne-o 
destăinuie : o mamă care a născut 
în 1984... patru copii. Unul în luna 
ianuarie, iar alții trei (triplet!, deci) 
In decembrie.

Discutăm despre copil, florile 
vieții.

— In ultimii 20 de ani, la Galați 
s-au născut peste 125 000 de copii. 
In șapte dintre acești ani, numărul 
nou-născuților înregistrați Intr-un 
an a depășit cifra de 7 000. In 1984 
au fost 7 135, cu aproape 1 100 mai 
mulți decît Ln anul precedent. In 
1984 au fost înregistrate la Galați 
718 mame cu cinci șl peste cinci 
copii, precum și 1 009 mame care 
au de la trei copii tn sus...

Pe parcursul discuției vine și 
vestea că luna ianuarie s-a încheiat 
cu 720 de nou-născuți. O medie 
lunară ridicată.

— Să ne țină puterile să-l putem 
înregistra pe toții exclamă inter
locutoarea mea, surlzind.

Parcă Înregistrarea ar fi partea 
cea mai grea a problemei...

Poligonul... 
campionilor

Multiplul campion olimpic Nicu 
Vlad a plecat către Los Angeles din 
comuna Piscu, județul Galați. L-a 
descoperit Nelu Gospodinov, care

1-a predat apoi fratelui său, Gh. 
Gospodinov („Rapid"), pentru ca în 
final actualul campion să ajungă 
la „Steaua". Insă anii petrecuți la 
Galați au rămas în memoria sa, dar 
mai ales a celor care azi încearcă 
să-i calce pe urme. Profesorul 
Marcel Iridon lucrează cu 30 de 
sportivi de la grupele I și II de 
performanță ale clubului „Dună
rea". Noua sală de antrenament se 
află în str. Mihai Bravu nr. 2. Nu 
exista pe timpul șederii lui Nicu 
Vlad la Galați. Se poate spune 
chiar că performanțele răsunătoare 
de la Los Angeles au propulsat 
simțitor halterele de la Galați unde, 
în afara sportivilor menționați, mai 
există o grupă de începători. în 
număr de 70, iar la Piscu, în co
muna natală a campionului, a luat, 
de asemenea, ființă un centru de 
pregătire, condus de instructorul 
Costel Dimofte, pentru alți vreo 60 
de tineri pasionați de haltere. Cît

îl privește pe cel care li calcă pe 
urme, să-i numim pe Marin Otin- 
ceanu și Gigi Secan, alături de 
Viorel Barbu și Postelnicu Petruț, 
iar din rîndul consătenilor lui Nicu 
Vlad, care fac antrenament în co
mună, pe Gh. Constantin, George 
Mihai, Nicolae Panait ș.a. Totuși, 
primii doi menționați mai sus — 
Gigi Secan și Marin Otinceanu — 
rămîn marile speranțe ale Galațiu- 
lui pentru acest an. Poate că ei vor 
izbuti să urce pe cele mai înalte 
trepte ale întrecerii, pornind chiar 
din Galați. Adică, fără via Bucu
rești... Oricum, condițiile create în 
prezent la 
bune decît 
îndepărtați, 
Nicu Vlad 
grija lui Marcel Iridon). Pentru că, 
așa cum ne declara profesorul Iri- 

olimpice 
avem de 
campioni

Galați sînt mult mai 
cele din anii, nu prea 
cînd se antrena aici 

(un an s-a aflat și în

don, „acum doar bazele 
ne mai lipsesc ; în rest, 
toate". Poate chiar și alți 
olimpici...

Dacă treceți prin județ...
• O expoziție a cărților aparținînd scriitorilor gălățeni (care trăiesc 

și muncesc în prezent în județ — în număr de aproape 30 de autori) ar 
cuprinde circa 80 de volume. Anul trecut au apărut zece cărți de poezie, 
proză, eseu. Cam tot atît este și numărul navelor care se lansează anual 
la șantierul de aici. Fiecare cu... navele lui • La Grivița, comună din 
centrul județului, Dumitru Căpraru, învățător pensionar, pictează. Cu 
predilecție — chipurile consătenilor. A făcut pînă acum peste 40 de 
portrete. Printre picături conduce și un cerc de artă plastică, compus din 
zece membri, bărbați și femei • De la dr. Mihalache Brudiu, muzeograf 
la Muzeul de istorie gălățean aflăm despre descoperirea unei noi forti
ficații romane în vatra orașului, un castellum, care urmează altuia desco
perit In 1979. Noul complex arheologic ne-a adus aminte că în urmă cu 
zece ani același pasionat cercetător a mai descoperit un alt vestigiu 
important, un cavou roman aparținînd unui comandant militar, vestigiu 
care a fost... acoperit la loc, deși el se află în mijlocul cartierului Dunărea. 
In cazul de față (al noii fortificații romane recent descoperite) amplasarea 
unor grădini cu legume stînjenește cercetările. Cine nu iubește istoria la 
Galați ? • In grădina publică din oraș se află și statuia lui Mihai 
Eminescu, opera lui Frederic Storck. A fost dezvelită în anul 1911 (în 
parcul municipal), fiind cel dinții monument închinat Luceafărului în țară. 
La dezvelire au participat Mihail Sadoveanu, 
Anghel, Emil Gîrleanu, Nicolae 
edificiile deosebite ale Galațiului 
Ion Mincu, pe frontonul clădirii 
ora exactă prin acorduri din 
lățeanul losif Ivanovici *Casa  
casa pionierilor, este opera aceluiași Ion Mincu, iar Docurile din port 
sînt realizate după planurile lui Anghel Saligny. Ultima construcție 
amintită a fost ridicată (în anii 1884-1889) la cîțiva metri de Dunăre 
• La Galați, cei interesați pot lua cunoștință despre prioritățile na
ționale în pregătirea cadrelor, priorități deținute de „Universitate", prin 
specializările în construcții de nave, Industrie alimentară șl tehnică 
piscicolă ș.a. *La  Muzeul de istorie Galați există una dintre cele mai 
importante colecții de obiecte de artă populară, însumînd circa 1 200 
piese. Dar respectivele lucrări, adunate cu trudă din județ, pot fi văzute 
mai mult în podul muzeului și mai puțin în expoziții.

_______ , Ion Minulescu, Dimitrie 
lorga, actrița Maria Filotti ș.a. • Intre 
se numără Palatul administrativ, arhitect 
aflîndu-se un ceas care, uneori, anunță 
valsul „Valurile Dunării", scris de gă- 
Robescu, ce adăpostește în prezent

Dan PLAEȘU
corespondentul „Scînteii’

insele.se


MESAJ AL SECRETARULUI GENERAL AL O.N.U. Manifestări consacrate României
cu prilejul Anului Internațional al Tineretului

Tinerei generații - un rol vital in făurirea 
unei lumi mai drepte și pașnice

NAȚIUNILE UNITE 13 (Ager- 
pres). — în mesajul secretarului 
general al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, cu prilejul marcării, in 1985, 
a Anului Internațional al Tineretu
lui sub deviza „Participare, Dezvol
tare, Pace", — proclamat, după cum 
se știe, de Adunarea Generală a 
O.N.U., ca urmare a propunerii avan
sate de România, care s-a bucurat 
de o largă audiență internațională — 
se subliniază că obiectivul acestui 
eveniment constă în concentra
rea atenției mondiale asupra ce
rințelor și aspirațiilor tinerei gene
rații de pretutindeni și în recunoaș
terea rolului vital pe care tineretul 
îl poate avea în făurirea unei lumi 
mai drepte și pașnice pe planeta 
noastră.

Mesajul relevă faptul că. întrucît 
Anul Internațional al Tineretului 
coincide cu cea de-a 40-a aniversa

re a Națiunilor Unite, organizație 
înființată pentru înfăptuirea idealu
rilor de pace ale umanității, scopu
rile și principiile O.N.U. pot oferi 
o valoroasă orientare tinerei gene
rații, în pregătirea sa pentru lumea 
de miine.

Organizația Națiunilor Unite, a 
subliniat Javier Perez de Cuellar, 
acordă o mare însemnătate integră
rii efective și participării active a 
tineretului, care constituie o resur
să globală de primă mărime la via
ța societății. în vederea promovării 
perspectivelor păcii, stabilității și 
dezvoltării.

în încheiere, secretarul general al 
O.N.U. a adresat un apel tuturor 
guvernelor, organizațiilor neguver
namentale. de a susține obiectivele 
Anului Internațional al Tineretului, 
pentru participarea constructivă a 
tineretului la edificarea unui viitor 
mai bun pentru întreaga omenire.

LONDRA. — în cadrul manifestă
rilor consacrate Unirii Principatelor, 
la Londra a avut loc o seară româ
nească organizată de Asociația de 
prietenie Marea Britanie — Româ
nia. Cu această ocazie, J. Ballantyne, 
membru al conducerii asociației, a 
scos în evidență importanța Unirii 
pentru formarea statului național 
unitar român, precum și lupta înde
lungată a poporului român pentru 
consolidarea independenței și suve
ranității naționale. A fost relevată 
politica de pace și prietenie pro
movată de țara noastră.

Participanta au vizionat filmul 
„Unirea — permanență a istoriei po
porului român" și expoziția docu
mentară de fotografii „Momente din 
lupta poporului român pentru unita
te și independență națională".

O seară românească dedicată ace
luiași eveniment a fost organizată și 
de filiala din Nottingham a Asocia
ției de prietenie Marea Britanie — 
România. Brian Johnson, președinte
le filialei, a prezentat o expunere 
privind semnificația Unirii Principa
telor și realizările obținute de po
porul român in anii noii orînduiri.

MADRID. —Aniversarea Unirii a 
fost marcată și la Institutul de limbi 
străine din Madrid. A fost evocată 
semnificația evenimentului, eviden- 
țiindu-se in același timp realizările 
obținute de țara noastră in ultimele 
patru decenii, politica externă de 
pace și colaborare internațională a 
României socialiste. A fost prezentată 
o gală de filme documentare româ
nești. .

PARIS. — Asociația de prietenie 
„Roumanie-Normandie — Ion Crean
gă" a organizat, la Rouen, o mani
festare culturală. în cadrul căreia a 
fost pusă in lumină importanta ac
tului istoric de la 24 ianuarie 1859.

LISABONA. — La Societatea de 
limbă portugheză din Lisabona, prof, 
dr. Fernando Peixoto da Fonseca a 
prezentat expunerea „Relațiile isto- 
rico-culturale lusitano-române". Ci
tind date și fapte istorice, autorul 
a subliniat permanenta poporului 
nostru in spațiul carpato-dunărean 
și lupta românilor din Muntenia, 
Moldova și Transilvania pentru in
dependență și unitate națională.

(Agerpres)

Pentru crearea unei zone 
fără arme nucleare în nordul Europei

Răspunsul tovarășului K. Cernenko la apelul 
organizației nord-europene „Un tratat — acum“

MOSCOVA 13 (Agerpres). — Răs- 
punzînd apelului organizației nord- 
europene „Un tratat — acum", care 
cheamă la încheierea cît mai grab
nică a unui tratat privind crearea 
unei zone fără arme nucleare în nor
dul Europei, Konstantin Cernenko, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S.. 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., arată : Crearea 
în nordul european a unei zone de- 
nuclearizate ar deschide în mod ne
îndoielnic noi posibilități pentru în
tărirea încrederii și diminuarea în
cordării. Uniunea Sovietică este gata 
să-și asume obligația de a nu folosi

arma nucleară împotriva statelor Eu
ropei de nord care vor participa la 
zona denuclearizată — relatează a- 
genția T.A.S.S. De asemenea, Uniu
nea Sovietică este gata să fie garant 
al zonei denuclearizate în Nordul 
Europei și să examineze unele mă
suri substanțiale, aplicabile teritoriu
lui ei adiacent zonei, care ar con
tribui la întărirea statutului denu- 
clearizat al acesteia. Noi am fi gata, 
intre altele, să examinăm cu părțile 
interesate problema acordării statu
tului denuclearizat bazinului Mării 
Baltice, relevă K. Cernenko.

Raporturile Est-Vest pe agenda 
reuniunii ministeriale a C.E.E.

ROMA 13 (Agerpres). — La în
cheierea unei reuniuni de informare 
ce a avut loc la Roma, miniștrii de 
externe ai țărilor Pieței comune au 
dat publicității o declarație asupra 
relațiilor Est-Vest, în care exprimă 
satisfacția pentru inițierea de noi 
negocieri sovieto-americane. precum 
și speranța că cele două părți nu 
vor precupeți nici un efort pentru 
a ajunge la rezultate substanțiale.

„Dialogul Est-Vest — se arată, în 
continuare, în declarație — nu tre

buie să se, limiteze la discuții bila
terale în problemele controlului ar
mamentelor". Miniștrii de externe 
din C.E.E. „acordă o importanță tot 
atit de mare și celorlalte convorbiri 
care continuă în problemele contro
lului și limitării armamentelor". Ei 
se pronunță „pentru o extindere a 
bazei acestui dialog, atît intr-un 
context bilateral, cît și în toate fo
rumurile utile desfășurării lui, în 
special în cadrul Conferinței pentru 
Securitate și Cooperare în Europa".

Inițiativă a mișcării pentru pace din Irlanda
DUBLIN 13 (Agerpres). — „Miș

carea irlandeză pentru pace între po
poare" — organizație de masă ce ac
ționează pentru apărarea păcii și pre- 
intimpinării unui război — a adresat 
un apel guvernului de la Dublin, ce
tind înscrierea in Constituția țării a 
unui articol care să prevadă neutrali
tatea Irlandei.

în cadrul unui miting organizat in 
capitala țării, președintele organiza
ției a subliniat că peste 80 la sută 
din populația Irlandei se pronunță 
pentru promovarea unei politici ex
terne de neutralitate, aceasta fiind o 
politică ce corespunde intereselor na
ționale.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Convorbiri siriano-libaneze • Retragerea din orașul Saida 
a trupelor israeliene de ocupație • După acordul dintre 
Iordania și O.E.P. în vederea soluționării problemei 

palestiniene
DAMASC 13 (Agerpres). — Pre

ședintele Libanului, Amin Gemayel, 
și primul ministru libanez, Rashid 
Karame. au efectuat o scurtă vizită 
la Damasc, unde au avut convorbiri 
cu președintele Siriei, Hafez Al- 
Assad. Cu acest prilej, a fost dis
cutată situația din Liban, în con
textul agravării problemelor econo
mice ale tării și al pregătirilor în 
vederea extinderii autorității statu
lui libanez asupra zonelor sudice de 
unde urmează să se retragă trupele 
israeliene.

După cum a anunțat agenția si
riană de presă Sana, citată de Reu
ter, președintele Hafez Al-Assad a 
reafirmat hotărîrea țării sale de a 
continua să acorde întregul ajutor 
posibil Libanului. în vederea elibe
rării de sub ocupația israeliană, 
pentru instaurarea securității, reali
zarea reconcilierii naționale și re
construcției.

BEIRUT 13 (Agerpres). — Sub pre
ședinția lui Amin Gemayel a avut 
loc, la Beirut, o reuniune a guver
nului de uniune națională consacrată 
examinării ultimelor evoluții pe plan 
politic, economic și militar din Liban, 
informează agenția M.E.N. Intr-o 
declarație făcută la încheierea reu
niunii, primul ministru, Rashid Ka
rame. a spus că au fost luate mă
suri de securitate in vederea apli
cării planului de desfășurare a for
țelor armate libaneze în sudul țării. 
EI a anunțat o reuniune extraordi
nară a cabinetului său pentru joi, la 
care vor lua parte reprezentanți ai 
partidelor politice libaneze.

BEIRUT 13 (Agerpres). — Postul 
de radio Beirut a anunțat că for
țele israeliene de ocupație din sudul 
Libanului s-au retras din orașul 
Saida, principalul centru urban din 
regiune. Informații citate de agen
ția U.P.I. relevă totuși că, deși tru
pele israeliene au evacuat orașul 
propriu-zis. ele dețin încă poziții în 
zona riului Awali. la aproximativ, 
trei kilometri nord de Saida.

Comandamentul armatei libaneze 
a declarat închis portul Saida pînă 
la noi ordine.

RIAD 13 (Agerpres). — Secretarul 
general al Organizației Conferinței 
Islamice, Sharifuddin Pirzâda. a 
condamnat recentele atacuri aeriene 
israeliene în cimpia Bekaa, din 
centrul Libanului, și acțiunile repre
sive împotriva populației libaneze 
soldate cu moartea a numeroase 
persoane nevinovate. într-o decla
rație difuzată de postul de radio 
Riad, el a cerut retragerea imediată 
a trupelor israeliene din Liban.

Secretarul general al O.C.I. a rea
firmat sprijinul organizației islamice 
pentru eforturile guvernului libanez 
în vederea retragerii trupelor israe
liene de pe teritoriul țării și pentru 
suveranitatea și independenta Liba
nului.

TUNIS 13 (Agerpres). — Comitetul 
Central al organizației „Al Fatah", 
principala componentă a O.E.P., s-a 
întrunit la Tunis, în prezența lui 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației’ pentru 
Eliberarea Palestinei. în cursul reu
niunii a fost analizat acordul reali
zat intre Yasser Arafat și regele 
Hussein al Iordaniei asupra unei 
„formule de acțiune comună iorda- 
niano-palestiniană pentru o soluțio
nare pașnică și justă a problemei 
palestiniene", informează agențiâ 
Kuna.

CAIRO 13 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului, Hosni Mubarak, a 
apreciat, la o întilnire cu ziariștii, 
Că acordul asupra unei formule de 
acțiune comună iordaniano-palesti- 
niană, anunțat la Ammap, consti
tuie, „un pas in direcția cea bună", 
transmite agenția M.E.N. Acest 
acord a fost realizat în cursul con
vorbirilor purtate luni de regele 
Hussein al Iordaniei și președintele 
Comitetului Executiv al Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei, 
Yasser Arafat.

Cu prilejul celei de-a ‘tO-a 
aniversări a eliberării 

Budapestei

OMAGIU EROILOR ROMÂNI
BUDAPESTA 13 (Agerpres). — Cu 

prilejul celei de-a 40-a aniversări a 
eliberării capitalei ungare, ambasa
dorul României la Budapesta, Ni
colae Vereș, a depus o coroană de 
flori la monumentul eroilor români, 
din cartierul Rakosliget.

Au fost prezenți reprezentanți ai 
M.A.E., Ministerului Apărării Na
ționale și Consiliului Popular al 
capitalei ungare. Au fost, de aseme
nea, prezenți membrii ambasadei 
române.

Monumentul a fost ridicat în anul 
1958 de organele locale în semn de 
recunoștință și omagiu adus ostași
lor români care, in timpul celui 
de-al doilea război mondial, în lup
tele împotriva fascismului, și-au 
jertfit viața pentru eliberarea Buda
pestei.

Desemnarea președintelui 
interimar al Uruguayului
MONTEVIDEO 13 (Agerpres). -- 

In baza unui acord cu forțele poli
tice*  uruguayene, Consiliul Națiunii
— cea mai înaltă instanță politico- 
administrativă actuală din Uruguay
— l-a desemnat pe președintele 
Curții Supreme de Justiție, Rafael 
Addiego Bruno, în calitate de pre
ședinte interimar al țării, in locul 
fostului șef al statului, generalul 
Gregorio Alvarez, care și-a prezen
tat luni demisia. Președintele inte
rimar al Uruguayului va asigura, 
împreună cu Adunarea Legislativă, 
care va fi instalată oficial la 15 fe
bruarie. continuitatea procesului na
țional de democratizare a*  vieții po
litice interne, care va cunoaște o 
etapă nouă, la 1 martie, cînd va fi 
instalat oficial președintele ales al 
tării. Julio Maria Sanguinetti.

Prin desemnarea in prezent a 
unui președinte interimar civil în 
Uruguay — act primit cu satisfacție 
de masele populare, care și-au ma
nifestat și cu acest prilej sprijinul 
ferm față de procesul de democra
tizare a vieții politice interne — 
s-a pus capăt în mod efectiv regi
mului militar Uruguayan, care s-a 
menținut la- putere mai bine de 
11 ani.

BRAZILIA

(DIN ACTUALITATEA POLITICĂ') ----

ÎNLĂTURAREA PRIMEJDIEI NUCLEARE
— un imperativ pentru toate țările de pe toate continentele

„Apelul de la Delhi" — o expresie a noilor evoluții ale mișcării mondiale pentru pace

Obiective ale 
viitorului guvern 

BRASILIA 13 (Agerpres). — In
tr-o declarație făcută la Brasilia, 
președintele ales al Braziliei, Tan
credo Neves, a arătat că între obiec
tivele prioritare ale guvernului său 
— care va fi instalat oficial la 15 
martie — figurează convocarea Adu
nării Constituante, în vederea elabo
rării proiectului noii legi fundamen
tale a țării, realizarea unui „pact 
social" pentru depășirea dificultăți
lor economice și lansarea unui pro
gram guvernamental de combatere a 
inflației — transmite agenția Pren- 
sa Latina. El a precizat că se preco
nizează ca noua constituție a Brazi
liei să fie supusă unui referendum 
anul viitor.

Președintele ales a respins catego
ric ideea trecerii in miinile particu
larilor a unei părți din sectorul de 
stat al economiei naționale. El s-a 
pronunțat, totodată, pentru o amolă 
reformă agrară, care să asigure ne
cesarul intern de produse agroali- 
mentare și să contribuie la ridicarea 
nivelului general de viață a popu
lației. Noi măsuri vor fi luate pen
tru dezvoltarea construcției de lo
cuințe și a rețelei serviciilor către 
populație — a mai declarat Tancredo 
Neves.

Consecințe 
ale secetei în Africa

In Grecia, priorități ale dezvoltării 
economico-sociale

Imagine din Atena

Nu de mult, parlamentul grec a 
adoptat definitiv planul cincinal de 
dezvoltare economico-socială a tă
rii pe perioada 1983—1987, primul 
de acest fel din Grecia — orientă
rile generale ale planului fiind 
aprobate încă din iunie 1983. Prin
tre obiectivele sale de bază se în
scriu măsuri pe linia socializării 
unor sectoare ale vieții economice 
și sociale și consolidarea indepen
denței naționale. Planul prevede o 
largă politică de investiții, în spe
cial publice, însoțite de o politică 
de stabilizare și de însănătoșire a 
ansamblului economic ; se are, de 
asemenea, în vedere, cu prioritate, 
reducerea șomajului, lupta contra 
inflației, îmbunătățirea calității 
vieții și a nivelului de trai al popu
lației. în cursul dezbaterilor, pre
mierul Andreas Papandreu a sub
liniat necesitatea „unei noi strate
gii care să includă schimbări struc
turale în vederea creării unei in
dustrii și agriculturi moderne, via
bile din punct de vedere tehnolo
gic".

în acest cadru, la începutul anu
lui au intrat in vigoare decretele 
privind socializarea sectoarelor de 
distribuire a energiei electrice, co
municațiile și transportul feroviar 
— măsuri înscrise, dealtfel, în 
programul de guvernare al Mișcării 
Socialiste Pan elene (PASOK). Gu
vernul elen a precizat că „so
cializarea nu înseamnă doar pre
luarea de către stat a unui sector 
sau altul, ci participarea statului, 
a autorităților locale, a oamenilor 
muncii și acționarilor la activitatea 
de conducere și administrare".

■ • Referindu-se la tendințele eco
nomiei naționale, ministrul elen al 
departamentului de resort a decla

rat că tn 1984 ritmul creșterii eco
nomice a fost de 2.25 la sută, mai 
mare cu un punct față de progno
zele anterioare ; producția indus
trială a crescut cu 2 la sută, iar cea 
agricolă cu 7 la sută ; în același 
timp, volumul exportului a sporit 
cu 8 la sută față de 1983 ; în pri
mele zece luni ale anului trecut, 
veniturile externe realizate din tu
rism au fost cu 13,4 la sută mai 
mari decît în aceeași perioadă a 
anului trecut.

în ansamblul preocupărilor de 
dezvoltare, o atenție prioritară se 
acordă energeticii. în prezent. Gre
cia își acoperă aproape 80 la sută 
din necesarul de energie primară 
din resurse proprii : aproximativ 
60 la sută pe seama cărbunelui, în
tre 16—18 la sută pe seama ener
giei hidraulice și 2 la sută pe seama 
utilizării resurselor alternative, 
cum ar fi energia geotermică. cea 
eoliană și cea solară. Guvernul și-a 
propus, în perspectivă, realizarea 
independentei energetice.a țării. în 
acest scop intensificindu-se opera
țiunile de punere în valoare a bo
gatelor rezerve de cărbune brun din 
nordul țării și a resurselor hidrau
lice. La începutul deceniului urmă
tor se vor construi termocentrale 
pe lignit înnobilat. Prima termo
centrală de acest fel, cu o putere 
de 500 000 kW. va fi construită în 
1992 la Aliverion. pe insula Euboca, 
preconizindu-se ea după 1993 să 
înceapă construirea unei termocen
trale similare la sud de Atena. în 
total, puterea noilor centrale va 
depăși 1 milion kW, iar unele ter
mocentrale care funcționează tn 
prezent cu păcură vor trece pe căr
bune.

Apel adresat Irakului și Iranului
NAȚIUNILE UNITE 13 (Ager

pres). — Secretarul general al 
O.N.U.. Javier Perez de Cuellar, a 
adresat Irakului și Iranului apelul 
de a respecta moratoriul convenit 
în urmă cu opt luni privind abți
nerea reciprocă de la bombardarea 
obiectivelor civile — a anunțat pur

tătorul de cuvint al Națiunilor Uni
te. Arătind că moratoriul a fost efi
cient. secretarul general al O.N.U. 
și-a exprimat speranța că cele două 
părți vor continua să-l respecte,_ în 
scopul ocrotirii vieții populației 
civile. »

RIGORILE IERNII ÎN EUROPA

Activitatea fermă pentru salvarea omenirii de primejdia distrugerii 
nucleare constituie, așa cum este bine cunoscut, un obiectiv fundamental 
al întregii politici externe promovate cu consecvență de România socia
listă, de președintele Nicolae Ceaușescu. Sint bine cunoscute și se bucură 
de înaltă apreciere nenumăratele luări de poziție, propunerile concrete, 
ansamblurile de măsuri preconizate, inclusiv multiplele inițiative formu
late in acest sens de țara noastră, între care, de pildă, cea mai recentă 
susține necesitatea ca țările membre ale N.A.T.O. și cele din Tratatul 
de la Varșovia să se întîlnească și să discute modalitățile de a contribui 
la succesul negocierilor sovieto-americane, astfel ca acestea să se în
cheie cu rezultate substanțiale în direcția încetării .cursei înarmărilor nu
cleare, să deschidă calea unor înțelegeri corespunzătoare pentru retra
gerea rachetelor din Europa și, apoi, a oricăror arme atomice de pe 
continentul nostru și din întreaga lume.

In același timp, România, președintele Nicolae Ceaușescu au subli
niat stăruitor necesitatea imperioasă ca toate statele - care sînt vital 
interesate în preîntîmpinarea unui dezastru nuclear — să depună eforturi 
mai active, să acționeze mai energic, să manifeste mai multă inițiativă 
pe linia combaterii pericolului nuclear.

Viguroasa confirmare de către realitățile situației politice interna
ționale, de către viața însăși a acestei poziții constructive, își găsește 
grăitoare expresie tocmai în multiplicarea și diversificarea acțiunilor, de
mersurilor și luărilor de poziție a diferite state, guverne, formațiuni poli
tice de pe toate continentele, în scopul opririi cursei înarmărilor nucleare, 
pentru înțelegere și colaborare.

tn acest sens, agenda politico-di- 
plomatică internațională a consemnat 
recent o importantă acțiune — res
pectiv reuniunea „celor șase țări de 
pe patru continente" care s-a desfă
șurat la Delhi. Dincolo de așa-zisele 
„norme" sau „rigori" ale „disciplinei" 
sau politicii de bloc, Grecia a în
tins mina Suediei neutre și, îm
preună cu ele, Mexicul, Argentina, 
Tanzania și India — țări nealiniate 
— au lansat o nouă inițiativă care se 
circumscrie marii mișcări mondiale 
pentru oprirea cursei înarmărilor și 
inversarea, in direcția păcii, a ac
tualei evoluții periculoase a eveni
mentelor.

In lupta pentru pace toate 
țările pot și trebuie să-și 
aducă contribuția. Actiunea 
„celor șase" este o mărturie a înțe
legerii crescînde a marelui adevăr 
că în zilele noastre deciziile în pro
blema fundamentală : „pace sau 
război" ? nu pot fi lăsate la latitu
dinea exclusivă a cîtorva puteri. 
Intr-adevăr, așa cum atestă tot mai 
convingător cercetările oamenilor de 
știință, nici o țară, nici un popor nu 
vor putea evita consecințele dezas
truoase ale unui război nuclear, în 
aceste condiții salvgardarea păcii 
constituind suprema îndatorire deo
potrivă a tuturor popoarelor, ca și

a tuturor oamefiilor politici animați 
de sentimentul responsabilității față 
de soarta propriilor națiuni . și a 
umanității, în ansamblu.

Perseverența „celor șase", al că
ror prim apel, din mai 1984, în fa
voarea opririi cursei înarmărilor nu
cleare a fost acum reluat, aprofundat 
și concretizat în „Declarația de la 
Delhi" vădește convingerea că, prin 
acțiunile unite ale tuturor popoare
lor, ale tuturor statelor, poate să 
fie înlăturat pericolul distrugerii 
atomice, pune în lumină adevărul că 
în lupta pentru pace toate țările, 
indiferent de dimensiuni, de nivelul 
lor de dezvoltare economico-socială, 
de apartenență sau neapartenență la 
alianțe politico-militare, de situa
rea lor geografică pot și trebuie să-și 
aducă contribuția la netezirea căilor 
spre înfăptuirea acestui obiectiv pri
mordial al epocii noastre.

Tocmai în acest sens, țările deți
nătoare de arme nucleare sînt che
mate să pună capăt spiralei nesă
buite a înarmărilor atomice. Astfel, 
în Declarație se face auzit ecoul 
dorinței popoarelor ca apropiatele 
tratative sovieto-americane să se 
desfășoare intr-un mod constructiv 
și responsabil pentru a se ajunge la 
oprirea cursei înarmărilor pe Pămînt 
și preîntîmpinarea ei în Cosmos. In 
opinia autorilor apelului, se impune 
ca acest prim pas să fie urmat de o

reducere substanțială a forțelor nu
cleare, apoi de măsuri care să ducă, 
pînă la urmă, la abolirea totală a 
armelor atomice, la dezarmarea ge
nerală și completă.

De la declarații — la fap- 
te Departe de a fi o simplă decla
rație de intenții, documentul de la 
Delhi constituie, în concepția auto
rilor săi, o platformă de acțiuni con
crete. Intr-adevăr, promovarea obiec
tivelor propuse a devenit obiectul 
unei intense activități politico-diplo- 
matice. Astfel, imediat după înche
ierea reuniunii, Declarația a fost 
remisă celor cinci state posesoare 
de arme nucleare, ca și tuturor sta
telor neposesoare de arme nucleare. 
In același timp, membrii grupului 
au făcut cunoscut că vor angaja dis
cuții cu factorii de răspundere ai 
țărilor posesoare de arme nucleare, 
în scopul de a-i convinge „să as
culte vocea rațiunii", să acționeze 
pentru a realiza „reduceri substan
țiale ale arsenalelor atomice exis
tente" și, în final, „să elimine aceste 
arme de pretutindeni". în același 
sens vor avea loc întâlniri cu delega
țiile S.U.A. și U.R.S.S. la negocierile 
de la Geneva pentru a contribui la 
„crearea unei atmosfere favorabile" 
luării, in cadrul negocierilor, a unor 
măsuri efective de dezarmare.

Circumscriindu-și acțiunea mișcării 
mondiale pentru înlăturarea primej
diei unui holocaust nuclear și pro- 
punîndu-și să stimuleze lupta pentru 
salvgardarea păcii, membrii grupului 
au hotărît să editeze și să difuzeze 
in intreaga lume o lucrare referitoa
re la consecințele unui război nu
clear, „astfel incit oamenii să devină 
conștienți de situația critică cu care 
este confruntată întreaga planetă și 
să exercite presiuni asupra guverne
lor lor pentru a împiedica o confrun
tare nucleară".

Paralel cu acțiunile comune între
prinse, unele din cele șase state și-au 
stabilit importante obiective regiona
le în vederea restrîngerii ariei de 
răspîndire a armamentului nuclear, 
ca pas important în direcția dezar
mării, al creării unui climat de pace 
și înțelegere. Sînt, astfel, cunoscute 
eforturile Greciei în direcția creării 
în Balcani a unei zone ' lipsite de 
arme nucleare. în același sens, gu
vernul elen, condus de premierul An
dreas Papandreu, a respins planul 
N.A.T.O. privind modernizarea ar
melor atomice existente pe teritoriul 
Greciei și, adoptînd o serie de mă

suri de securitate în zona de stațio
nare, a reafirmat hotărîrea sa de a 
evacua armele respective.

La rîndul ei, Suedia este angajată, 
împreună cu partenerii săi din nor
dul Europei, în examinarea modali
tăților de transformare a Scandina
vici într-o zonă lipsită de arme nu
cleare. Totodată, Mexicul a fost unul 
din statele cele mai active care au 
negociat Tratatul de la Tlatelolco, 
prin care este interzisă prezența ar
melor nucleare în America Latină, 
în ce o privește, India susține cu 
fermitate transformarea Oceanului 
Indian și a întregii zone adiacente 
într-o zonă a păcii, fără arme nu
cleare.

în felul acesta, apelul lansat pu
terilor nucleare de „cei șase" are su
portul propriei activități desfășurate 
în zonele respective, în direcția 
restrîngerii ariei cursei înarmărilor 
atomice, a reducerii pericolelor la 
adresa păcii, activitate ce denotă că 
primejdia nucleară nu trebuie privită 
ca o fatalitate și că prin voință po
litică și ținîndu-șe seama de inte
resele popoarelor este pe deplin po
sibilă înlăturarea ei.

O mișcare în continuă ex
tindere. Initiativa „celor șase" dă 
expresie unei stări de spirit gene
rale, unor tendințe politice și sociale 
de tot mai largă cuprindere. Semni
ficativ în acest sens este însuși fap
tul că reuniunea de la Delhi a fost 
continuată, la Atena, cu participarea, 
de această dată a 50 de personalități, 
inițiatorilor Declarației din capitala 
Indiei adăugindu-li-se foștii premieri 
Pierre Elliott Trudeau (Canada) și 
Joop den Uyl (Olanda), ex-cancelarul 
Austriei, Bruno Kreisky, și alții. 
Sprijinind măsurile preconizate de 
„cei șase", reuniunea s-a pronunțat 
pentru o campanie mondială care să 
determine puterile nucleare, toate 
țările „să ajungă la hotărîrea poli
tică de a se angaja pe calea dezar
mării".

Fără îndoială că asemenea acțiuni 
și demersuri sînt concludente, măr
turii ale înțelegerii necesității unor 
eforturi și inițiative ferme și unite 
în apărarea păcii. Aceasta este uniră 
alternativă în sprijinul căreia Româ
nia, președintele Nicolae Ceaușescu 
s-au pronunțat și se pronunță cu cea 
mai mare energie, singura modalitate 
de evitare a distrugerii atomice, de 
salvgardare a dreptului la viață, la 
existență al oamenilor și popoarelor.

Al. CÂMPEANU

OTTAWA 13 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută la Ottawa, coordo
natorul operațiunilor de asistență ale 
O.N.U. în Africa, Bradford Morse, a 
arătat că lipsa cronică de alimente 
din numeroase țări africane amenin
ță viața a aproximativ 30 milioane 
de oameni, situație care tinde să se 
perpetueze. El a apreciat că proble
mele foametei care afectează cel pu
țin 20 dintre țările continentului a- 
frican nu vor putea fi remediate de
cît dacă eforturile țărilor respective 
vor fi sprijinite de O.N.U. și de co
munitatea internațională.

r

Valul de frig continuă să se facă 
resimțit în Europa. După o încălzire 
de scurtă durată, pe întreg teritoriul 
R.S. Cehoslovace au revenit geruri
le, temperaturile medii coborind la 
minus 20 de grade, in Slovacia cen
trală inregistrîndu-se o temper At ură 
minimă record — minus 32 grade 
Celsius. în R.S.F. Iugoslavia, ca ur
mare a scăderii bruște a temperatu
rii și a căderilor abundente de zăpadă, 
au fost închise mai multe aeroporturi. 
Agenția Taniug relatează despre o 
serie de dificultăți in transportul ru
tier și in alimentarea cu electricita
te a populației. Rafale puternice de 
vint au fost semnalate și pe coasta 
Adriaticii, concomitent cu ploi și la-

poviță. în ultimele 24 de ore. geruri 
puternice s-au abătut asupra R. D. 
Germane. Agenția A.D.N. informea
ză că. in timpul nopții, mercurul ter
mometrelor a coborit sub minus 20 
grade C., iar ziua — la minus T5 
grade.

Din nordul continentului se rela
tează formarea de ghețuri pe căile 
fluviale interne și chiar tn zonele de 
coastă ale Mării Baltice. în strim- 
torile daneze au fost blocate mai 
multe nave, fiind necesară interven
ția spărgătoarelor de gheață. în Bel
gia. zăpada și frigul stinjenesc des
fășurarea normală a activității eco
nomice, precum și a traficului rutier.

(Agerpres)
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CONVORBIRI ECONOMICE RO- 
MÂNO-IRAKIENE. Taha Yassin 
Ramadhan, prim viceprim-minis- 
tru al guvernului irakian, l-a pri
mit pe ministrul construcțiilor in
dustriale. Ion Petre, care efectu
ează o vizită la Bagdadî In cursul 
întrevederii au fost examinate sta
diul actual al raporturilor econo
mice româno-irakiene și posibilită
țile de dezvoltare a acestora în in
teresul ambelor părți. Ministrul 
român a avut, de asemenea, intil- 
niri cu miniștrii irakieni ai con
strucțiilor de locuințe și recon
strucției. industriei ușoare și iri
gațiilor.

O CUVÎNTARE A PREȘEDIN
TELUI R.D.P. LAOS. Luind cuvin- 
tul in cadrul lucrărilor sesiunii Co
mitetului Central al Frontului Con
strucției Naționale din Laos. Su- 
fanuvong, președintele R.D.P. Laos, 
președintele C.C. al F.C.N.L., a evi
dențiat succesele obținute anul tre
cut de poporul laoțian in dezvolta
rea economică și a subliniat, tot
odată, necesitatea mobilizării tutu
ror păturilor populației la tradu
cerea in viață a hotărlrilor celui 
de-al III-lea Congres al Partidu
lui Popular Revoluționar Laoțian.

CONSULTĂRI SOVIETO—VEST- 
GERMANE. La Bonn s-au desfă
șurat consultări sovieto — vest-ger- 
mane în problema prevenirii proli
ferării armelor nucleare, relatează 
agenția T.A.S.S. Au fost discutate 
chestiuni privind cea de-a treia

conferință pentru studierea modu
lui în care se aplică Tratatul de 
neproliferare a armelor nucleare, 
care urmează să aibă loc în acest 
an. întărirea in continuare a re
gimului de nediseminare. schimbu
rile internaționale in domeniul 
nuclear, creșterea eficienței sis
temului de garanții al Agenției 
Internaționale pentru Energia Ato
mică.

REUNIUNE A GRUPULUI DE LA 
CONTADORA. in capitala Republi
cii Panama s-au deschis lucrările 
unei reuniuni pregătitoare a Grupu
lui de la Contadora, la care iau 
parte miniștrii adjuncți de externe 
din țările membre - Columbia, 
Mexic, Panama și Venezuela. în
trunirea are drept obiectiv pregă
tirea documentelor ce vor fi supu
se dezbaterii întîlnirii de joi a mi
niștrilor de externe cu reprezentan
ții statelor centro-americane, con
sacrată continuării eforturilor de 
pace in regiune.

LUPTELE DIN SALVADOR. Pos
tul de radio „Venceremos" al Fron
tului Farabundo Marti pentru Eli
berare Națională din Salvador a 
anunțat că forțele insurgente din 
țară au provocat trupelor trimise 
împotriva lor, în regiunea de nord 
a țării, noi pierderi în oameni și 
tehnică de luptă — relatează agen
ția Prensa Latina. S-a precizat că 
numai în ultima săptămînă, în

schimburile
de focuri dintre for n

țele insurgente și armată, care au 
avut loc în departamentul Mora- 
zan, armata a pierdut 71 de militari.

CRITICI LA ADRESA F.M.I. Nige
ria a respins ferm condițiile puse 
de Fondul Monetar Internațional 
pentru acordarea unui credit de 
2,5 miliarde dolari, informează 
agenția Reuter. Condițiile F.M.I. 
rămîn inacceptabile pentru guver
nul nigerian - 'brată, în acest sens, 
o declarație oficială difuzată la 
Lagos. Se precizează, totuși, că 
Nigeria va continua negocierile cu 
F.M.I. pînă la realizarea unui acord 
în această problemă.

PREVENIREA UNEI CRIZE GU
VERNAMENTALE ÎN PORTUGA
LIA. Reuniți la Lisabona, repre
zentanții partidelor socialist și so
cial-democrat, ce alcătuiesc coaliția 
guvernamentală, au hotărît să coo
pereze, in continuare, in cadrul ac
tualului cabinet portughez, trans
mit agențiile Reuter și U.P.I. Reu
niunea a fost convocată pentru a 
se preveni o criză guvernamentală 
ce se contura ca urmare a deciziei 
fostului lider social-democrat, Car
los Mota Pinto, de a demisiona a- 
tit din funcția de președinte al 
P.S.D., cit și din cea de vicepre
mier și ministru al apărării.

ȘOMAJUL IN OLANDA. La 
sfîrșitul lunii ianuarie, numărul 
șomerilor înregistrați oficial în 
Olanda a fost de 780 300, în creș
tere cu 3 400 față de luna prece
dentă, relevă un raport preliminar 
al Ministerului pentru Probleme 
Sociale dat publicității la Haga. 
Rata olandeză a șomajului — 17 
la sută din totalul forței de muncă 
— este printre cele mai ridicate 
în cadrul Pieței comune.
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