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Pentru înfăptuirea neabătută a obiectivelor de dezvoltare 
armonioasă și de înflorire a tuturor localităților patriei 
ÎNSUFLETITOARE CHEMĂRI

LA ÎNTRECERE
In pagina alia: CHEMĂRILE LA ÎNTRECERE adresate de Consiliul popular al județului 
Mureș, Consiliul popular al municipiului Brăila, Consiliul popular al comunei Amărăștii 
de Sus, județul Dolj, și Consiliu) popular al comunei Lunca de Jos, judelui Harghita

tn spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu

MUNCĂ EXEMPLAR ORGANIZATA, ÎNALTA RĂSPUNDERE
PENTRU REALIZAREA SARCINILOR ECONOMICE

PRODUCȚII RECORD PE SUPRAFEȚE CIT MAI MARI, 
IN TOATE SECTOARELE AGRICULTORII

- un obiectiv primordial in dezbaterile 
din adunările generale ale unităților agricole Asigurarea bazei energetice și de materii prime

Puternică angajare muncitorească pentru 
îndeplinirea planului la toți indicatorii

Incâ din primele zile ale anului 1985, an hoto- 
rîtor al acestui cincinal, oamenii muncii din în
treaga țară au obținut rezultate deosebite in 
muncă. Cu toate că activitatea in unele sectoa
re de producție a fost și continuă să fie îngreu
nată de ninsorile abundente, numeroase colective

de muncă din toate județele țării, sub condu
cerea organizațiilor de partid, au înregistrat in 
aceste zile remarcabile succese în producție. 
Raportul muncitoresc după prima decadă a 
acestui an se prezintă cu importante “depășiri

de producție la o serie de produse. Din ampla 
cronică a eforturilor stăruitoare, de zi cu zi, ale 
întregii noastre clase muncitoare prezentăm as
tăzi noi și semnificative fapte de muncă consem
nate de reporterii și corespondenții „Scînteii".

în unitățile agricole, începutul de 
an este marcat printr-o largă dez
batere democratică, gospodărească 
— adunările generale din coopera
tivele agricole — adunări che
mate să analizeze rezultatele și 
învățămintele care se desprind din 
activitatea desfășurată in anul 
agricol care a trecut, să aprobe 
pianul de producție șl bugetul pe 
1985 și să fundamenteze clar mă
surile concrete menite să asigure 
îndeplinirea prevederilor acestora. 
Prin participarea activă la dezbateri 
a tuturor lucrătorilor din agricultu
ră, prin multitudinea problemelor ce 
vor fi analizate, adunările generale 
vor constitui un moment important 
în afirmarea democrației noastre 
socialiste, vor pune cu claritate în 
evidență rezultatele, experiența 
bună, vor dezvălui neajunsurile, 
pentru a putea stabili măsurile ne
cesare pentru o activitate superi
oară iii acest an.

Adunările generale trebuie te
meinic pregătite, astfel incit să 
prilejui.ască o puternică afirmare a 
răspunderii și hotăririi oamenilor 
muncii din agricultură de a face to
tul pentru indeplinirea și depășirea 
sarcinilor ce revin unităților res
pective din planul de dezvoltare a 
agriculturii pe anul 1985. Există, 
desigur, o multitudine de probleme 
care formează obiectul analizei, 
probleme specifice fiecărei unități 
agricole, dar, fără îndoială, toate 
adunările generale se vor desfășura 
sub semnul exigențelor și sarcinilor 
ce stau în fața agriculturii în etapa 
actuală, conturate clar în hotăririle 
celui de-al XIII-lea Congres al 
partidului, in cuvîntarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la consfă
tuirea de lucru pe problemele agri
culturii, vor pune pe primul plan 
măsurile pentru realizarea in acest 
an a unor producții superioare, a 
unor producții-record in toate sec
toarele, la toate culturile.

Se știe că in 1984, în condițiile 
climatice mai dificile din prima 
parte a anului, s-au realizat cea mai 
mare producție de cereale din isto
ria țării, precum și recolte superi
oare la plantele tehnice, în horti
cultura. A sporit, de asemenea, 
producția zootehnică. Au existat 
insă diferențe mari între recoltele 
obținute de unități agricole înveci
nate, care beneficiază de aceleași 

condiții pedoclimatice și au o bază 
tehnico-materială asemănătoare, 
ceea ce demonstrează existența 
unor mari rezerve pentru sporirea 
producției. Iată de ce, adunările 
generale care vor incepe in curînd 
vor constitui cadrul cel mai nime
rit de a pune in evidență in fie
care unitate agricolă, fermă și for
mație de muncă resursele care 
există de sporire a producției ve
getale și animale. In acest context, 
darea de seamă prezentată, precum 
și intervențiile cooperatorilor, me
canizatorilor și specialiștilor din ca
drul dezbaterilor trebuie să eviden
țieze experiența bună din propria 
unitate, realizările formațiilor de 
muncă fruntașe, să dezvăluie lip
surile care au ' determinat ca in 
unele locuri nivelul producțiilor să 
nu corespundă posibilităților.

Trăgînd învățăminte atit din ex
periența pozitivă, cit și din neajun
surile care s-au manifestat anul 
trecut, participanții la dezbateri 
trebuie să propună soluții, măsuri 
tehnice, organizatorice și de altă 
natură în vederea realizării unor 
producții superioare celor cuprinse 
în proiectul planului de producție 
și al bugetului, pentru ca activitatea 
de producție și economică să re
flecte cu adevărat posibilitățile 
reale de care dispune unitatea res
pectivă.

Principalul punct de reper în 
dezbaterile ce se vor desfășura 
pentru definitivarea planului de 
producție și a bugetului, a progra
melor de măsuri tehnico-or'ganizato- 
rice menite să asigure indeplinirea 
prevederilor pe care le cuprind 
trebuie să-l constituie rezultatele 
obținute de unitățile agricole frun
tașe. tn această direcție este nece
sar să acționeze consiliile de con
ducere, pregătind și supunind dez
baterii dări de seamă care să cu
prindă exemple și comparații me
nite să stimuleze dezbaterile și cri- 
ticile din adunare. Experiența a do
vedit că numai prin crearea unui 
asemenea climat propice unor 
dezbateri aprofundate, pătrunse de 
exigență și responsabilitate, numai 
chibzuind împreună, gospodă
rește, rezervele și posibilitățile care 
există pot fi adoptate planuri care 
să reflecte cu adevărat potențialul 
agriculturii noastre? Este în folosul 

unităților agricole, al cooperatorilor 
și mecanizatorilor, al celorlalți oa
meni ai muncii din agricultură ca 
dezbaterile și propunerile ce se vor 
face să demonstreze că pot fi obți
nute rezultate de producție și fi
nanciare superioare.

Experiența a dovedit că, intr-un 
asemenea climat de dezbateri exi
gente și pătrunse de responsabili
tate, pot fi stabilite măsuri bine 
chibzuite, care să determine per
fectionarea întregii activități. Se 
impune ca programele de măsuri să 
fie astfel întocmite incit să prevadă 
safeini concrete și responsabilități 
clar definite, astfel incit să asigure 
indeplinirea prevederilor cuprinse 
in planurile de producție și finan
ciare. Documentele adoptate de 
adunarea generală trebuie să de
vină programe efective de acțiune, 
care să angajeze pe toți cooperato
rii, pe ceilalți oameni ai muncii din 
agricultură la înfăptuirea cu. fermi
tate a noii revoluții agrare, 15 reali
zarea -h» 1985 a unor producții mult 
sporite față de cele obținute pină 
acum.

La întreprinderea de utilaj minier din Petroșani se lucrează intens pentru livrarea la termen 
și în cele mai buhe condiții a echipamentelor miniere

Foto : Sandu Cristian

Primul care se înscrie la cuvint 
este corespondentul nostru loan 
Laza, care ne transmite: Hidroener- 
geticienii bihoreni raportează acum, 
la inceput de an, un succes de 
prestigiu — conectarea la sistemul 
energetic național a primului grup 
de 50 MW din Cadrul AMENA
JĂRII HIDROENERGETICE DRA- 
GAN-IAD. Impunătorul baraj de 
pe Valea Drăganului va zăgăzui, 
intr-o acumulare de 100 milioane 
metri cubi, apa văilor Drăgan, Iad 
și Săcueu. Noul obiectiv, care in- 
cununetlză munca depusă de con
structorii veniți din intreaga țară 
aici pentru a da țării mai multă 
energie, este in totalitate de con
strucție românească. Dintre cei 
care au muncit cu abnegație în a- 
ceste zile geroase pentru punerea 
in funcțiune a primului grup hi
droenergetic, inginerul Ion Popa, 
directorul uzinei electrice Remeți, 
a evidențiat brigăzile laboratoare
lor PRAM și AMC de la între
prinderea electrocentrale Cluj-Na- 
poca, personalul de exploatare al 
uzinei Remeți, in frunte cu șeful 
secției. Inginerul loan Gtalbi'a. bri
gada de’ montaj Oradea-Remeți, 
condusă de inginerul Soos Ladis- 

lau, brigada întreprinderii energo- 
montaj București, sub coordonarea 
inginerului Ioan Precup.

Zăpada viscolită in ultimele zile 
depășește un metru înălțime — ne 
.transmite, din bazinul carbonifer 
al Mehedințiului. corespondentul 
nostru Virgiliu Tătaru. Iată ce mă
suri au fost întreprinse pentru 
ca producția să se desfășoa
re ritmic : „De cîteva zile — 
ne spune ing. Gheorghe Dumitru, 
directorul ÎNTREPRINDERII MI
NIERE MEHEDINȚI — echipe 
speciale, dotate cu utilaje de mare 
putere, acționează , fără întrerupere 
pentru descongestionarea căilor de 
acces spre minele din subteran și 
spre locurile unde se află ampla
sate benzile transportoare1*.

Am reținut din discuția cu di
rectorul unității că. față de planul 
zilnic de 2 250 tone cărbune, mi
nerii mehedințenf au extras cinci 
zile consecutiv, in medie, 2 400 
tone cărbune. Minerii de la Zegu- 
jani, au extras pesta prevederi, 
în cele 12 zile care au trecut din 
acest an. 2 100 tone cărbune.

Corespondentul nostru în județul 
Tulcea, Neculai Amihulesei, se 
grăbește să ne comunice citeva 

OAMENI Al MUNCII DIN INDUSTRIE Șl AGRICULTURA!

Răspunzînd mobilizatoarelor chemări ale tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, acționați cu elan revoluționar, cu 

răspundere și dăruire patriotică pentru înfăptuirea istori

celor hotăriri ale Congresului al XIII-lea al partidului, 

asigurind, prin munca fiecăruia, prin inițiative gospodărești, 

realizarea exemplară a planului pe anul 1985 /

succese ale minerilor de la EX
PLOATAREA ALTÎN-TEPE.

— în primele zece zile ale aces
tui an, cu toate greutățile prici
nuite de vremea nefavorabilă, mi
nerii de aici au înregistrat un ritm 
de lucru record, extrăgind peste 
prevederile de plan 250 tone de 
minereu cuprifer. „Mobilizați de 
îndemnurile insufletitoare adresate 
de secretarul general al partidului 
pentru dezvoltarea bazei energe
tice și de materii prime — ne spu
nea tovarășul Vasile Negreanu. 
secretarul comitetului de partid 
din exploatare, in fiecare zi din 
acest an am înregistrat depășiri la. 
producția fizică. Conștienți că e- 
conomia națională are nevoie de 
cantități sporite de materii prime, 
la instalația de flotare am între
prins acțiuni menite să asigure 
creșterea productivității muncii cu 
aproape 5 la sută".

Despre imporlante economii de 
energie electrică obținute de oa-

Producții suplimentare, intr-o gamă tot mai diversificată
Din Iași, corespondentul nostru 

Manole Corcaci ne transmite că, 
datorită bunei pregătiri a fabrica
ției, asigurării aprovizionării tehni- 
co-materialc, in pofida condițiilor 
climatice nefavorabile, activita- 

menii muncii din JUDEȚUL BOTO
ȘANI ne relatează corespondentul 
nostru Silvestri Ailenei. care a 
fost prezent in mai multe unități 
industriale din județ, lată consem
nate, succint, citeva din măsurile 
adoptate și roadele aplicării aces
tora. „In secția turnătorie ne pu
tem desfășura activitatea numai in 
timpul nopții. Utilajele de turnare 
sub presiune vor funcționa insă la 
capacitatea maximă". „Ne vom 
concentra activitatea intr-o singu
ră tesătorie. iar vopsitoria va lu
cra numai intre orele 22 si 6 dimi
neața." „în secția prelucrări me
canice vom folosi numai mașinile 
de găurit multiax : acestea reduc 
consumul energetic cu peste 60 la 
sută". Rezultatul acestor initiative 
și al multor altora asemănătoare ? 
De Ia începutul anului pină în 
prezent. la „contorul" județului 
Botoșani s-a inregistrat o econo
mie de energie electrică însumind 
peste 250 000 kWh.

tea COMBINATULUI DE UTI
LAJ GREU DIN IAȘI s-a des-

Gheorohe TONtTA
(Continuare in pag. a IlI-a)

CUTEZĂTORI PE BARICADELE NOULUI
Știm că fără nou nu se 

poate. Viitorul nu poate fi 
clădit decit pe nou. Pro
gresul societății noastre 
socialiste nu poate fi asi
gurat fără introducerea 
masivă și continuă a nou
lui. Atit spiritul, cit și ac
țiunea revoluționare ișl 
extrag rațiunea lor de a 
fi și de a izbindi din în
săși confruntarea dialectică 
dintre vechi și nou. Iată 
de ce, o dată mai mult, de 
la înalta tribună a Con
gresului al XIII-lea al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia că 
„este necesar să întărim 
spiritul de răspundere si 
combativitate, ordinea și 
disciplina... pentru înlătu
rarea a tot ce este vechi și 
nu mai corespunde actua
lei etape de dezvoltare a 
societății noastre, pentru 
promovarea noului".

Fără a absolutiza, mai 
știm că, pină la urmă — 
in pofida obstacolelor de 
tot felul — noul învinge 
vechiul. Rezultatul luptei 
fiind deci dinainte cunos
cut, cum de s-a născut și 
ce sens mai are expresia 
din titlu? Adică de ce „cu
tezători" ? Adică de ce „în
drăzneți, curajoși, teme
rari" ? Și, mai ales, pentru 
ce pe „baricadele noului"? 
Are noul nevoie de apăra
re, de „intărituri" pe care 
să le folosească drept 
„mijloace de apărare"? De 
ce și împotriva cui ? Iată 
întrebările cărora le-am 
căutat răspuns. Unde ? 
Printre oamenii din in
dustrie — ramură de acti
vitate in care introducerea 
noului are determinări 
cardinale.

Participantii la ancheta

de față nu se cunosc intre 
ei. Poate că vreodată vor 
fi trecut unul pe lingă al
tul. Posibil. Alții, probabil, 
nici nu-și bănuiesc măcar 
existența. Cert este că nu 
au stat niciodată împreu
nă in jurul aceleiași mese 
și că nu împreună au dis
cutat cele consemnate mai 
jos. Sint oameni de mese
rii și caractere diferite, în
fățișări fizice, obligații, 
temperamente — la fel de

colae Macovei, 50 de 
ani,, căsătorit, doi co
pii la liceu ; soția — 
profesoară de filozo
fie : a terminat clasi
ficat intiiul (din 114 
absolvenți) școala de 
arte și meserii din 
Craiova, pe care, cind-, 
va. a urmat-o și 
Brăncuși ; apoi — ab
solvent al liceului și 
al școlii de maiștri ; 
citește literatură teh

Spirit revoluționar, 
acțiune revoluționară

diferite. Sint diferiți sub 
foarte, foarte multe inci
dențe. Ceva insă ii asea
mănă : au dat răspunsuri 
identice, și nu la întrebări
le reporterului, ci la în
trebările vieții. Reporterul 
a întrebat și a primit răs
punsuri abia după ce in- 
trebările-fapte, unele, se 
consumaseră. La altele, 
reporterul a participat 
direct. Oricum, după a- 
ceea, tuturor le-am adre
sat aceeași întrebare : CE 
ÎNSEAMNĂ PENTRU DV. 
A CUTEZA PE BARICA
DELE NOULUI?
- A TE MENȚINE LI

BER DE PREJUDECĂȚI.
Replica aparține mais

trului principal NICOLAE 
MACOVEI de la atelierul 
de tratamente termice al 
întreprinderii de tractoare 
și mașini agricole — Cra
iova.

Schiță de portret. Ni

nică în limbile engle
ză și rusă (insușite la 
cursurile școlii popu
lare) ; vechime in în
treprindere — 33 de 
ani : autorul a șase 
invenții și 20 de ino
vații („mașina pentru 
călit" a primit breve
te din S.U.A., Anglia, 
R.F.G., Italia și Fran
ța) ; curiozități — nu 
are și nici nu-și do
rește autoturism, la și 
de la fabrică vine și 
pleacă numai pe bici
cletă ; nedumeriri — 
„de ce nu se predă 
inventica in școli" ?

— Tovarășe Macovei. de 
ce atîta înverșunare împo
triva prejudecăților ?

— Vă amintiți ce scria 
profesorul Moisil despre 
cum incepe o idee ? Zicea 
așa : o idee incepe prin a 
fi un paradox...

— ...continuă prin a fi

o banalitate și sfîrșește 
prin a fi...

— ...o prejudecată ! De 
asta nu sufăr eu preju
decățile. Dacă te Iași nă
pădit de ele — gata, ești 
ca și terminat, indiferent 
de meritele acumulate an
terior. Ca să-1 citez pe a- 
celași : te „iaurțești in au
toritate".

— Cum se scapă din cap
cana asta ?

— învățind, cutezînd și... 
inventind.

— Dacă poți... Trebuie 
să-ți și „meargă" mintea. 
Chiar credeți că oricine 
poate cuteza ? Apoi, tre
buie să mai și vrei... Dv. 
ați pornit ca simplu mun
citor, acum sinteți maistru 
și inventator...

— Nu neg că trebuie „să 
fii dotat de la natură", 
cum se spune, dar așa sint 
marea majoritate. Vă rog 
să mă credeți că eu am 
ajuns ceea ce sint. nu atit 
datorită propriilor mele 
calități — bineînțeles că 
au contat și acestea — dar 
meritul, cel adevărat, nu 
cel aparent, este al socie
tății care mi-a' creat con
dițiile necesare. Astfel de 
condiții avem toți. Prima 
prejudecată care trebuie 
învinsă aceasta este : să-ți 
scoți din cap că nu poți. 
De unde știi că nu poți ? 
Ai încercat și n-a mers ? 
Mai încearcă, nu te lenevi. 
Drept e că-i mai ușor să 
nu faci un lucru decit să-l 
faci.

— Și care ar fi a doua ?
— Aceea că numai alții 

sint in stare de perfor-

Mircea BUNEA
(Continuare in pag. a V-a)

Cîntec pentru patrie
Ești raza de lumină pe fruntea noastră 

naltă,
O, patrie iubită cintată de poeți, 
Cu firul drept al ierbii ce trupul calm 
. . își 
in țarina ce urcă dinspre daco-geți.

saltă

*

l.

Ești boarea dimineții adine de-aromitoare 
Cind timpul se încheagă in fructele din ram, 
Și rouă se așază in cupele florale, 
Oglindă de vecie acestui veșnic neam.

Ești sunetul din frunză in cringul de aramă 
Cind trec spre Sud cocorii frumos aliniați 
Și spre amiază ceața cuminte se destramă 
Pe plaiuri doinitoare cu nume de Carpați.

Ești raza de lumină din suflete și gînd,
O, patrie iubită, visată de bâtrini,
Cu lunca și izvorul de viață fremătind, 
Luceafărul de ziuă arzînd peste fintini.

Mihai LAU
Botoșani

ț
*
*
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î
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Dimensiune a specificului național

ÎN ZIARUL DE AZI : • Producția fizică 
— îndeplinită riguros, la fiecare sorti
ment! • Ce se întreprinde pentru apro
vizionarea tehnico-materială ritmică a 
unităților economice? • Energia elec
trică — judicios gospodărită, sever 

economisită !

Am considerat întot
deauna că una din 
șansele majore ale ti
parului creator con
temporan este aceea a 
apropierii firești de 
monumentele culturii 
și limbii române. O a- 
propiere liberă, plină 
de miracol și uimire 
— un act cultural în 
care puritatea sufletu
lui tînăr se lasă lesne 
modelată, aidoma unei 
argile emoționale, de 
contactul cu capodope
ra, cu acea matrice in 
care se topește pină la 
incandencența rostirii, 
a Cuvintului, tot ceea 
ce o spiritualitate a 
adunat timp de milenii 
în retortele existentei 
sale Acesta este, cred 
eu, și momentul apro
pierii de Eminescu — 
moment care la fieca
re început de an ne 
tulbură și ne ingindu- 
rează. eternizindu-ne 
cu încă o clipă cosmi
că din marea, nestinsa 
lui eternitate.

Nevestit de nici o 
aură de cometă, in 
cumpăna fiecărui ia- 
nuar, Eminescu devi
ne un solstițiu al spi
ritualității române ce 
și-a ales emblematic 
geniul lui ca pe un nor 
de stele hărăzit să-i 
călăuzească destinul. 
Turnată in bronz, des
făcută din îmbrățișa
rea pietrei, șlefuită 
în marmură, adunată 
din așchiile amintirilor 
noastre despre aminti
rile celor ce cred că 
l-au văzut cu adevă

rat, imaginea fizică a 
lui Eminescu este de 
fapt imaginea noastră 
răsfrîntă in oglinda fi
inței și poeziei sale.

Am sentimentul că 
Eminescu, aidoma 
unui punct albastru 
plutind intr-o pupilă 
mioritică întoarsă spre 
cer, a parcurs In con
știința noastră mi
lioane de leghe pur- 
tind adine marcate 
in poezia sa frea
mătul social, dar și

nale și transmițind cite 
ceva din ființa poeziei 
sale celor care l-au 
urmat.

Eminescianismul — 
acea caracteristică in
contestabilă și indes
tructibilă a liricii ro
mâne de pină azi, cu 
luciri și reflexe mai 
puternice ori mai dis
crete — este o perma
nentă majoră izvorită 
dintr-un ideal de poe
zie al unei epoci de 
mari frămintări, cind

Traian T. COȘOVEI

fiorul orei de iubire, 
sentimentul acut al is
toriei, dar și mireasma 
răscolitoare a teiului, 
foșnetul mării și sin
gurătatea răsăritului 
de lună, satira acidă și 
fierul roșu al sarcas
mului, cum și re
veria la masa simplă, 
de brad, aspirațiile și 
decepțiile unei epoci 
pe care a sensibilizat-o 
aidoma argintului de 
pe plăcile fotografice, 
abia odată cu scufun
darea sa in întunericul 
ireversibil al neființei.

Așa cum anumite 
trăsături fizice ori 
temperamentale carac
terizează un popor, 
Eminescu a devenit 
pentru totdeauna o 
trăsătură care defineș
te pregnant spirituali
tatea românească, par- 
curgind miracolul cul
turii și ființei națio

aspirațiile sociale, po
litice se împleteau cu 
o mare forfă cu idea
lurile literaturii, ale 
culturii. Și nu intim- 
plător anii aceia se 
împletesc fericit cu 
perioada de aur a ma
rilor clasici care au 
consfințit prin operele 
lor o ascendență spiri
tuală, estetică, pro- 
pulsind cultura româ
nă in rîndul culturilor 
europene.

Pentru că. in clipa 
in care poezia l-a avut 
pe Eminescu. limba 
română a.căpătat mlă
dierea muzicală, aspri
mea blinda, aspirația 
sublimă și melancolia 
devoratoare, care pină 
atunci se numeau le
gendă, mit cu zbură
tori, „povești șl doine, 
ghicitori, eresuri...".

tn simplitatea iernii, 
la evenimentul cosmic

al întilnirii cu ființa 
lui subfire și transpa
rentă ca raza. Emi
nescu rămine, așa cum 
nemuritor a scris Ni- 
chita Stănescu, „așa de 
mult al nostru, incit 
noi din nebăgare de 
seamă am început să 
devenim al Lui".

Ca în fiecare an, se 
petrece in sufletul a- 
cestei ierni apropierea 
și mai adincă de Emi
nescu, de spiritul 
său profund, definitiv 
marcat in poezia ro
mână, de visul lui ilu- 
minind brusc bibliote
cile, infiorind clădirile 
care ii păstrează apă
sarea pașilor, clătinind 
arborii de pe străzile 
care ii poartă numele, 
adunîndu-ne în fața 
statuilor care ii poartă 
chipul și însuflețind 
parcă braful de mar
mură ori de bronz in 
care conștiința noastră 
uimită așază flori ale 
aducerii aminte.

Și tot ca. in fiecare 
an, hoinarul, visătorul 
rătăcitor, insinguratul 
lunatec și revoltatul 
romantic, îndrăgostitul 
Eminescu aprinde la 
fiecare jumătate a lu
nii ianuarie tăcutul 
rug de flacără al ini
mii sale, amințindu-ne 
— a cita oară -- că a 
fi eminescian înseam
nă a fi national — și 
luminind această zi ca 
pe un eveniment al 
conștiinței de sine a 
unei culturi care, prin 
Eminescu. in primul 
rind, este îndreptățită 
la universalitate.
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Pentru infăpniirea neafâtută a ohiectivBipr de Mare armonioasă si de înflorire a tuturor lacaiităiaor patriei

ÎNSUFLEȚITOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
CHEMAREA LA ÎNTRECERE

adresată de Consiliul popular 
al județului Mureș 

tuturor consiliilor populare județene 
și al municipiului București

Angajați plenar in marea întrecere socia
listă a țării, oamenii muncii de pe plaiurile 
mureșene acționează cu hotărîre, pe baza 
orientărilor și sarcinilor cuprinse in 
Raportul prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului, 
la Congresul al XIH-lea al P.C.R. și in 
celelalte documente adoptate de marele fo
rum al comuniștilor, pentru realizarea mă
rețelor obiective stabilite, pentru edificarea 
societății socialiste multilateral dezvoltate 
în patria noastră.

La baza acestor acțiuni stau rezultatele 
deosebite obținute in dezvoltarea economi- 
co-socială și edilitar gospodărească cu care 
județul Mureș a incheiat cel de-al patrulea 
an al acestui cincinal.

în anul 1984 producția-marfă industrială, 
in profil teritorial, a fost depășită cu 420 
milioane lei, din care 155 milioane lei peste 
angajament, depășire concretizată în pro
duse de mecanică fină și electrotehnice, uti
laje pentru industria chimică și prelucrarea 
lemnului, îngrășăminte chimice, amoniac, 
anvelope reșapate, confecții textile, cera
mică de menaj, zahăr, bere ți altele. S-au 
realizat peste 50 tehnologii noi, ponderea 
produselor noi și modernizate în valoarea 
producției-marfă ajungînd la 36 la sută.

în agricultură, ca urmare a folosirii ra
ționale a pămîntului și a înfăptuirii preve
derilor din programele prioritare, au cres
cut, față de anul precedent, producțiile la 
porumb, sfeclă de zahăr, cartofi, legume, 
precum și efectivele de taurine și porcine 
cu peste 7 mii și respectiv 20 mii capete. 
S-au livrat la fondul de stat mai mult cu 
50 mii tone sfeclă de zahăr, 2 500 tone le
gume, 1 700 tone carne, 45 mii hl. lapte și 
altele.

Prin prelucrarea unor cantități sporite de 
materii prime locale, folosirea în mai mare 
măsură a materialelor recuperate, extinde
rea cooperării cu industria republicană, în 
industria mică s-au depășit prevederile de 
plan pe anul 1984 la producția-marfă in
dustrială și prestările de servicii neindus
triale cu 5.4 la sută, realizîndu-se în medie 
pe un locuitor o producție de 6 100 lei.

Unitățile consiliilor populare au depășit 
planul cu peste 50 milioane lei ia producția- 
marfă industrială, cu 36 milioane lei la 
prestările de servicii către populație, 13 mi
lioane lei la livrările de mărfuri către fon
dul pieței și cu 3,6 milioane lei la export

Răspunzînd prin fapte exemplare de mun
că la însuflețitoarea chemare pe .care a 
adresat-o întregului popor român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, de la tribuna Congresului al 
XIII-Iea al P.C.R., sub semnul deplinei uni
tăți de acțiune și voință a tuturor locuito
rilor din județ. Consiliul popular al jude
țului Mureș adresează consiliilor populare 
județene și al municipiului București che
marea la întrecerea socialistă pentru înde
plinirea și depășirea sarcinilor economice 
și sociale, pe anul 1985, pentru încheierea 
cu succes a celui de-al 7-tea cincinal, crea
rea unei temelii trainice pentru infăptuirea 
obiectivelor și sarcinilor stabilite de ma
rele forum al comuniștilor și se angajează 
să realizeze :

I. IN DOMENIUL DEZVOLTĂRII 
AGRICULTURII SI ÎNFĂPTUIRII 

PREVEDERILOR PROGRAMULUI 
DE AUTOCONDUCERE 

Șl AUTOAPROVIZIONARE 
TERITORIALĂ

Prin executarea lucrărilor de desecare, 
defrișare și nivelare a unor terenuri nepro
ductive, vom introduce in circuitul agricol 
1 550 hectare teren arabil și vom executa 
cu contribuția populației lucrări de ame
najări și de combatere a eroziunii solului 
pe 20 mii hectare. Se vor fertiliza, însă- 
mința și suprainsămînța 50 mii hectare 
pajiști, se vor transporta și aplica peste 
1,3 milioane tone îngrășăminte naturale, 
vor fi administrate amendamente pe 10 mii 
hectare și se vor executa afinarea adincă 
pe 50 mii hectare ți scarificarea pe 5 mii 
hectare.

Prin aplicarea tuturor măsurilor stabilite, 
vom depăși producțiile planificate cu 5 000 
tone la orz, 30 000 tone la sfeclă de zahăr, 
5 000 tone la cartofi, 2 000 tone la legume 
și cu 50 tone la ciuperci. întreaga produc
ție suplimentară obținută se va livra la 
fondul de stat

în domeniul creșterii animalelor, prin 
asigurarea unei natalități de 85 la sută 
și reducerea pierderilor, în’ sectorul socia
list, vom depăși cu 2 la sută efectivele- 
matcă planificate la bovine și vom livra 
la fondul de stat peste prevederi, 800 tone 
carne.

Pentru realizarea programului de auto- 
conducere și autoaprovizionare, In concor
danță cu Programul unic, gospodăriile 
populației vor produce și livra suplimen
tar la fondul de stat 100 tone carne bovine,
5 500 hl lapte de vacă, 500 hl lapte de 
oaie, 10 000 tone sfeclă de zahăr, 3 000 tone 
legume și alte produse. în gospodăriile- 
anexe ale unităților economice și institu
țiilor se vor crește, peste prevederi, 3 000 
porci, 1 000 ovine, 5 000 păsări și 2 000 
iepuri.

Vom depăși cu 2 la sută planul desfa
cerilor de mărfuri cu amănuntul și cu 1 la 
sută beneficiul planificat, iar rețeaua de 
desfacere se va îmbogăți prin darea in fo
losință a 7 600 mp noi spații comerciale ți 
modernizarea a 30 unități.

II. IN DOMENIUL 
INDUSTRIEI MICI 

ȘI AL PRESTĂRILOR DE SERVICII
Prin utilizarea mal bună a capacităților 

existente, înființarea de noi secții și ate
liere de tricotaje, țesătorie, tăbăcărie, de 
prelucrare a deșeurilor de piele, textile și 
tablă, de brutării, de cultivarea ciupercilor 
și prin fabricarea a 25 noi produse, unită
țile consiliilor populare vor depăși cu 12 
milioane lei producția-marfă industrială. 
Vom putea astfel livra suplimentar la fon
dul pieței produse în valoare de cel puțin
6 milioane lei. Sarcina la export pe relația 
devize convertibile va fi, de asemenea, de
pășită cu 5 la sută.

Prin extinderea, diversificarea șl îmbu
nătățirea calității prestărilor de servicii 
pentru populație, vom asigura creșterea 
acestora, pe ansamblul județului, de la va
loarea de 3175 lei pe un locuitor, la 3 500 
lei.

Unitățile de industrie mică și prestări ale 
consiliilor populare vor depăși beneficiul 
planificat cu 2,5 la sută.< _____

III. IN DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
Șl AL ACTIVITĂȚII DE CONSTRUCȚII

Prin organizarea mai bună a activității 
pe șantiere, creșterea gradului de mecani
zare a lucrărilor și folosirea la întreaga 
capacitate a utilajelor, vom asigura devan
sarea dării in folosință cu cel puțin 30 de 
zile a unui număr de 500 apartamente și 
a 6 capacități industriale, pentru agricul
tură și edilitar-gospodărești. Vom depăși 
productivitatea muncii planificată în con- 
strucții-montaj cu 200 Iei pe o persoană.

Cheltuielile materiale planificate vor fi 
reduse cu 2 lei la 1 000 lei producție de 
construcții-montaj prin diminuarea consu
murilor cu 1 500 tone ciment, 200 tone 
metal și prin gospodărirea judicioasă a 
energiei și combustibililor.

IV. ÎN DOMENIUL 
GOSPODĂRIEI COMUNALE, 

LOCATIVE
Șl AL TRANSPORTULUI LOCAL

Prin dezvoltarea, diversificarea și ridi
carea calității întregii activități de gospo
dărie comunală și locativă, vom depăși 
planul de producție cu 4 milioane lei, iar 
prin reducerea cheltuielilor de producție, 
îndeosebi a celor materiale, vom obține, 
peste prevederile de plan, beneficii în 
sumă de 1 milion lei. Vom recupera și 
reda în circuitul economic, peste prevederi, 
280 tone metal, 10 tone hîrtie și 100 mc 
material lemnos.

Vom extinde instalațiile de biogaz în 
stațiile de epurare a apelor și în gospo
dăriile individuale, realizind, peste plan, 
o producție de biogaz, în echivalent de 400 
tone combustibil convențional. Vom îmbu
nătăți randamentul instalațiilor de pro
ducere a energiei termice la unitățile con
siliului popular județean și în centralele 
termice de cartier, realizind o economie 
de 150 MWh energie electrică și 300 tone 
combustibil convențional.

în transportul local, prin folosirea efi
cientă a întregului parc din dotare, vom 
realiza, peste prevederile planului, 10 mi
lioane lei venituri, 5 milioane lei produc
ție netă și vom reduce cu 5 lei cheltuie
lile la 1 000 lei venituri.

V. VENITURILE PROPRII 
LA BUGETUL LOCAL

Prin Întărirea autogestlunil și autofinan
țării unităților de subordonare locală, de
pășirea planului și reducerea cheltuieli
lor, veniturile proprii ale bugetului local 
vor fi. mai mari față de prevederi cu 8 
milioane lei. Pe această bază, numărul 
unităților administrativ-teritoriale din ju
deț care se autofinanțează va crește la 80 
din totalul de 97 existente.

VI. IN DOMENIUL GOSPODĂRIRII, 
iNFRUMUSETÂRII 

Șl SISTEMATIZĂRII 
LOCALITĂȚILOR

Prin munca patriotică a locuitorilor din 
județ, vom realiza un volum de lucrări de 
800 milioane lei pentru mai buna gospo
dărire și înfrumusețare a localităților, ma
terializate în întreținerea și repararea a 
750 mii mp. străzi și trotuare și a 650 km 
drumuri, plantarea a 400 mii arbori și ar
buști, repararea a 2 000 poduri și podețe, 
amenajarea și întreținerea a 150 terenuri 
sportive și de joacă pentru copii. Vom exe
cuta, de asemenea, lucrări de amenajare 
și întreținere a spațiilor între blocuri pe 
o suprafață de 160 hectare.

Se vor da în folosință toate obiectivele 
de interes obștesc, din contribuția în bani 
și muncă a locuitorilor, prevăzute pe acest 
an, realizîndu-se suplimentar lucrări in 
valoare de 3 milioane lei.

Schițele de sistematizare ale tuturor lo
calităților urbana și rurale se vor îmbu
nătăți în scopul perfecționării zonificării 
funcționale, pentru gruparea mai bună a 
gospodăriilor și unităților economice, re
ducerea suprafețelor cuprinse în perime
trele construibile și redarea în circuitul 
agricol a unor suprafețe cît mai mari de 

.teren.

VII. IN DOMENIUL 
INVÂȚĂMiNTULUI

Șl AL OCROTIRII SĂNĂTĂȚII
Se va pune accent deosebit pe obținerea 

unei noi calități în întreaga activitate in- 
structiv-educativă, pe o mai bună inte
grare a învățămintului cu practica și cer
cetarea, pe realizarea sarcinilor și obiecti
velor stabilite în acest domeniu de docu
mentele adoptate la Congresul al XIII- 
lea al Partidului Comunist Român. Prin 
aportul elevilor din unitățile școlare vom 
realiza 3,8 milioane lei producție, iar prin 
autodotare se vor amenaja 15 noi labora
toare și 10 cabinete școlare.

în activitatea de ocrotire a sănătății se va 
urmări creșterea calității asistenței medicale 
acordate populației în toate unitățile ambu
latorii și spitalicești, punîndu-se un accent 
deosebit pe prevenirea îmbolnăvirilor și 
îmbunătățirea indicatorilor demografici.

VIII. IN DOMENIUL 
EDUCAȚIEI POLITICE

Șl AL CULTURII SOCIALISTE

Toate activitățile cultural-educative și 
artistice organizate în anul 1985 în județ 
vor fi dedicate transpunerii în viață a ho- 
tărîrilor celui de-al XIII-Iea Congres al 
Partidului Comunist Român și întîmpinării 
evenimentelor politice deosebite din viața 
partidului și statului, din acest an.

Valorificînd experiența dobindită în ca
drul edițiilor precedente ale Festivalului 
național „Cîntarea României", vom depune 
eforturi susținute pentru ridicarea Ia un 
nivel calitativ superior a întregii activități 
politico-educative, cultural-artistice și de 
creație, acționînd pentru legarea mai strin- 
să a activităților cu problematica economi- 
co-socială din fiecare unitate și localitate, 
in ampla întrecere a muncii, hărniciei și 
creației.

Prin programele cultural-educative și ar
tistice organizate, vom asigura crearea și 
promovarea fermă a valorilor specifice so
cietății noastre, cu profund mesaj patrio
tic, revoluționar și umanist, care să oglin

dească idealurile, năzuințele, viața șl munca 
înfrățită a cetățenilor români, indiferent de 
naționalitate, constructori ai societății so
cialiste. Cu sentimentul că întrecerea cc se 
va desfășura între consiliile populare jude
țene și al municipiului București in anul 
1985, an hotărîtor pentru infăptuirea cinci
nalului 1981—1985, va mobiliza plenar ener

CONSILIUL POPULAR AL JUDEȚULUI MUREȘ

CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de Consiliul popular 

al municipiului Brăila 
tuturor consiliilor populare 

municipale și orășenești
Locuitorii municipiului Brăila, într-o 

puternică unitate în jurul partidului, al 
secretarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au obținut în anul 1984 impor
tante realizări în toate domeniile activi
tății economice și sociale.

Unitățile consiliului popular au depășit 
sarcinile pe anul 1984 la principalii indi
catori, realizind planul la : producția- 
marfă industrială în proporție de 107,7 la 
sută, livrările de mărfuri la fondul pieței 
106,9 la sută, exportul 121,5 la sută și pres
tările de servicii către populație 106,6 la 
sută. S-au dat in folosință peste plan 294 
apartamente.

în cadrul programului de autoaprovizio
nare, gospodăriile populației din munici
piu au livrat Ia fondul de stat 121 tone 
carne, 340 hl lapte, 125 tone legume și alte 
produse.

Puternic mobilizați de îndemnurile 
adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
de la inalta tribună a Congresului al XIII- 
Iea al P.C.R., Consiliul popular al munici
piului Brăila adresează tuturor consiliilor 
populare municipale și orășenești din țară 
o înflăcărată chemare la întrecerea socia
listă pentru îndeplinirea și depășirea sar
cinilor economice și sociale pe anul 1985, 
angajindu-se să realizeze :

I. IN DOMENIUL SISTEMATIZĂRII, 
INVESTIRILOR SI CONSTRUCȚIILOR

DE LOCUINȚE
Va continua sistematizarea municipiului 

Brăila prin perfecționarea organizării 
zonelor funcționale, a ansamblurilor de 
locuințe „Calea Călărașilor" și „Dorobanți", 
restrîngerea suprafețelor cuprinse în peri
metrul construibil.

Prin coordonarea mal bună a Activității 
pe șantiere și creșterea gradului de indus
trializare a lucrărilor vom depăși planul la 
construcția de locuințe cu 400 apartamente 
și vom da în folosință cu 60 de zile mai de
vreme un rezervor de 20 000 metri cubi 
apă potabilă și magistrala de termoficare 
a municipiului.

Se vor reduce cu 5 lei cheltuielile pla
nificate la 1 000 lei producție de construc
ții-montaj și se vor economisi 100 tone 
ciment, 120 tone metal și 20 mii kWh ener
gie electrică.

II. IN DOMENIUL INDUSTRIEI MICI 
Șl PRESTĂRILOR DE SERVICII

Prin creșterea gradului de prelucrare a 
resurselor materiale existente, cit și prin 
extinderea recuperării, recondiționării și 
refolosirii pieselor și subansamblelor se va 
realiza, în profil teritorial, o producție- 
marfă industrială suplimentară in valoare 
de peste 10 milioane lei.

Unitățile consiliului popular vor depăși 
sarcinile de plan la export cu 2,4 la sută, 
livrările la fondul pieței cu 4 la sută și 
prestările de servicii către populație cu 
2,6 la sută.

III. IN DOMENIUL 
AUTOCONDUCERII 

Șl AUTOAPROVIZIONĂRII 
POPULAȚIEI CU PRODUSE 

AGROALIMENTARE
Cu participarea locuitorilor, se va asigu

ra integrarea în circuitul agricol a unei 
suprafețe de 24 000 metri pătrați de teren, 
prin terasarea falezei de nord a Dunării 
și prin lucrări de îmbunătățiri funciare 
aplicate unor terenuri degradate din peri
metrul construibil al municipiului.

Prin folosirea judicioasă a tuturor tere
nurilor cultivabile vor crește, peste preve
deri. efectivele de animale în gospodăriile 
populației cu 1 000 ovine, 300 porcine, 
2 000 iepuri de casă, 5 000 păsări și se vor 
produce suplimentar 100 tone legume ; 
gospodăriile anexe ale întreprinderilor și 
instituțiilor vor asigura peste plan 
1 150 porcine, 2 000 păsări, 1 000 iepuri de 
casă și însemnate cantități de legume 
proaspete.

De asemenea, prin cultivarea unei su
prafețe de 2,3 ha din parcurile și zonele 
verzi ale municipiului, vom livra la fondul 
de stat o cantitate suplimentară de 2,7 tone 
plante medicinale și aromatice.

Ca rezultat al creșterii producției in in
dustria mică, in profil teritorial, volumul 
desfacerilor de mărfuri prin comerțul so
cialist va fi depășit cu 2,4 la sută.

Vom asigura darea în folosință înainte 
de termen a peste 7 000 metri pătrați spații 
comerciale, din care 3 000 metri pătrați cu 
60 de zile mai devreme și 4 000 metri pă

CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI BRĂILA

CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de Consiliul popular 

al comunei Amărăștii de Sus, județul Dolj, 
tuturor consiliilor populare 

din comunele cooperativizate
în anul 1984, locuitorii comunei Amă

răștii de Sus, județul Dolj, au obținut suc
cese importante in creșterea producției 
agricole vegetale și animale, în dezvolta
rea economico-socială a localității în care 
trăiesc și muncesc. S-au depășit produc
țiile medii planificate la hectar cu 660 kg 
la grîu, 1 296 kg la orz și 1 026 kg la po
rumb, livrîndu-se la fondul de stat, peste 
prevederile planului, 990 tone griu, 335 
tone orz, 1 469 tone porumb. Au crescut, 
totodată, efectivele de animale in gospo
dăriile populației, in special la bovine, 
porcine și ovine.

Locuitorii comunei au realizat prin mun

giile șl capacitatea creatoare ale tuturor 
oamenilor muncii, va ridica pe noi trepte 
calitativ superioare activitatea desfășurată 
in toate domeniile, ne vom consacra toate 
forțele pentru a asigura înaintarea patriei 
noastre spre piscurile înalte ale comunis
mului, într-o lume a păcii și colaborării in
ternaționale.

trați cu 30 de zile mai devreme, contribuind 
astfel la îmbunătățirea servirii populației.

IV. VENITURILE PROPRII 
ALE BUGETULUI LOCAL

Prin gospodărirea judicioasă a mijloace
lor materiale și bănești, vom asigura, in 
continuare, autofinanțarea municipiului, iar 
prin înființarea de noi activități productive, 
dezvoltarea celor existente in industria 
mică și artizanală, extinderea serviciilor, 
atragerea de noi surse de venituri, vom 
depăși cu 5 la sută veniturile proprii ale 
bugetului local, contribuind astfel la îmbu
nătățirea gradului de autofinanțare a ju
dețului Brăila.

V. PARTICIPAREA CETĂȚENILOR 
LA AUTOGOSPODĂRIREA 

LOCALITĂȚII
Prin munca patriotică a cetățenilor, se 

vor executa lucrări la extinderea liniei de 
tramvaie în municipiu și la magistrala de 
termoficare, insumind un volum de 19 000 
metri cubi terasamente ; se vor planta peste 
80 000 arbori și arbuști ; va fi reparată o 
suprafață de 900 000 metri pătrați străzi și 
trotuare ; va fi dat in folosință un lac de 
acumulare in suprafață de 2,5 ha și alte 
lucrări. Volumul acestor lucrări de interes 
obștesc va însuma o valoare de peste 200 
milioane lei.

VI. IN DOMENIUL GOSPODĂRIEI 
COMUNALE Șl LOCATIVE

Prin mai buna folosire a instalațiilor și 
organizare a muncii, planul de producție 
va fi depășit cu 6 milioane lei, tar prin 
utilizarea materialelor recuperate se vor 
realiza suplimentar lucrări de reparații la 
42 imobile proprietate de stat.

Prin menținerea stării tehnice ridicate, 
optimizarea traseelor și folosirea rațională 
a mijloacelor de transport, se va asigura 
depășirea cu cel puțin 2 la sută a coeficien
tului de utilizare a parcului auto și elec
tric, precum și reducerea cheltuielilor cu 
3 lei la 1 000 lei venituri.

VII. IN DOMENIUL REDUCERII 
CONSUMULUI DE COMBUSTIBIL 

Șl ENERGIE ELECTRICA, 
RECUPERĂRII MATERIILOR PRIME 

Șl MATERIALELOR
Vom acționa in spiritul sarcinilor trasate 

de Congresul al XIII-Iea al partidului 
pentru gospodărirea chibzuită a combustibi
lilor și folosirea rațională a energiei elec
trice, eliminarea oricărei forme de risipă, 
economisind 267 mii kWh energie electrică 
și 2 milioane metri cubi gaze naturale. 
Sarcinile de recuperare a materialelor re- 
folosibile vor fi depășite cu cel puțin 20 la 
sută.

VIII. IN DOMENIUL EDUCAȚIEI 
POLITICE Șl AL CULTURII 

SOCIALISTE
Vom acționa permanent pentru cunoaște

rea profundă de către toți oamenii muncii, 
de cetățeni a documentelor Congresului al 
XIII-Iea, a celorlalte hotăriri ale partidului 
și a legilor țării, pentru formarea omului 
nou, constructor activ ai socialismului și 
comunismului, cu un înalt grad de pregă
tire politică și profesională, îndeplinind in 
cele mai bune condiții sarcinile de produc
ție și obștești.

în cadrul Festivalului național „Cîntarea 
României" vor fi antrenate l 150 formații 
și cercuri artistice, cu un număr de peste 
16 500 interpreți, ocupîndu-ne permanent 
de îmbunătățirea repertoriilor, In consens 
cu preocupările colectivelor de oameni ai 
muncii, cu cerințele educației socialiste a 
maselor.

Acționind cu fermitate pentru infăptuirea 
acestor obiective. Consiliul popular al mu
nicipiului Brăila, sub conducerea comitetu
lui municipal de partid, se angajează in 
fața tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general ai partidului, președintele 
Republicii, că nu va precupeți nici un efort 
pentru a asigura realizarea exemplară a 
sarcinilor economico-sociale care revin mu
nicipiului Brăila, contribuind, astfel, la 
edificarea societății socialiste și comuniste 
in scumpa noastră patrie. Republica Socia
listă România.

că patriotică lucrări fn valoare de peste 
10 milioane lei, materializate în redarea 
circuitului agricol a unei suprafețe de
4 ha teren, repararea și întreținerea a 
9 km drumuri, 6,5 km trotuare, plantarea 
a 100 mii pomi, arbori și arbuști, amenaja
rea și întreținerea a 31 mii mp spații și 
zone verzi, precum și efectuarea altor 
lucrări edilitar-gospodărești.

Exprimind voința fermă a celor peste
5 000 de locuitori ai comunei de a realiza 
neabătut sarcinile ce ne revin din magis
tralul Raport prezentat de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Congresul al XIII-Iea al 

P.C.R., din celelalte documente adoptate 
de marele forum al comuniștilor, de a ob
ține rezultate deosebite in acest an, Con
siliul popular al comunei Amărăștii de 
Sus adresează tuturor consiliilor populare 
ale comunelor cooperativizate chemarea 
la întrecerea socialistă pe anul 1985, an
gajindu-se să realizeze următoarele obiec
tive ;

I. IN AGRICULTURĂ 
Șl IN DOMENIUL 

AUTOCONDUCERII 
Șl AUTOAPROVIZIONĂRII

Vom depăși producțiile medii la hectar 
față de plan cu 500 kg la grîu, 1 100 kg la 
orz, 2 000 kg Ia porumb, 500 kg la floarea 
soarelui, 4 000 kg la sfecla de zahăr și vom 
livra la fondul de stat, peste prevederile 
planului, 600 tone griu, 3 000 tone porumb, 
700 tone legume. 100 tone floarea-soarelui, 
1 200 tone sfeclă de zahăr și alte pro
duse.

O atenție deosebită vom acorda dezvol
tării zootehniei. Asigurind sporirea bazei 
furajere in principal pe seama culturilor 
duble și intercalate, realizarea efectivelor 
de animale planificate, creșterea produc
ției pe animal furajat, se vor crea condi
ții pentru depășirea sarcinilor de livrare 
la fondul de stat cu 100 tone carne, 1 000 
hl lapte de vacă și oaie, 100 mii bucăți ouă 
și alte produse.

Generalizînd experiența bună obținută 
in cultivarea suprafețelor din curți, a lo
turilor in folosința membrilor coopera
tori, a tuturor terenurilor libere din pe
rimetru] construibil și prin fertilizarea 
acestora cu îngrășăminte naturale, in gos
podăriile populației vom asigura realiza
rea, peste prevederile planului, a 450 tone 
cereale și creșterea efectivelor de animale 
cu peste 500 porcine, 700 ovine, 20 000 pă
sări, față de cele existente la începutul 
anului 1985. Gospodăriile populației vor 
livra la fondul de stat 1 200 hl lapte de 
vacă și oaie, cu 100 hl peste plan, 95 tone 
carne, cu 8 tone peste prevederi, 240 mii 
bucăți ouă, cu 20 mii bucăți mai mult de- 
cit sarcina de plan, 80 tone struguri, cu 
13 tone peste prevederi, 300 tone legume, 
cu 50 tone peste plan, și alte produse.

Din flora spontană și din culturi in 
spațiile verzi existente in localitate vom 
recolta și preda, peste prevederile planu
lui, 100 kg plante medicinale uscate.

II. IN DOMENIUL INDUSTRIEI MICI 
Șl AL PRESTĂRILOR DE SERVICII
Pentru mai buna valorificare a resurselor 

materiale și umane existente pe teritoriul 
comunei și satisfacerea în mai bune condiții 
a cerințelor populației vom extinde activi

CONSILIUL POPULAR AL COMUNEI 
AMARAȘTII DE SUS, JUDEȚUL DOLJ

CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de Consiliul popular 

al comunei Lunca de Jos, județul Harghita, 
tuturor consiliilor populare comunale 

din zonele necooperativizate
Locuitorii comunei Lunca de Jos, din ju

dețul Harghita, profund atașați înaltelor 
idealuri ale politicii Partidului Comunist 
Român, strîns uniți in jurul partidului, al 
secretarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, dornici să contribuie la ridicarea 
pe noi trepte de bunăstare și civilizație a 
patriei, au obținut în anul 1984 însemnate 
rezultate în îndeplinirea sarcinilor ce le-au 
revenit în profil teritorial.

La principalele produse vegetale și ani
male prevederile au fost depășite : cu 130 
tone la carne, 3 600 hl la lapte, 150 tone la 
cartofi și 820 tone la fin. Efectivele de ani
male au crescut cu 580 bovine, 400 porcine 
și peste 300 ovine, iar gospodăriile popu
lației au livrat Ia fondul de stat, peste pre
vederi, 175 bovine, 520 hl lapte de vacă, 102 
tone de fin și alte produse.

Dind glas voinței unanime de a răspunde 
eu noi fapte de muncă îndemnurilor și in
dicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, cuprinse in 
istoricele documente ale Congresului ai 
XIII-Iea al P.C.R., in cuvintarca rostită la 
Consfătuirea de lucru pe problemele agri
culturii din decembrie anul trecut, precum 
și in inflăcăratul Mesaj adresat intregului 
popor român cu prilejul Anului nou, oa
menii muncii din comuna Lunca dc Jos, 
județul Harghita, adresează consiliilor popu
lare ale comunelor din zonele necooperati
vizate chemarea la întrecerea socialistă, an
gajindu-se să realizeze in anul 1985 urmă
toarele obiective :

I. CREȘTEREA PRODUCȚIEI 
AGRICOLE 

IN GOSPODĂRIILE 
PRODUCĂTORILOR PARTICULARI
Fiecare gospodărie va crește un număr de 

cel puțin 4 bovine, 5 ovine, 2 porci, 20 pă
sări și va livra la fondul de stat 1 100 litri 
lapte de la fiecare vacă.

Prin dezvoltarea bazei furajere și reali
zarea unei natalități de 92 la sută la bovine 
și 100 la sută la ovine, pe ansamblul comu
nei se va realiza o creștere a efectivelor de 
animale, peste plan, cu 450 bovine, 500 por
cine, 200 ovine și 5 000 păsări. Pe această 
bază, precum și prin sporirea producției 
vom livra la fondul de stat, peste prevederi, 
1 200 hl lapte de vacă și 100 tone de carne.

în vederea sporirii producției de masă 
verde, vom executa lucrări de ameliorare 
pe o suprafață de 500 hectare pășuni, iar 
prin lucrări de îmbunătățiri funciare vom 
reda in circuitul agricol 25 hectare teren. 
Prin fertilizarea cu îngrășăminte naturale și 
suprainsămînțarea fînețelor naturale vom 
obține peste plan 950 kg masă verde de pe 
fiecare hectar.

Pentru creșterea producției de fructe se 
vor planta, in medie, 5 puteți la o gospodă
rie, astfel ca la sfîrșitul anului 1985 să se 
ajungă la cel puțin 15 pomi în fiecare gos
podărie. 

CONSILIUL POPULAR AL COMUNEI 
LUNCA DE JOS, JUDEȚUL HARGHITA

tățile de producție și prestări de servicii 
prin organizarea a 5 noi ateliere, asigurind 
diversificarea acestor activități și, pe aceas
tă cale, vom depăși sarcina planificată la 
productia-marfă industrială și prestările de 
servicii neindustriale cu 10 ia sută.

Vom urmări, totodată, ridicarea nivelului 
calitativ al produselor și serviciilor realizate 
in cadrul industriei mici.

III. IN DOMENIUL SISTEMATIZĂRII, 
CONSTRUCȚIILOR Șl ACTIVITĂȚII 

EDILITAR-GOSPODĂREȘTI
Vom asigura respectarea strictă a preve

derilor din detaliile de sistematizare apro
bate, a regimului de înălțime și de ampla
sare a noilor construcții ; vom restrînge in 
continuare suprafețele cuprinse în perime
trele construibile ale satelor, organizind am
ple acțiuni de bună gospodărire și înfru
musețare a comunei.

Prin deputați și comitetele de cetățeni 
vom mobiliza locuitorii comunei pentru da
rea în folosință cu trei luni mai devreme 
a blocului de locuințe aflat in construcție 
și realizarea, prin muncă patriotică, a lu
crărilor de amenajare și reparare a 14 km 
străzi, 8 km trotuare, 100 poduri și podețe, 
6 000 ml de șanțuri, plantarea a 150 mii ar
bori, pomi și arbuști fructiferi, construirea 
unei stații de așteptare pentru călători și 
altele, lucrări In valoare totală de 12 mili
oane lei, revenind in medie pe un locuitor 
2 400 lei.

IV. VENITURILE PROPRII 
LA BUGETUL LOCAL

Prin apjicarea strictă a mecanismului eco- 
nomico-financiar vom asigura autofinanța
rea comunei și a tuturor acțiunilor econo
mice și social-culturale înscrise în buget și 
depășirea cu 10 la sută, față de prevederi, a 
veniturilor proprii.

V. ACTIVITATEA 
CULTURAL-EDUCATiVA DE MASĂ

în spiritul orientărilor și sarcinilor reie
șite din documentele Congresului al XIII- 
Iea al Partidului Comunist Român, in acti
vitatea politico-ideologică vom pune pe 
prim plan dezvoltarea patriotismului revo
luționar socialist, a dragostei față de patrie, 
a răspunderii și atașamentului față de po
por, față de cuceririle sale revoluționare.

Vom ridica la un nivel superior acțiunile 
inițiate in cadrul Festivalului național „Cin- 
tarea României", punînd un accent deosebit 
pe afirmarea și promovarea genurilor ar
tistice cu un pronunțat caracter militant și 
mobilizator, valorificînd spiritul creator al 
poporului nostru, tradițiile locale.

II. IN DOMENIUL INDUSTRIEI MICI 
Șl AL PRESTĂRILOR DE SERVICII

CĂTRE POPULAȚIE

In profil teritorial, producția-marfă in
dustrială va fi depășită cu 10 la sută, iar 
volumul prestărilor de servicii cu 9 la sută 
față de prevederile de plan pe anul 1985, 
inființindu-se 6 unități noi.

III. IN DOMENIUL SISTEMATIZĂRII, 
CONSTRUCȚIILOR Șl ACTIVITĂȚII

EDILITAR-GOSPODĂREȘTI
Prin folosirea mai bună a suprafețelor din 

perimetrele construibile ale satelor, se va 
reda agriculturii o suprafață de 5 hectare 
teren.

Din contribuția in bani și in muncă a 
populației se va realiza și da în folosință 
o școală cu 8 săli de clasă.

Cetățenii vor executa, prin muncă pa
triotică, construcții, reparații și întreți
neri de străzi, trotuare, poduri și podețe, 
lucrări de îmbunătățiri funciare, amena
jări, extinderi și întrețineri de plantații 
de arbori, spații și zone verzi, reparații și 
întrețineri la construcții și altele, a căror 
valoare se va ridica la cel puțin 1 300 lei 
pe locuitor.

IV. VENITURILE PROPRII 
LA BUGETUL LOCAL

Prin dezvoltarea activităților de produc
ție și prestări de servicii, gospodărirea ju
dicioasă a mijloacelor materiale și bănești 
și atragerea de noi surse de venituri vom 
spori, față de prevederi, veniturile pro
prii ale bugetului local cu 600 mii lei, asi- 
gurindu-se condiții ca in anul 1986 comu
na să se autofinanțeze.

V. ACTIVITATEA 
CULTURAL-EDUCATIVA DE MASĂ

întreaga activitate politico-educativă și 
cultural-artistică se va desfășura în spiri
tul istoricelor hotăriri ale Congresului al 
XIII-Iea al partidului, folosind variate 
forme și mijloace pentru popularizarea și 
însușirea documentelor adoptate de mare
le forum al comuniștilor români de către 
toți locuitorii comunei, mobillzindu-i la 
înfăptuirea exemplară a planului de dez
voltare economico-socială in profil terito
rial, asigurind cultivarea patriotismului 
revoluționar, - socialist, a sentimentului 
prieteniei și frăției dintre toți cetățenii 
localității, indiferent de naționalitate, dez
voltarea dragostei față de patrie.

în întreaga muncă cultural-educativă 
vom avea in vedere să ridicăm la un ni
vel superior participarea Ia Festivalul na
țional „Cîntarea României", antrenind un 
număr sporit de locuitori ai comunei la 
activitatea de interpretare, creație tehni- 
co-științifică și artistică. Cele 32 de for
mații artistice și cercuri de creație exis
tente in comună vor organiza peste 350 de 
acțiuni, atrăgind întreaga populație la 
viața cultural-artistică a comunei.
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în spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu

ÎN ÎNTREAGA ECONOMIE - MUNCA EXEMPLAR ORGANIZĂTÂ, 
PENTRU REALIZAREA ZI DE ZI A PLANULUI

PRODUCȚIA FIZICĂ 
-îndeplinită riguros, 
la fiecare sortiment!

MENȚINEREA POTENȚIALULUI PRODUCTIV 
AL SONDELOR-IN CENTRUL ATENȚIEI

ENERGIA ELECTRICĂ 
-judicios gospodărită, sever economisită!

Cînd se pregăteau să iasă din 
schimb, sondorilor- din formația 
maistrului Ion Joița, de la sonda 
297 din zona Drăgăeștilor, doar fețe
le arse de ger le rămăseseră neaco
perite de ninsoarea ce căzuse toată 
noaptea. în timp ce puneau totul in 
ordine la locul lor de muncă, utila
jul de pompare executa mișcarea 
specifică de aplecare către pămint, 
semn că sonda este din nou „vie" și 
scoate țiței.

— Am preluat lucrul aici aseară 
la ora 23, dar intervenția a inceput 
in urmă cu 15 ore — ne dă amănun
te șeful formației. Regula de la care 
ne străduim să nu ne abatem este 
de a acționa ope
rativ atunci cînd 
o sondă se opreș
te sau are ten
dința de a da 
producție mai 
mică. Trebuie să știți că o oră este 
deosebit de prețioasă in munca noas
tră în asemenea momente ; dacă o 
folosim bine, asta poate să însemne 
citeva sute de kilograme de țiței cîș- 
tigate. Ceea ce pentru economia na
țională și pentru noi, petroliștii, în
seamnă mult. Iar in cazul de față 
nu ne puteam permite să pierdem 
timp, pentru că „297“ dă 17 tone țiței 
pe zi.

Căderile mari de zăpadă din ulti
mul timp au făcut munca petroliști
lor de la Schela de producție Vifo- 
rita mai grea și mai aspră. Produc
ția a scăzut in ultimele zile cu 20 
tone pe zi. Pentru a stăvili „căde
rea" și a crea condiții pentru recu
perarea restanțelor.„din. această,„pe
rioadă, se acționează după programe 
zilnice ce prevăd menținerea poten
țialului sondelor, < prioritate! ayind 
cele cu producție mare. Practic, toți 
cei 1850 oameni ai muncii din sche
lă participă, in cadrul brigăzilor, la 
aplicarea acestor programe aflate 
sub semnul urgenței. Cadre de con
ducere și specialiști din locurile de 
muncă mai îndepărtate nu se mai 
intorc zile in șir acasă, grija con
ducerii schelei de a asigura hrană 
caldă și spații de cazare in aceste 
zone demonstrîndu-și acum mai mult

MAI MULTE MINEREURI PRIN 
CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII

A devenit o frumoasă tradiție ca 
oamenii muncii de la Exploatarea 
minieră Ilba să se situeze, lună de 
lună, printre unitățile fruntașe din 
domeniul extracției și prelucrării mi
nereurilor neferoase, îndeplinindu-și 
de fiecare dată sarcinile de plan cu 
un substanțial avans de timp și cu 
importante sporuri de producție. A- 
ceste rezultate constituie răspunsul 
muncitoresc, prin fapte, dat de mi
neri secretarului general al partidu
lui de a se acționa cu toate forțele 
pentru dezvolta
rea și lărgirea 
continuă a bazei 
de materii pri
me, valorificarea 
complexă, prin 
tehnologii moderne, a zăcămintelor 
cu conținuturi mai scăzute sau care 
sint situate în condiții mai grele de 
exploatare.

Dar să adîncim lucrurile. De la 
Începutul cincinalului, minerii de la 
Ilba au extras peste plan aproape 
1 400 tone de plumb, aproape 4 000 
tone zinc și peste 500 tone cupru. In 
preajma celui de-al XIII-lea Congres 
al partidului aici s-a realizat anga
jamentul anual asumat la producția 
fizică, extrăgindu-se suplimentar din 
orizonturile subterane 5 000 tone de 
minereu și efectuindu-se peste sarci
nile de plan lucrări geologice verti
cale și orizontale in lungime de peste 
6 000 metri. Regăsim, in acest buchet 
de rezultate valoroase, tot atitea ar
gumente concrete ale hărniciei, spiri
tului de inițiativă și dăruirii in mun
că de care a dat in permanență do
vadă acest puternic colectiv muncito
resc. De altfel, și în prezent, in con
dițiile grele provocate de căderile 
masive de zăpadă și de temperaturile 

ca oricînd utilitatea. Au fost cură
țate de zăpadă drumurile spre punc
tele de colectare a țițeiului, instala
țiile de dezbenzinare, depozitele 
centrale și un număr mare de sonde. 

I — Traversăm o perioadă mai grea, 
dar noi reușim, cu eforturi in plus, 
firește, să continuăm activitatea pro
ductivă — ne spune inginerul Toma 
Panțu, directorul schelei. Lăsînd la 
o parte aceste greutăți trecătoare, 
trebuie să spun că la schela Vifori- 
ta producția poate spori pină la ni
velul planului și va crește, fără în
doială. in urma aplicării măsurilor 
adoptate de adunarea generală a oa
menilor muncii.

La Schela de producție petrolieră Viforita

La ce se referă, concret, directo
rul ? în ultimul trimestru al anului 
trecut, specialiștii schelei au analizat 
starea tuturor sondelor, incit la 
ora actuală in „fișa de sănătate" a 
fiecărei sonde sint trecute tratamen
tele ce trebuie administrate. De 
exemplu, prin îmbunătățirea regimu
lui tehnologic al sondelor, ceea ce 
presupune executarea a peste 1 000 
operații specifice, se va realiza o 
producție de 24 000 tone țiței. O altă 
cale de creștere a producției este 
raactivarea unor sonde pentru care 
s-au specializat patru formații de 
lucru. Există preocupări sistematice 
pentru îmbunătățirea activității de 
intervenție, fiecare minut cîștigat în 
utilizarea timpului de lucru al son
dorilor reflectindu-se în ridicarea 
nivelului producției,

— în acest aip am prevăzut fora
rea și punerea în producție a 35 
sonde noi, cu un aport de 31 000 
tone țiței — ne-a informai inginerul 
Liviu Radu, șeful biroului geologic, 
aducind in discuție o altă direcție de 
acțiune pentru obținerea producției 
planificate. în acest fel vom pune 
mai bine in valoare o serie de re
zerve, cum sint cele de pe structuri
le Șotinga, Doicești, Drăgăești și 
Gura Ocniței.

foarte scăzute, activitatea minerilor 
de la Ilba se menține la aceeași 
„temperatură" înaltă. Consemnăm, 
din rezultatele înregistrate la zi, fap
tul că, în prima decadă a acestei luni, 
s-au trimis spre flotația din Baia 
Mare pentru preparare, peste preve
derile de plan, 1 500 tone de mine
reuri de metale neferoase ; de ase
menea, se află în plină desfășurare 
un complex de lucrări de pregătire la 
cele două noi perimetre :,Fața Mare- 
Vest și Nucuț ; cu forțe sporite se 

La Exploatarea minieră Ilba

lucrează la redeschiderea orizontului 
minus 100 de la mina Firijan și la 
adincirea puțului de la Valea Colbu
lui. Bineînțeles, șirul acestor exem
ple poate fi continuat.

Care sînt, în fond, liniile de forță 
ale acestor bune rezultate 7 Să re
ținem, mai întii, că atenția conduce
rii minei este îndreptată constant 
spre satisfacerea cerințelor complexe 
pe care le implică exploatarea cu 
eficiență maximă a minereului, în 
condițiile sporirii randamentului de 
extracție, ale creșterii rezervelor ex
ploatabile. De asemenea, sporirea 
mai accentuată a productivității 
muncii în subteran, conform progra
mului special elaborat, a contribuit 
în mod substanțial la obținerea re
zultatelor menționate mai sus. S-a 
acționat, în acest scop, pentru per
fecționarea organizării producției și a 
muncii, accentuarea gradului de me
canizare a operațiilor grele din aba
taj, întărirea ordipii și disciplinei,

Deosebit de aceste măsuri tehnice, 
ce vor influența pozitiv ritmul ex
tracției, la fel de necesare sint după 
opinia celor cu care am discutat, în
tărirea ordinii și disciplinei tehno
logice, creșterea spiritului de răs
pundere al muncitorilor și conducă
torilor de la locurile de muncă. Ar
gumentul lor : o parte însemnată 
din nerealizările înregistrate in anul 
1934 iși au originea în executarea cu 
întirziere și de calitate necorespun
zătoare a unor lucrări, în absențele 
de la lucru. Or, componența unei 
formații este astfel concepută încît 
lipsa unui sondor diminuează sub
stanțial eficiența muncii celorlalți.

Acum, esențială 
pentru buna des
fășurare a acti
vității petroliști
lor este desfășu
rarea ritmică, in 

raport cu cerințele reale ale produc
ției, a aprovizionării cu materiale. 
Este fapt demonstrat de experiența 
anului trecut că lipsa materialului 
tubular, a anvelopelor, a bateriilor 
de acumulator, a curelelor trapezoi- 
dale, a carbidului și pieselor de 
schimb reprezintă o cauză importan
tă a restanțelor la producția de țiței 
și conduce la cheltuieli de manope
ră și materiale suplimentare. Mai 
concret : o instalație de intervenție 
fără baterie de acumulatori func
ționează fără întrerupere zile Ia 
rînd, consumînd motorină, deși exis
tă timpi in tehnologia de lucru în 
care funcționarea instalației nu este 
necesară. Iar dacă aceeași instalație 
rămîne fără anvelope nu se mai poa
te interveni la o sondă care poate 
tocmai s-a oprit, iar una sau mai 
multe formații de sondori nu-și mai 
pot desfășura activitatea normal. 
La fel de importante sint și celelalte 
materiale amintite. Se impune, așa
dar, ca Ministerul Petrolului, unită
țile furnizoare să sprijine Schela de 
producție petrolieră Viforita în a- 
ceastă privință.

Gheorqhe MANEA 
corespondentul „Scinteii"

sporirea numărului de muncitori 
direct productivi pe seama reducerii 
celor din activitățile auxiliare. Efec
tul ? Productivitatea muncii a cres
cut în scurt timp cu 25,7 la sută pe 
un muncitor din subteran.

Iată și o altă direcție de acțiune : 
îmbunătățirea tehnologiilor de lucru 
in raport cu calitățile structurale 
ale zăcămîntului. Ca urmare, gradul 
de recuperare a metalelor din zăcă- 
mint a crescut cu 10,6 puncte la 
plumb și cu 8,6 puncte la zinc.

Tovarășul loan 
Dulfu, directorul 
exploatării mi
niere, ne-a spus in 
încheierea inves
tigațiilor noastre: 

— Sintem hotărîți să incheiem în
tregul cincinal cu rezultate care să 
ne situeze pe un loc fruntaș in în
trecerea socialistă. Pentru aceasta am 
asigurat, prin măsurile întreprinse, 
obținerea in continuare a unor viteze 
ridicate de săpare a lucrărilor mi
niere orizontale și verticale de 15—20 
la sută. Aceasta ne permite devan
sarea cu un an a punerii în exploa
tare a noilor rezerve din perimetrele 
Fața Mare-Vest și Nucuț, ceea ce 
asigură baza de materii prime inclu
siv pentru viitorul cincinal. Nu tre
buie să vă explic eu ce importanță 
are atragerea mai devreme cu un an 
in circuitul economic a unei rezerve 
de 800 000 tone de minereu complex. 
Obiectivul imediat al activității noas
tre este însă creșterea substanțială a 
productivității muncii, în vederea în
deplinirii riguroase a planului la ex
tracția de minereuri.

Gheorqhe SUSA 
corespondentul „Scinteii"

Reducerea consumurilor de materii 
prime, combustibili și energie este 
o sarcină prioritară, subliniată atit 
în documentele Congresului al XIII- 
lea al partidului, cit și in planul unic 
de dezvoltare economico-socială a ță
rii pe acest an, care trebuie să stea 
în centrul preocupărilor tuturor oa
menilor muncii, ale , specialiștilor din 
toate domeniile de activitate. Cu 
atit mai mult trebuie să se acțio
neze in această direcție in industria 
metalurgică, una din ramurile mari 
consumatoare de combustibili și ma
terii prime. Evident, pentru înfăptui
rea obiectivelor propuse in acest do
meniu se impun eforturi deosebite, 
atit din partea cercetării și proiec
tării, cît și a specialiștilor din uni
tățile de producție, pentru a se elabo
ra tehnologii noi și soluții prac
tice în măsură să conducă imediat, 
dar și în anii următori la economii 
cit mai mari de materii prime și 
energie, chiar peste nivelurile pre
văzute. Că acest lucru este posibil 
îl dovedesc capacitatea creativă, re
zultatele practice obținute de colec
tivul Institutului de inginerie tehno
logică și proiectare pentru industria 
metalurgică (IPROMET).

— In prezent — ne spune ing. Pa- 
nait Teoreanu. director adjunct 
tehnic — activitatea colectivului 
nostru se face simțită atit pe 
marile platforme metalurgice, cît 
și in toate unitățile de producție ale 
acestei industrii de bază a econo
miei țării. Specialiștii din institut 
sint antrenați in toate acțiunile co
lectivelor complexe care analizează 
consumurile in întreprinderi și pro
pun soluții sau măsuri concrete pen
tru reducerea consumului de ener
gie, combustibili și materii prime. 
Dacă pină in urmă cu zece, două
zeci de ani proiectanții se mulțu- 
rheau să aștearnă pe planșetă o idee 
originală, o concepție constructivă 
sau o soluție nouă, astăzi ei parti
cipă efectiv, în mod direct, la ma
terializarea ideilor de pe planșetă, 
a obiectivelor proiectate, fiind ală
turi de specialiștii din producție, atît 
în timpul execuției și montajului 
utilajelor și instalațiilor complexe 
din întreprinderi, cit și la exploa
tarea acestora.

Ce se întreprinde pentru aprovizionarea 
co - materială ritmică a unităților economice?

Ninsorile abundente, viscolul care 
a cuprins cea mai mare parte din 
teritoriul țării noastre au îngreunat 
desfășurarea activității din industrie, 
agricultură, transporturi, telecomuni
cații și din alte domenii. Un rol 
deosebit de important ii au in aceste 
zile bazele județene de aprovizio
nare tehnico-materială, chemate să 
rezolve cu operativitate solicitările 
unităților i economice. Pentru a afla 
cum este pregătită rețeaua teritorială 
de baze de aprovizionare tehnico- 
materială pentru a face față situa
ției create de condițiile climatice 
nefavorabile, ne-am adresat tovară
șului Mircea VULCU, director în 
Ministerul Aprovizionării Tehnico- 
Materiale și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe :

— Nu putem spune că noi avem în 
cadrul ministerului și un institut 
meteorologic care ne-ar fi prevenit 
cum va fi iarna in acest inceput de 
an, dar experiența din alți ani ne-a 
determinat să luăm o serie de mă
suri corespunzătoare, încă din toam
na anului trecut, pentru a avea, în 
bazele de aprovizionare, tot ceea ce 
este necesar unităților economice — 
ne-a spus, la început, interlocutorul. 
Astfel, prin contacte directe cu coor
donatorii de balanță și cu furnizorii 
s-a urmărit să se obțină, în terme
nele stabilite și în conformitate cu 
specificațiile primite de baze de la 
beneficiari, toate repartițiile și să se 
încheie contractele economice. Ți- 
nînd cont că furnizorii nu pot pro
duce în primele zile ale anului toate 
sortotipodimensiunile de materiale 
necesare, s-au luat măsuri de com
pletare a stocurilor din baze atit prin 
stabilirea unor priorități in livrările 
de la furnizori, cit și prin preluarea 
unui volum cit mai “mare de stocuri 
disponibile de la unitățile economice, 
pentru a se putea asigura de la 
început tot ceea ce este necesar des
fășurării ritmice a producției. S-au 
luat măsuri ca unele baze să fie 
aprovizionate cu cantități mari de 
mărfuri, ajungind să aibă un plus 
față de preliminările asupra necesi

Din multitudinea preocupărilor a- 
cestui colectiv, din soluțiile finaliza
te recent reținem, mai intii, o teh
nologie nouă, aplicată Ia întreprin
derea de produse cărbunoase Slaii • 
ha, unde se produc electrozi side
rurgici grafitați necesari elaborării 
oțelurilor in cuptoare electrice. Fa
bricarea acestor electrozi presupune 
o fază de grafitare, care se face in 
cuptoare electrice, cu un consum 
mare de energie, ce reprezintă trei 
sferturi din întregul consum de fa
bricație a electrozilor. Să reținem 
deci că de la primele procese de 

SOLUȚII OFERITE DE CERCETAREA METALURGICA 
PENTRU REDUCEREA CONSUMURILOR ENERGETICE

prelucrare a materiei prime pină la 
faza finală și ambalare consumul 
mediu este de peste 8 000 kWh ener
gie electrică pe tona de electrozi, iar 
faza de grafitare — numai ea ! — 
necesită 5 500—6 000 kWh.

„Faptul că grafitarea reprezintă 
trei sferturi din întregul consum de 
energie, precizează ing. Radu Pivni- 
ceru, șeful colectivului de proiecta
re, a determinat colectivul nostru să 
își concentreze atenția asupra aces
tei faze. Am ținut seama de faptul 
că o reducere cît de mică, numai la 
această fază, putea duce la un efect e- 
conomic important pe ansamblul pro
cesului de fabricare a electrozilor. 
Pentru alegerea variantei optime au 
fost necesare numeroase calcule și de 
aceea am apelat la calculator. în 
continuare, împreună cu specialiști 
de la întreprinderea de produse căr
bunoase Slatina am stabilit soluția 
optimă de așezare a electrozilor în 
cuptor, materialele de izolare și dia
grama de grafitare propriu-zisă. Din 
această colaborare au rezultat o dia
gramă și un mod de organizare a în
cărcării optime. După experimentare, 
șarjele industriale au confirmat 
calculele : numai la faza de grafitare 

tăților făcute de unitățile beneficiare. 
Așadar, o sursă importantă de aco
perire a fondului de marfă o consti
tuie aceste stocuri pe care le-am 
creat, urmind să asigurăm comple
tarea lor pe parcurs.

— Se pot ivi și situații neprevă
zute care depășesc posibilitățile unei 
anumite baze de aprovizionare ? 
Există soluții operative de rezolvare 
a unor asemenea cereri ?

— Firește, pot exista, și in practică 
apar, asemenea situații, determinate 
în mod obișnuit de cerința asigurării 
resurselor materiale pentru onorarea 

CITEVA PRECIZĂRI ALE MINISTERULUI APROVIZIONĂRII
unor contracte la export perfectate în 
cuprinsul perioadei de plan. în aceste 
zile căderile de zăpadă au produs 
greutăți mari, îndeosebi in bazinele 
carbonifere. Am primit, de la Rovi- 
nari și Motru, informații că utili
zarea benzilor transportoare este 
mult îngreunată de intemperii și se 
impune transportul cărbunelui cu 
autobasculantele. Cu o maximă ope
rativitate s-au livrat 1 020 de gar
nituri de anvelope, urmînd' ca, în 
continuare, să se expedieze în aceste 
zile noi cantități de anvelope din 
producția întreprinderilor „Danubia
na" București și „Victoria" Florești. 
De asemenea, bazele din județele Si
biu, Dîmbovița, Brașov și din muni
cipiul București au solicitat miniu 
de plumb, oțel-beton-PC 60, cabluri 
electrice și de tracțiune — materiale 
care, prin redistribuire și prin măsu
rile deosebite luate la producători, 
au fost asigurate cu operativitate. în 
toate bazele noastre dispunem la 
această oră de materii prime și ma
teriale suficiente pentru aprovizio
narea ritmică a unităților in luna 
ianuarie și in întreg trimestrul I al 
acestui an. Desigur, așteptăm ca în 
perioada următoare, și îndeosebi în 
lunile februarie, martie, chiar în de

s-a diminuat consumul cu circa 
700 kWh pe tona de electrozi, ceea ce 
reprezintă o reducere de circa 12 la 
sută a consumului de energic elec
trică".

La început, această nouă tehnolo
gie de grafitare s-a aplicat numai la 
o hală, la o producție de circa 8 000 
tone electrozi realizîndu-se o econo
mie de peste 5 000 MWh. Cu această 
energie se pot elabora cel puțin 7 000 
tone oțel electric. Ulterior, tehnologia 
s-a extins la încă 3 hale de produc
ție, tot la întreprinderea din Slatina. 
De această tehnologie vor benefi

cia și noua întreprindere de electrozi 
siderurgici Titu, precum și întreprin
derea „Carbochim"—Cluj-Napoca.

Și tot la întreprinderea de produse 
cărbunoase din Slatina, in aceeași 
secție unde s-a aplicat pentru prima 
dată noua tehnologie de grafitare, 
s-au găsit și alte soluții de economi
sire, de data aceasta de materii pri
me. Bunăoară, prin îmbunătățirea 
instalațiilor de captare a prafului re
zultat din procesul de preparare a 
electrozilor, se reține o cantitate mai 
mare de praf, deci de materie primă 
reutilizabilă, care se reintroduce in 
fluxul de producție. „Prin aceste mă
suri. ne spune ing. R. I’rivache, șef 
colectiv proiectare, se recuperează o 
cantitate de circa 800 tone materii 
prime pe an, care incorporează, bine
înțeles, și energie, rcprczentînd circa 
100 000 Nmc gaz metan și circa 
100 MWh energie electrică. O soluție 
a cărei eficiență poate fi amplificată 
prin extinderea ei și în alte unități 
(din industria chimică și a materia
lelor de construcții), care au insta
lații de captare a prafului".

O altă cale de economisire a ener
giei și combustibilului — ne spune 
ing. Dinu Valentin, șef colectiv pro
iectare — o reprezintă captarea ga

vans, unitățile furnizoare să încea
pă să-și onoreze contractele pe acest 
an pentru a completa stocurile de 
materii prime și materiale ce se con
stituie in bazele județene.

— Cum se asigură accesul mijloa
celor de transport la și de la bazele 
de aprovizionare ?

— In fiecare zi primim rapoarte 
din partea unităților noastre privind 
acțiunile de degajare a drumurilor 
de acces atit pină la baze, cît și în 
interiorul acestora. Putem spune că 
la această oră nu avem probleme în 
nici o unitate cu blocarea căilor de 

acces. La bazele din județele Mureș, 
Vrancea, Iași, Satu Mare, Mehedinți, 
precum și la baza din municipiul 
București, oamenii muncii au format 
echipe speciale de intervenții pentru 
degajarea drumurilor atit cu utilaje, 
cit și cu lopeții . Drumurile de ac
ces spre magazii și platformele de 
depozitare, căile de rulare a macara
lelor și liniile ferate sint complet 
descongestionate, astfel că aprovizio
narea se poate face în condiții co
respunzătoare. S-au luat din timp 
măsuri pentru protejarea materiale
lor depozitate sub cerul liber, incit 
acestea să nu fie expuse degra
dării. Am putea spune că prin mă
surile adoptate și prin eforturile de
puse de personalul muncitor din ba
zele de aprovizionare s-a reușit ca în 
primele zece zile ale acestui an să 
se livreze beneficiarilor un volum de 
materiale de peste un miliard lei. în 
concluzie, doresc să precizez că sin
tem pregătiți să facem față oricărei 
situații, că am luat toate măsurile ca 
unitățile economice să fie bine apro
vizionate, în mod ritmic,, in vederea 
îndeplinirii exemplare a sarcinilor ce 
le revin incă din prima lună a aces
tui an.

— Importantă este asigurarea ma

zelor de la cuptoarele rotative de 
calcinare a cocsului de petrol (mate
rie primă necesară pentru producția 
de electrozi siderurgici). O asemenea 
instalație de recuperare a căldurii, 
cu o capacitate de 15 gigacalorii, a 
fost realizată la întreprinderea de 
produse cărbunoase din Slatina, unde 
se vor obține importante economii de 
combustibil prin recuperarea căldu
rii. Astfel, instalația de recuperare 
aferentă unui cuptor poate produce 
circa 30 tone abur pe oră, din care 
80 la sută se obțin din recuperări.

Și la Fabrica de blocuri dolomitice 
de la Combinatul siderurgic Hune
doara — după cum ne-a relatat ing. 
Alexandru Necula. șef colectiv pro
iectare, se prevede asigurarea ener
giei termice necesare numai din re
cuperări energetice. Soluția tehnolo
gică adoptată aici nu prevede nici 
un cazan care să lucreze pe combus
tibil, ci numai pe bază de căldură re
cuperată. Practic, prin intrarea in 
producție a Fabricii de cărămizi re
fractare dolomitice de la C. S. Hune
doara se va reduce importul acestor 
materiale refractare și, pe lingă a- 
ceasta, nu se va mai consuma nici un 
fel de combustibil in plus, energia 
necesară asigurîndu-se prin valorifi
carea căldurii gazelor, care pină acum 
se evacuau în atmosferă. în felul 
acesta se va realiza o economie de 
circa 4 000 tone păcură pe an. Ase
menea soluții există practic pentru 
toate unitățile de producție cu acest 
profil, soluții care pot fi extinse prin 
colaborarea proiectanților de la 
IPROMET cu specialiști din unități
le de producție.

Evident, am prezentat numai citeva 
din numeroasele soluții propuse de 
specialiștii din proiectare și rezolvate 
în colaborare cu cei din unitățile 
productive, rezolvări care demon
strează posibilitățile reale de a re
duce consumurile de combustibil, de 
energie. Specialiștii acestui colec
tiv sint conștienți de răspunde
rile ce le revin și pe deplin mobi
lizați în vederea găsirii de noi so
luții, mai eficiente, pe care să le 
aplice în colaborare cu unitățile in
dustriale.

Elena MANTU
y„/t; .

teriilor prime și materialelor, 'ir tot 
atit de important este și, mod. cum 
sint gospodărite acestea de .tre 
unitățile economice. In cadrul com
petențelor ce vă revin, ce observații 
se impun din acest punct de vedere?

— Controlul asupra modului cum 
sint gospodărite resursele materiale 
reprezintă o componentă deosebit de 
importantă a activității noastre. în 
primul rind, am impus bazelor jude
țene de aprovizionare să devină un 
exemplu in privința modului de 
depozitare și gospodărire a materia
lelor și, apoi, să impună manifesta
rea aceluiași sprit de răspundere 
tuturor unităților economice din raza 
lor de activitate. Acum, mai mult 
decît oricind, prezintă o mare impor
tanță păstrarea mărfurilor in con
diții optime pentru a fi introduse 
ritmic in procesul de producție. Pu
nem un accent deosebit pe depozita
rea corectă a materiilor prime și 
materialelor și pentru a se putea 
face, in orice moment, o inventariere 
exactă, pentru a se putea ține o evi
dentă strictă a intrărilor și ieșirilor 
în și din magazii și depozite. Sint 
situații în care constatăm că marfa 
solicitată există chiar in întreprinde
rea care o cere, dar din cauza depo
zitării incorecte nu poate fi găsită și 
preluată în timp optim, fără eforturi. 
De asemenea, accentuăm in această 
perioadă activitatea de verificare, in- 
drumare și control in întreprinderile 
din fiecare județ, prin compartimen
tele de specialitate din cadrul baze
lor de aprovizionare, in vederea în
cadrării riguroase in consumurile 
normate, valorificării integrale a 
materialelor refolosibile, repunerii 
in circuitul economic a stocurilor de 
materii prime și materiale disponi
bile. Vreau să subliniez că bazele 
județene nu vor livra materii prime 
și materiale in cazurile in care se 
depășesc normele de consum sau nu 
se realizează obligațiile de recupe
rare a materialelor refolosibile.

Convorbire realizată de
Petre CRISTEA

(Urmare din pag. I)
fășurat normal. In prima decadă 
a lunii ianuarie, oamenii muncii 
din cadrul sectoarelor calde, ca și 
din celelalte hale și secții, au ob
ținut rezultate de prestigiu în pro
ducție. Pentru alte amănunte ii 
dau cuvîntul tovarășului loan Bră- 
descu, secretarul comitetului de 
partid : „Din șarjele elaborate la 
oțelăria electrică au fost turnate 
un mare număr de piese grele, de 
pină la 80 de tone fiecare, între 
care capace de alimentare pentru 
morile autogene, produse realizate 
in premieră in țara noastră. La 
rindul lor, muncitorii din secția 
turnătorie de fontă au realizat, 
după tehnologii noi, întocmite de 
specialiștii din combinat, o nouă 
serie de cilindri calibrori și cilin
dri pentru laminoare din fontă cu 
crustă dură. Demn de relevat este 
faptul că prin intrarea în produc
ție a acestor linii de cilindri se 

reduce, practic, total importul aces
tor semifabricate".

— Și colectivele întreprinderilor 
industriale din JUDEȚUL VASLUI 
au înregistrat, in prima decadă a 
lunii ianuarie, însemnate succese 
in activitatea de producție, inter
vine Petre Necula, corespondentul 
ziarului nostru. Astfel, industria 
vasluiană a realizat și livrat peste 
prevederi economiei naționale pro
duse electronice și de mecanică 
fină în valoare de 11,5 milioane 
lei, mașini-unelte pentru prelucra
rea metalelor prin așchiere în va
loare de 5 milioane lei, utilaje pen
tru explorări geologice, exploatare 
sonde și pentru construcții de dru
muri totalizînd 4,8 milioane lei, 
confecții și tricotaje însumînd a- 
proape 6 milioane lei, importante 
cantități de produse abrazive, vată 
minerală. încălțăminte, prefabrica
te și altele.

Firește că din relatarea cores
pondentului nostru n-a lipsit nici

PUTERNICA angajare muncitorească
evidențierea colectivelor care s-au 
remarcat printr-o producție fizică 
peste prevederile planului.

— Sînt, din nou, obișnuitele 
fruntașe ale județului nostru, adică 
întreprinderile „Mecanica" și de 
materiale izolatoare din Vaslui, în
treprinderea de produse abrazive 
și întreprinderea de elemente 
pneumatice și aparate de măsură 
Birlad, și întreprinderea „Hușana" 
din Huși.

în aceste zile, corespondentul 
nostru din județul Brăila, Corneliu 
Ifrim, a asistat, la ÎNTREPRINDE
REA DE UTILAJ GREU „PRO
GRESUL", din Brăila, la un fapt 
de muncă deosebit : producerea 
șarjei cu numărul 50 000 de către 
colectivul turnătoriei de oțel nr. 2. 

De reținut că anul acesta între
prinderea brăileană împlinește 10 
ani de existență.

— în acest deceniu de activita
te, colectivul turnătoriei numărul 2

Exportul - realizat ritmic din primele zile ale anului
Aflindu-se în mijlocul oamenilor 

muncii de la ÎNTREPRINDEREA 
DE ARMĂTURI INDUSTRIALE 
DIN FONTA ȘI OȚEL DIN ZA
LĂU, județul Sălaj, coresponden
tul nostru. Eugen Teglaș, ne rela
tează :

— Încă din luna decembrie a 
anului trecut, colectivul de aici a 
expediat, in contul anului 1985, 194 
tone armături din fontă pentru 
U.R.S.S. „în prima decadă a lunii 

a produs mii de piese, în greutate 
de pină la 25 de tone pentru foraj 
marin, siderurgie, industria chi
mică, excavatoare, nave maritime 
și agricultură.

ianuarie am mai livrat produse în 
valoare de aproape 4 milioane lei 
— ne spune șeful compartimentu
lui export-import din cadrul în
treprinderii, Rariga Francisc. Tot
odată, sint pregătite pentru expe
diere și urmează ca pină la 15 ia
nuarie să pornească spre Polonia 
și U.R.S.S. alte produse în valoare 
de 3,8 milioane lei. Aceste bune 
rezultate la export se datorează, 
în principal, adaptării rapide a fa

bricației la orice tip de armătură 
solicitată de partenerii externi, 
precum și organizării unor linii 
specializate în producția de export 
la atelierele de prelucrări meca
nice și in secția montaj. Mai mult, 
pentru a veni in intimpinarea 
partenerilor externi am lărgit 
foarte mult gama de armături, 
executând în prezent un număr 
sporit de sortotipodimensiuni.

„Pentru noi, prioritatea numă
rul 1 este exportul". Este răspun
sul pe care l-am auzit adeseori 
rostit de muncitorii, tehnicienii și 
inginerii de la ÎNTREPRINDEREA 
„ELECTROAPARATAJ" DIN CA
PITALĂ ia întrebarea : „Cum stați 
cu planul la producția destinată 
exportului ?“.

Rezultatele obținute in prima 
decadă a acestui an confirmă spu.- 
sele interlocutorilor. Notăm citeva 
dintre acestea. Un lot de 200 000 
de lămpi de veghe este gata de 

expediție. Alte produse, cum sînt 
redresoarele pentru încărcat acu
mulatoare și disjunctoarele termo- 
magnetice monopolare, produse 
noi, realizate în premieră in aceas
tă întreprindere, care de la înce
putul cincinalului se află printre 
fruntașii pe ramură in întrecerea 
socialistă, sint gata a fi livrate in 
țări cu tradiție în ce privește fa
bricarea de echipamente electrice, 
cum sînt Franța, S.U.A. și Italia.

— Cuvîntul de ordine al oame
nilor muncii de la „Electroapara- 
taj“ este calitatea și promptitudi
nea in onorarea fiecărei comenzi 
de export, ne spune Ani Baicu, 
secretar adjunct al comitetului de 
partid din întreprindere. în acest 
sens, în fiecare secție s-au luat 
toate măsurile tehnice și organiza
torice pentru ca anul 1985. ultimul 
an al cincinalului, să fie un an al 
producției-record, fapt ce ne-ar 
permite să fim și în acest an frun
tași pe ramură.

J
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EMINESCU ȘI TARA
Cindva, scrutindu-și cu 

luciditate meandrele vieții 
lăuntrice. Goga se mărtu
risea urmărit de o duali
tate pe care o resimțea fa
tală: „Literatura deoparte 
și de alta chemarea către 
trebile publice ; pe de o 
parte abstracțiunea, pe de 
altă parte, jocul realități
lor1*. Ni se pare însă că 
ceea ce poetul pătimirii 
transilvane socotea o fata
litate legată de existența 
lui personală a însemnat 
foarte ades, dacă nu mai 
întotdeauna, o notă esen
țial constitutivă a structu
rilor creativității românești, 
începind cu Văcăreștii 
„dimineței poeților**, cu ge
nerația de aur a anilor ’48 
și sfirșind cu poeții zilelor 
noastre, implicarea in real 
a artiștilor marchează o 
trăsătură specifică, ce se 
manifestă divers în funcție 
de timp istoric și împre
jurări.

Și fiind vorba, firește, de 
un factor de specificitate, 
îi vom găsi ridicat la pu
terea geniului în cel mai 
reprezentativ spirit româ
nesc, in Eminescu. Păstrind 
toate proporțiile, redesco
perim in primul rînd in el 
polaritatea literatură — 
trebi publice, abstracție — 
joc al realităților, potențată 
cu o forță uriașă, creind o 
tensiune a ființei și operei 
de un dramatism ireducti
bil. Sigur că in el. cel care 
refuza realul din pricina 
imperfecțiunii acestuia, to
tul se râsfringea Înmiit și la 
dimensiuni gigantice, obli- 
gindu-1, constringindu-1 
astfel la o atenție mult mă
rită asupra fenomenelor 
înseși ale acelui real de
testat. Iar pe de altă parte, 
exigența-i etică necruță
toare raporta fără încetare 
fiecare fenomen la absolu
tul visat și decalajul părea 
o netransgresabilă falie.

Totuși himera absolutu
lui l-a hrănit pe Eminescu, 
in anii avinturilor tinerești 
încă vil, cu imaginile unei 
viziuni melioriste asupra 
lumii, în care au crezut 
cîțiva din cel mal notorii 
romantici ai lumii, printre 
care și Hugo. Poetul român, 
care s-a mișcat printre eoni 
și astre cu o ușurință celes
tă. a vrut să infuzeze ceva 
din adevărul și frumusețea 
lumilor de sus lumii de 
jos, lumii sale de baștină, 
țării. De aceea a jertfit 
atît timp și atîta energie, 
el, „voevodul" cosmic, tre
burilor publice, jocului rea
lităților. A face curat, a 
pune ordine în lumea apa
rențelor în numele și în 
virtutea apartenenței la lu
mea esențelor, așa ni se 
pare că am putea defini în 
parte efortul celui mai cre
dibil vatlcinant român care 
a privit cu durere amară 
realitatea, nădăjduind să-i 
găsească leac sau măcar 
ameliorare prin ideile, ex
trase din direcțiile istoriei 
noastre particulare. Cîtă 
lumină dar și cite umbre 
au cuprins aceste idei (mai 
cu seamă în anii gazetăriei 
de Ia Timpul), știm astăzi 
și nu mai e nevoie să re
venim asupra lor. Ceea ce 
ne interesează este, în 
aceste rînduri, mai mult 
durata șl intensitatea efor
tului de implicare în viața 
publică.

Timpuriu și foarte cu
prinzător, acest efort se 
desenează cu începere din 
anii adolescenței prin mai 
toate activitățile tinărului 
deschis către toate orizontu
rile cunoașterii, astfel îneit 
implicarea apare voltă, de
liberată, efect al unei con
științe uimitor de treze, le
gate indisolubil de o de
venire istorică în adîncime 
pătrunsă și asumată inte
gral. E adevărat că lucrase 
asupra acestei conștiințe in 
formație o alta, tot atit de 
trează, trecută prin focul 
luptelor naționale din Tran
silvania la 1848, a „tribu- 
nului“ Aron Pumnul, refu
giat la Cernăuți de teama 
represiunilor postrevoluțio
nare exercitate de autori
tățile maghiare. Profesor și 
mentor, Pumnul s-a consti
tuit ca verigă intre genera
ția sa luptătoare și discipo
lul fidel din generația care 
urma. Căci Eminescu a 
pornit în primul și simbo
licul său drum pe jos prin 
Ardeal ca într-un pelerinaj 
pios spre Blaj, „Roma 
mică", centrul vieții româ
nești, după moartea maes
trului său, îndeplinind

de Zoe DUMITRESCU-BUȘULENGA

parcă o voință testamenta
ră a acestuia. Și de altfel 
toată legătura de minte și 
inimă a lui Eminescu cu 
Transilvania s-a datorat 
înriuririi hotăritoare a lui 
Pumnul și viziunea româ- 
nității luptătoare in revolu
ție s-a cristalizat in roma
nul postum Geniu pustiu, 
scris la o virstâ cind amin
tirea maestrului avea încă 
relief și putere, pe la 18 
ani.

Dar în gîndul lui care 
creștea vertiginos, ca in 
basme, dinspre o adoles
cență entuziastă spre o ti
nerețe superior stăpinită de 
frinele unei voințe călite la 
școala „imperativului cate
goric", kantian, se înche
gau, din linii multiple, 
imaginile alcătuitoare ale 
unui spațiu și unui timp 
anume cu care, necesar
mente, trebuia să se con
funde pentru a deveni el 
insuși. Sigur că poezia ți
nea locul prim in îndelet
nicirile lui predilecte,

zborurile unei gigantice 
fantezii a cărei hrană nu 
putea fi decit filozofia (și 
a fost).

Dar deplinătatea unul 
spirit ales ca al său nu se 
putea realiza doar pe ver
ticala avintului spre idee, 
spre abstracție, spre abso
lut. Nu numai reprezentă
rile abstracte ale unei lumi 
a perfecțiunii îi puteau fi 
de ajuns căutătorului. O 
tentativă pasionată de a 
schimba ceva, de a modifi
ca, pe coordonata orizonta
lă, structurile imperfecte 
ale realului a dat tinereții 
sale studioase impulsuri 
speciale, îndreptind-o spre 
politică, filozofie, înțeleasă 
drept acea acțiune menită 
să săvirșească binele in 
societatea omenească. Și 
cum acea societate ome
nească era pentru el țara, 
trecută, prezentă și viitoa
re, Eminescu a încercat să 
i se dăruie pe de-a între
gul, după ce insă li cu
noscuse foarte de aproape

neacoperind Insă nici pe 
departe nevoia interioară 
de extensie întru cunoaște
re și acțiune. O maturitate 
ascunsă, aproape misterioa
să, de fond, dădea tinăru
lui de 19 ani, sosit la Vie- 
na, o putere de compre
hensiune dincolo de limite
le maxime ale normalului 
și extensia efortului de cu
noaștere o trădează Încă de 
la începutul studiilor uni
versitare. Mai mult, o 
parcurgere atentă și aviza
tă a acelor cursuri notate 
In caietele studenției emi
nesciene pe care le cităm 
mereu ca probe ale nese
catei dorințe de a ști a vi
itorului poet, cu atit mai 
interesante cu cit însu
mează cimpuri mai nu
meroase și mai diverse de 
cunoaștere, descoperă ur
mele unui interes extrem 
de insistent pentru niște 
discipline fără prea strînsă 
legătură cu ceea ce presu
punem in general a fi fost 
chemarea, vocația omului 
de cultură Eminescu. Foar
te explicabilă era frecven
tarea cursurilor de filozofie 
generală, de istoria filozo
fiei, de anatomie și fiziolo
gie in relație cu antropo
logia care-1 pasiona atunci. 
Tot atit de înțeles apare șl 
frecventarea cursurilor de 
istorie, mai cu seamă an
tică, pentru care avea, 
după cum știm, o înclina
ție deosebită. Dar ce rost 
aveau atitea discipline ju
ridice, de la dreptul roman 
predat de celebrul Ihering, 
la dreptul internațional 
studiat cu Franz Xaver von 
Neumann, la istoria drep
tului cu H. Siegel, la filo
zofia dreptului predată im- 
preună cu economia politi
că de către Lorenz Stein ? 
Și interesul foarte acut 
pentru această din urmă 
disciplină pare să se potri
vească prea puțin, ca și cel 
pentru studiile juridice, cu

(chiar acel careteritorlu!
încă, politic, nu-i aparți
nea), istoria propriu-zisă și 
Istoria mitică, limba și fol
clorul pătrunse și înțelese 
inegalabil.

După obiceiul său însă, 
simțea nevoia de a-șl în
temeia și teoretic și într-un 
chip mult mal general con
cluziile pe care avea să le 
folosească la acea zidire 
spirituală pe care o între
vedea. De aceea atît drept 
și atîta economie politică, 
în scopul deslușirii articu
lațiilor și funcționării or
ganismului social-politic, 
care să-l ajute la înțele
gerea lucrurilor de acasă. 
Căci de foarte devreme, 
cum spunea D. Murărașu, 
„națiunea e punctul central 
al vieții sufletești a lui 
Eminescu" și, încă din 1870, 
el dorea să se pună in 
slujba ei și prin studii teo
retice, prin studiul institu
țiilor 
varea 
noi și 
mărea 
cepții 
litice, 
tatea românească a vremii.

El începea in 1870 acti
vitatea sa ziaristică, publi- 
cind in „Federațiunea", 
ziar românesc din Buda
pesta, trei articole referi
toare la soarta românilor 
din imperiul austro-ungar. 
Cu o siguranță a gindului 
și verbului dovedind in 
tinărul de 20 de ani o ma
turitate politică rar intil- 
nltă, Eminescu vorbea des
pre drepturile românilor și 
ale naționalităților celor
lalte oprimate deopotrivă
in acel imperiu, in lumina 
unor admirabil stâpînite
principii de drept interna- 

constituțional.
Înălțime 
el trata

publice, prin obser- 
viețil publice de la 
din alte părți, el ur- 
tormarea unei con- 

proprii sociale și po- 
aplicabile in socie-

țional și 
De Ia o 
siderabilă, 
ceasta problematică 
de spinoasă, cu gravitate 
și propunind soluții in 
spiritul acelora pe care Is-

con- 
a- 

atit

toria Însăși le-a adoptat. 
Cerind, in Să facem un 
congres, românilor să joace 
un rol eminamente activ 
în acea conjunctură politi
că, el impunea „sufletului 
acestei națiuni vechi să lu
creze cu toată vigoarea sa 
de fier". Iar In Unire e 
tăria, era articolul de în
demn la solidarizare cu 
celelalte națiuni oprimate 
și mai ales la activitate 
comună.

Fiecare rînd respiră 0 
convingere și o forță por
nite din cunoașterea la fel 
de precisă a faptelor ca și 
a principiilor, iar tonul are 
fermitatea pe care o dă 
numai conștiința rostirii a- 
devărului deplin. Căci șl in 
politică, Eminescu căuta, 
ca pretutindeni, adevărul, 
refuzind- orice compromis 
și orice gest de oportuni
tate, de adaptare la con
junctură, primind numai 
ceea ce venea din niște a- 
dincimi verificate de isto
rie, de tradiție, respectul 
său fată de înaintașii vred
nici și in special față de 
generațiile luptătoare de la 
’48 și ‘59 constituind una 
din permanentele gindirif 
șale social-politice.

Eminescu, pătimașul iu
bitor de trecut, gindea vii
torul ca prefigurat din tre
cut (pe temeiul concepției 
sale organiciste) și prețuia 
pe înaintași mai cu seamă 
în măsura In care stimula
seră devenirea viitoare, 
înriurind-o. O notiță, tot 
din 1870, dezvăluie tocmai 
această legătură Intre cele 
două dimensiuni ele 
timpului, cu atit mal in
teresantă cu cit se referă 
la un eveniment apartinind 
exclusiv trecutului. Expll- 
cind sensul unei sărbători 
cu caracter istoric care 
urma să aibă loc, Emines
cu spunea: „...o întrunire 
a studenților români din 
toate părțile ar putea să 
constituie șl altceva decit 
numai o serbare pentru 
glorificarea trecutului nos
tru și... am putea să ne 
gindim mai serios asupra 
problemelor ce viitorul ni 
le impune cu atita necesi
tate". Era vorba de serba
rea de la Putna care, din 
pricina războiului franco- 
german (urmărit cu aten
ție indirjltâ de Eminescu), 
avea să se țină abia in au
gust 1871. închinată mare
lui Ștefan și grandioasei 
sale ctitorii de la Putna, 
festivitatea fusese con
cepută și organizată (din 
umbră) de Eminescu cu a- 
jutorul lui Slavici și al 
unui neînsemnat comitet. 
Sărbătoare a întregii su
flări românești, menită să 
afirme cu strălucire unita
tea tuturor românilor, din
colo de convingeri politice, 
aceasta avea, iată, cum re
iese din notiță, o dublă 
funcție, de aducere aminte 
glorioasă, de trasare a unei 
ferme direcții viitoare, E- 
vident, o mărturie in plus 
a geniului politic emines
cian la 20 de ani, a clarvi- 
ziunii sale demne de un 
remarcabil viitor om poli
tic și care se repeta in 
foarte frumoasa scrisoare 
adresată de Eminescu lui 
Dimițrie Brătianu. Acest 
luptător din trecuta gene
rație salutase cu entuziasm 
serbarea de la Putna și tt- 
nfirul ii mulțumea respec
tuos, dind o formulare fe
ricită semnificației eveni
mentului: „piatra de hotar 
ce desparte pe planul Is
toriei un trecut nefericit 
de un viitor frumos"..,

Răsuna și aci o nădejde 
tinerească ce nu avea să 
mai răsară din noianul de 
„decepțiuni" suferite de 
atunci incolo de marele vi
zionar șl care aveau să-l 
depărteze de cariera poli
tică propriu-zisă. Insă im
plicarea minții și inimii in 
desfășurarea destinului ță
rii n-a tăcut niciodată. 
Subliniată In operă sau 
străbătind, tîrziu, in pate
ticele pagini din Timpul 
îndurerate de spectacolul 
nefericirii neamului, impli
carea iui Eminescu in viața 
tării apare congeneră pur 
și simplu ființei lui. Făcut 
una cu spațiul și timpul 
românesc, „omul deplin" 
al culturii noastre oferă 
cea mai desăvirșită pildă 
a marelui artist veritabil 
luptător cum il dorea Li- 
viu Rebreanu, „dar nu 
pentru chestii de moment, 
ci pentru cauza eternității".

tv
DUMINICA, 13 IANUARIE 1985

12,00 Telex
12,05 Lumea copiilor • Telefilmoteca 

de ghiozdan : „Robinson Crusoe" 
(color). Episodul 2

12,40 Din cununa clntecului românesc 
(color) • Muzică populară

13,00 Album duminical (parțial color)
15,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20,lâ „Clntarea României" (color). Emi

siune realizată in colaborare cu 
Comitetul de cultură și educație 
socialistă al județului Dîmbovița 

20,45 Film artistic (color). Melodiile 
nopții albe

21.50 Telejurnal (parțial color)
22,00 închiderea programului

LUNI, 14 IANUARIE

20.00 Telejurnal (parțial color)
20,20 Actualitatea in economie. 1985 — 

prag Intre cincinale, in spiritul 
hotărțrilor Congresului a! Xlll-lea 
al partidului — amplă mobilizare 
pentru realizarea exemplară a 
sarcinilor de plan !

20.35 Tezaur folcloric (color) — Forma
ții folclorice de tip tradițional 
— Rapsodii de iarnă

20,55 Roman-folleton (color). „Marco 
Polo". Episodul 13

21.35 Orizont tehnlco-științifio • Știin
ța in avangarda progresului eco- 
nomlco-socla) • Actualitatea ști
ințifică românească • Electronii 
și cîmpul magnetic

21.50 Telejurnal (parțial color)
22,00 închiderea programului

ȘEDINȚA DE BILANȚ A ACTIVULUI DE PARTID SI DE COMAN 
DIN MINISTERUL DE INTERNE

Telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu
întrunit în ședința de bilanț, acti

vul de partid și de comandă din Mi
nisterul de Interne a analizat, cu 
înaltă răspundere comunistă, activi
tatea desfășurată in anul 1984 pentru 
apărarea eu vigilență și fermitate a 
cuceririlor revoluționare ale națiunii 
noastre socialiste, a avuției naționale,

a ordinii și liniștii publice, a dreptu
rilor și intereselor legale ale cetă
țenilor, a independenței și suverani
tății patriei.

într-o atmosferă de profundă anga
jare, participanțil la bilanț, in nume
le întregului efectiv al Ministerului

de Interne, au adresat tovarășu. 
Nicolae Ceaușescu, secretar gener. 
al Partidului Comunist Român, pre 
ședințele Republicii Socialiste Româ
nia, comandantul suprdm al forțelor 
armate, o telegramă în care se 
spune :

cinema
• Cireșarji ; CENTRAL (14 12 24) —
9: 11.15; 13.30; 15.45; 18; 20. FLAMU
RA (85 77 12) — 9; 11; 13.15; 13.30;
17.45; 20.
0 Moara Iul Călifar : BUZEST1 
(50 43 58) — 13; 17; 19.
• O lumină la etajul zece : UNION 
(13 49 04) — 9.30; 11.30; 15.45; 18: 20.
® Secretul lui Bachus : LIRA 
(317171) — 15; 17,15; 19,30.
• Acordați circumstanțe atenuante?:
DRUMUL SĂRII (3128 13) — 15;
17; 19.
• Raliul: VOLGA (79 71 26) — 9;
11.15; 13.30; 15 45: 18; 20. TOMIS
(21 49 46) — 9; 11.15; 13 30; 15.45; 18; 20.
• Horea: MUNCA (21 50 97) — 15; 
17.15; 19,30.
• Fantomele se grăbesc : COSMOS
(27 54 95) — 9.30; 11,30; 13.30; 15,30;
17,30; 19,30.
• Mitică Popescu: STUDIO (59 33 13)
— 10; 12,15: 15: 17; 19, ARTA (2! 3186)
— 9: 11,13; 13.30; 15,45; 18; 20.
• Zbor periculos : PROGRESUL
(23 94 10) — 15.30; 17,30; 19,30.
• Amintirea unei mari iubiri :
SCALA (11 03 72) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20. LUMINA (14 74 16) — 9; 
11,15; 13,30; 15.45; )8; 20.15,
© Talisman : TIMPURI NOI (15 6! 10)
— 13.30; 17,45; 20.
0 Program de vacanță : TIMPURI 
NOT — 9: II ; 13,15.
e Ana Pavlova: FLOREASCA (33 29 71)
— 11: 13.30: 16.15; 19.
• Șerpii roșii : VIITORUL (10 67 40)
— 15.30: 17,30: 19.30.
© Maryma : POPULAR (35 15 17) — 
15: 17.15: 19.30.
O Jandarmul și extraterestrii : PA
TRIA (11 86 23) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20. FAVORIT (45 3170) — 8; 10: 
14; 16; 18; 20, MODERN (23 71 01) — 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.

© Marele premiu : LUCEAFĂRUL 
(13 87 67) — 9; 12.15: 15,45; 19.
• Anonimul venețlan : CAPITOL
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 13,45;
18; 20.
• iubirea are multe fețe : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9.15; 12,15; 16; 19, 
GLORIA (47 46 75) - 9; 12; 16: 19. 
CULTURAL (83 50 13) — 9; 12; 16; 19.
• Rocky II: FESTIVAL (15 63 84) —
9; 11.15; 13.30; 15,45; 18; 20,13. EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11.30 J 14,15; 
16.45; 19.15, AURORA (35 04 66) — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
© Domn pentru o zi : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20. DACIA (50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20.
Q Prințesa păun — 9; 11.15; 13,30, 
Copiii căpitanului Grant — 15,45;
17.45; 19.45: DOINA (16 35 38).

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Ploșnița — 10; Poveste din 
Hollywood — 17; 20; (sala din Piața 
Cosmonauților, 11 07 57) : Papa dolar
— 13; Examenul — 19,30; (sala Ate
lier) : Cartea lui loviță — 10,30; între 
patru ochi — 19.30.
• Filarmonica ,,George Enescu1* 
(15 68 75. Ateneul Român) : „Lumea 
fascinantă a instrumentelor muzica- 
le“ (ciclul de abonamente ,,E“). In
strumentele de suflat din alamă — 
cornulw trompeta, trombonul, tuba — 
11; Integrala lucrărilor pentru pian șl 
violoncel de Beethoven (II). Ioana 
Ostafi, Remus Manoleanu — 19.
$) Opera Română (13 18 57) : Coppelia
— 11; Othello (premieră) — 18.
© Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Băiatul și paiele fermecate — 10,30; 
Văduva veselă — 19.
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :

Luna dezmoșteniților — 10,30; Romeo 
și Julieta la sfirșit de noiembrie — 
19; (sala Grădina Icoanei, 1! 95 44) : 
Răceala — 10,30; Gustul parvenirii
— 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Evul me
diu intimplâtor — 11; Cerul înstelat 
deasupra noastră — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Șoareci de apă — 10,30; Mirliala —
19.30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Pachetul cu acțiuni — 10; 19; Mă
seaua de minte — 15.
• Teatrul „Nottara* (59 31 03, sala 
Magheru) : Mița in sac — 10.30; 
Jocul de-a vacanța — 18,30; (sala 
Studio) : Calandria — 14,30; Acești 
îngeri triști — 18.
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Milionarul sărac — 10;
Anonimul venețlan — 15; Cum s-a 
făcut de-a rămas Catînca fată bă- 
trină — 19.30: (sala Giulești, 18 04 35): 
Arta conversației —■ 10; Hotel „Zodia 
gemenilor** — 19.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" 
(sala Savoy. 15 56 78) : Funcționarul 
de la Domenii — 11: Doctore, sint 
al dv. — 19; (sala Victoria. 30 58 35): 
Dragoste ta prima vedere — 16; Fru
mosul din pădurea zăpăcită — 19,30.
• Ansamblul ,,Rapsodia româna'* 
(13 13 00) : Fata moșului cea harnică
— 10.30; După datina străbună — 19.
• Teatrul ,,Ion Creangă * (50 26 55) : 
Albă ca zăpada și cei 7 pitici —
10.30.
f) Teatrul ..Țăndărică- (15 23 77) : 
Noul nostru vecin — 10; 12; (sala din 
Piața Cosmonauților, 11 07 57) : Lun
gul nasului — 11.30.
O Circul București (10 41 95): Parada 
circului — 10; 15.30; 19.
• Studioul de teatru aj I.A.T.C. 
(15 72 59) : Dragostea pusă ta încer
care — 19.
• Estrada Armatei (13 80 64, sala 
C.C.A.) : Estrada In croazieră — 
16,30; Atenție ! Estrada In emisie —
19.30.

„Cu vibrantă emoție și legitimă mindrie patriotică, 
parti ci panții la bilanț au dat glas, din adincui inimilor, 
satisfacției depline și bucuriei nețărmurite față de mo
mentul înălțător, de importanță istorică, al reinvestirii 
dumneavoastră, la cel de-a) XlII-lea Congres, in înalta 
funcție de secretar general al partidului, cel mai iubit și 
stimat fiu a) poporului, conducătorul de excepție, cuteză
tor și clarvăzător ai partidului și statului, ctitorul și ar
hitectul vizionar al României socialiste, exponentul celor 
mai fierbinți năzuințe ale națiunii, proeminentă persona
litate a vieții politice contemporane, luptător neobosit 
pentru cauza păcii și Independenței popoarelor.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe comandant suprem, 
că pe baza ideilor și tezelor de inestimabilă valoare teo
retică și practică din magistralul Raport pe care l-ați pre
zentat marelui forum al comuniștilor, in cadrul bilanțului 
au fost reliefate rezultatele obținute de organele Ministe
rului de Interne, sub conducerea și îndrumarea partidului, 
s-au analizat in spirit critic și autocritic, cu înaltă exi
gență partinică, neajunsurile și lipsurile existente, au 
fost stabilite măsuri concrete și mobilizatoare, menite să 
ducă ia creșterea calității și eficienței întregii noastre ac
tivități.

Conștienți de rolul șl sarcinile ce ne sint încredințate 
de partid și popor, acționind in spiritul legilor țării, al 
ordinelor și indicațiilor dumneavoastră, sintem ferm bo- 
tărîți să milităm cu toată răspunderea pentru extinderea 
și diversificarea legăturilor cu organismele democratice 
ale oamenilor muncii, cu masele populare, să acționăm cu 
vigilență sporită pentru prevenirea și combaterea infrac
țiunilor și a altor fapte antisociale, să veghem la apli
carea neabătută a legalității și normelor de conviețuire 
socială. Vom acorda o atenție deosebită creșterii rolului

AU APARUT:

Grupate sub titlul ANIVERSAREA 
ZILEI DE NAȘTERE A TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
SĂRBĂTOARE SCUMPA A ÎNTRE
GII NAȚIUNI, revista Înserează arti
colele : „Spiritul creator — trăsătură 
definitorie a amplei activități teore
tice și practice a celui mai de seamă 
fiu al națiunii" ; „Permanenta spiri
tului revoluționar — izvor nesecat de 
perfecționare a muncii de partid" ; 
„O concepție originală cu privire la 
locul și sarcinile sindicatelor" ; „Pro
motor consecvent al creșterii rolului 
femeilor" ; „Argumentul cel mai con
vingător a) realismului tezei cu pri
vire la noua revoluție în agricultu
ră" ; „Simbolul suprem al tinereții 
noastre revoluționare" ; „O teză de 
maximă importanță : formarea revolu
ționarului de profesie" ; „Un nou sens 
angajării și valorificării potențialului 
novator" ; „Gindirea revoluționară a 
președintelui NICOLAE CEAUȘESCU, 
fundament trainic al activității crea
toare, constructive a partidului și po
porului". In continuare, revista cu

„MUNCA DE PARTID” nr. 1/1985
prinde : SĂRBĂTORIREA ZILEI DE 
NAȘTERE A TOVARĂȘEI ELENA 
CEAUȘESCU — Scrisoarea Comite
tului Politie Executiv al C.C. al P.C.R. 
adresată tovarășei Elena Ceaușescu. 
Alte materiale din sumarul revistei : 
„La cotele marilor imperative ale 
prezentului" ; „Alegerile de depu- 
tați“ ; „Ancheta redacției : Sarcinile 
trasate agriculturii de secretarul ge
neral al partidului capătă materiali
zare" ; „Adunările, conferințele și 
Congresul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste"; „Adunările și 
conferințele pentru dare de seamă și 
alegeri in organizațiile de tineret și 
copii" ; La rubrica „Invățămintul po
litico-ideologic în pas cu cerințele 
dezvoltării economice și sociale" sint 
publicate articolele : „Realizarea 
exemplară a planului pe anul 1985, 
crearea unei baze trainice în vederea 
înfăptuirii hotărîrilor Congresului al 
XlII-lea al P.C.R." și „Direcțiile dez
voltării economico-sociale a Româ
niei în cincinalul 1986—1990 și pină In 
anul 2000".

In primul număr din acest an al 
revistei „Era socialistă" sint publicate 
articolele : „Eforturi ample, crea
toare ale intregului popor pentru în
făptuirea istoricelor hotăriri ale Con
gresului al XlII-lea al partidului", 
„Strălucită activitate revoluționară 
consacrată dezvoltării științei, pro
gresului social-economic, triumfului 
cauzei socialismului și păcii", „Dina
mica sistemului de echilibrare din 
economia națională", „Creșterea rolu
lui conștiinței socialiste, înaintate in 
etapa actuală a făuririi noii orin- 
duiri". Sub genericul „Cercetarea 
științifică și dezvoltarea social-econo- 
mică“ sint publicate articolele : 
„Știința și tehnica — ferm implica
te in edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate", „Realizări și 
obiective de perspectivă a-Ie cercetă
rii chimice" și „Promovarea susținu

„ERA SOCIALISTA” nr. 1/1985
tă a progresului tehnico-științific —■ 
premisă esențială pentru creșterea 
productivității muncii". Cu prilejul 
împlinirii a 126 de ani de la unirea 
Moldovei cu Muntenia este publicat 
articolul „Unirea principatelor, te
melie a României moderne". Un spa
țiu important este rezervat dezbate
rii „Patriotismul socialist revoluțio
nar, puternică forță motrice a pro
gresului multilateral al societății ro
mânești". La rubrica „Consultații" 
este tratată tema „Realizarea exem
plară a planului pe anul 19B5 — 
condiție esențială pentru încheierea 
cu bune rezultate a cincinalului ac
tual și crearea unei baze trainice in 
vederea înfăptuirii Istoricelor hotă
riri adoptate de Congresul al XlII-lea 
al partidului". în acest număr apare, 
de asemenea, rubrica „Cărți și sem
nificații".

SEMNAL O SEMNAL •
Șantier editorial

1. Vă rugăm să menționați citeva din aparițiile anului 
recent încheiat.

2. Din lucrările ce vor vedea lumina tiparului in 1985, 
care considerați câ vor concentra cu deosebire interesul ci
titorilor ?

MIRCEA MĂCIU - directorul 
Editurii științifice ji enciclopedi
ce : Producția de carte a anului 
1984 s-a ridicat la cote destul de 
înalte. Multe dintre cele aproape 
150 de titluri de carte vor rămine 
pentru multă vreme in arsenalul 
cultural al poporului nostru. Am 
in vedere mai ales lucrările de 
istorie : 23 August 1944. Documen
te (două volume) ; Actul de la 23 
August In context internațional ; 
200 de cile mai devreme ; 23 Au
gust. Repere lstorice ; Națiunea 
română ; Puterea cuvintului.

Aniversării a 200 de ani de la 
răscoala lui Horea i-a fost consa
crată monumentala tucrare a lui 
David Prodan, Răscoala lui Horea, 
in 2 volume. Cu prilejul aceleiași 
aniversări a apărut Supplex Libel- 
lus Valachorum, ed. a III-a.

Alte cărți ale anului care se cer 
evidențiate sint : Studii asupra 
evului mediu românesc (Nicolae 
lorga) ; Românii la 1859, vol. I și 
II ; Pofta și telecomunicațiile ; 
Istoria aviației ; Istoria culturii și 
civilizației, vol. I.

Științele exacte și ale naturii au 
fost susținute, de asemenea, cu lu
crări de excepțională valoare teo- 
retico-ștlințificâ. tn primul cind. 
este vorba de Enciclopedia de chi
mie, vol. I, literele a—b. lucrare 
elaborată sub coordonarea acad. dr. 
ing Elena Ceaușescu.

Necesitățile domeniului științelor 
exacte și ale naturii sint acoperite 
și cu alte lucrări : Tehnici noi in 
spectroscopie ; Atlasul de anato
mie ; Patologia stărilor de veghe și 
somn ; De la optica clasică la opti
ca modernă ; Teoria timpurilor. 
Spafiu! și energia etc. etc.

Din producția anului 1985 men
ționăm, in . primul rînd, con
tinuarea volumelor Românit la 
1918, vol. III și IV : 23 August 
1944. Documente, voi. III și IV ;

200 de zile mai devreme In lim
bile franceză, germană, rusă.

tn cadrul acțiunii de valorifica
re. Editura științifică și enciclope
dică continuă activitatea de publi
care a unor noi volume din opera 
lui Nicolae lorga — Locul români
lor in istoria universală ; Istoria 
poporului român ; Despre cronici 
și cronicari ; A.D. Xenopol — Isto
ria românilor din Dacia Traiană, 
vol. I ; Vasile Pftrvan — Scrieri, 
vol. II.

Acestor prestigioase lucrări, de 
o inaltă ținută științifică, li se 
adaugă Patrimoniul cultural al 
României peste hotare ; Mișcarea 
națională a romanilor din Transil
vania 1790—1848 ; Românii in seco
lul al XlII-lea ; Originea fi con
tinuitatea românilor. Considerații 
istorice, arheologice și lingvistice ; 
Călători străini despre țările româ
ne, vol. XI ; Anul 1939 ; Etnogra
fia Transilvaniei etc.

Din domeniul gindirii social-filo- 
zofice am remarca următoarele lu
crări : încercare asupra lumii Si 
omului in lumina științelor con
temporane (Mihai Drâgănescu), 
Conștiință și cauzalitate (Mihaela 
Vlăsceanu), Rațiune și credinți 
(Gh. Vlâduțescu), Presupoziții filo
zofice in științele exacte (Mircea 
Flonto).

tn domeniile științelor exacte șl 
ale naturii, editura este preocupa
tă să promoveze realizări de virf 
ale științei și tehnicii. De exem
plu. in acest sens putem cita lu
crările : Introducere in micropro
cesoare : Analiza și sinteza circui
telor electronice ; Site moleculare 
zeolitice etc.

tn sfirșit, amintim Micul dicțio
nar enciclopedic, aflat la cea de-a 
III-a ediție, lucrare ce se inscrie 
In cultura noastră socialistă ca o 
carte de tradiție prin conținutul 
său variat și documentat.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 13 Ianuarie, ora 20 — t6 ia
nuarie, ora 20. tn tară: Vremea va fi 
rece, geroasă tn cea mai mare parte 
a intervalului. Cerul va £1 variabil, cu 
înnorări mal accentuate în primele 
zile. Vor cădea precipitații locale, sub 
formă de ninsoare tn majoritatea re
giunilor. VIntul va sufla slab plnă la 
moderat, cu Intensificări trecătoare tn 
sudul tării. Temperatura aerului In

creștere ușoară la tnceput, apoi din 
nou in scădere. Minimele, tn cursul 
nopții, vor fi cuprinse Intre minus 20 
și minus 10 grade, mal scăzute Îndeo
sebi in a două parte a Intervalului, 
iar maximele intre minus 14 și minus 
4 grade. Se va produce ceață tnsoțltă 
de depunere de chiciură, in București : 
Vreme rece, geroasă noaptea și dimi
neața, cu cerul temporar noros. Va 
ninge slab. Îndeosebi in prima parte 
a intervalului. Vintul va sufla slab 
pină la moderat. Temperatura ușor 
variabilă. Minimele vor oscila Intre 
minus 9 și minus 16 grade. Iar ma
ximele intre minus 11 șl minus 8 gra
de. Ceată cu depunere de chiciură.

organelor și organizațiilor de partid in viața și activita
tea tuturor unităților și vom intensifica munca politico- 
educativă in rindul efectivelor, punind accentul pe creș
terea conștiinței socialiste, spiritului revoluționar, răspun
derii și devotamentului in executarea misiunilor în
credințate.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că, însuflețiți de luminosul dumneavoastră 
exemplu de patriotism înflăcărat, de pasiune și dăruire 
revoluționară, ne vom consacra toate eforturile, întreaga 
noastră energie și capacitate înfăptuirii neabătute a poli
ticii interne și externe a partidului și statului, istoricelor 
hotăriri ale celui de-a] XlII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, adueîndu-ne o contribuție sporită la 
apărarea valorilor fundamentale ale societății noastre, la 
realizarea măreței opere dc făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a României spic co
munism.

Acum, Ia Început de an, cînd întregul partid și popor se 
pregătesc cu bucurie și emoție să sărbătorească ziua de 
naștere și îndelungata dumneavoastră activitate revolu
ționară, precum și implinirea a două decenii de la Con
gresul al IX-lea al P.C.R., cind, prin voința comuniștilor, 
a intregului partid, ați fost ales in funcția supremă de 
secretar general, vă rugăm să ne permiteți, mult stimate 
și iubite tovarășe comandant suprem, să vă aducem caldul 
și respectuosul nostru omagiu ostășesc, să vă mulțumim 
din inimă pentru toi ceea ce faceți, spre binele și bună
starea poporului român, adresindu-vă, din adincui ființei, 
urarea strămoșească de ani mulți și fericiți, in deplină să
nătate și putere de muncă, pentru a conduce cu aceeași 
strălucire și înțelepciune destinele patriei pe noi culmi 
de progres și civilizație".

Fitoterapia in sezonul de iarnă
în sezonul de iarnă, datorită varia

țiilor bruște de temperatură, umidită
ții accentuate și cantităților mai re
duse de vitamine din alimente, or
ganismul este mai expus față de 
unele afecțiuni respiratorii și viroze, 
iar laringiteie, faringitele, amigdali- 
tele, sinuzitele, otitele ș.a. cauzate 
de inflamația țesuturilor de la nive
lul căilor respiratorii pot deveni mai 
frecvente. In legătură cu tratamen
tul lor corect, prof. unlv. dr. Marin 
VOICULESCU, șeful clinicii de boli 
infecțloase, Spitalul Colentina, reco
mandă :

— Tratamentul adecvat In stările 
gripale constă din frecții cu soluția 
Galenica sau Carmol, ceaiuri fier
binți, aspirină (1—3 tablete pe zi), iar 
pentru cei care nu suportă aspirina 
este indicat algocalmin ori antine
vralgic. Pentru tuse se poate lua unul 
din produsele care există in farmacii. 
De reținut că in 
gripă, ca și în 
numeroasele și 
frecventele viro
ze respiratorii, 
nu se recomandă 
antibiotice și nici 
sulfamide, pen
tru câ acestea 
nu au efect' a- 
supra virusurilor. Mai mult 
chiar, antibioticele pot favoriza 
complicații mai severe, cu bacterii 
rezistente fată de . antibiotice; mai 
greu de tratat? In sfirșit, trata
mentul cu antibiotice in exces și 
fără a fi necesare expune organis
mul la micoze și alergii (erupții), care 
au devenit destul de răspindite prin 
faptul că se apelează din proprie ini
țiativă la medicamente, fără avizul 
medicului. Prescrierea unui antibio
tic trebuie să o facă numai medicul 
in cazul unor complicații de tipul 
pneumonie, otită, sinuzitâ etc.

Adesea se apelează cu prea multă 
ușurință la medicamente cu acțiune 
foarte puternică și fără a fi nevoie 
tn boala respectivă. Specialiștii au 
constatat, mai ales tn ultimii ani, că 
obișnuința de a consuma medica
mente active, cum sint antibioticele, 
care nu au nici un efect asupra unor 
boli, duce Ia scăderea rezistenței or
ganismului, a capacității lui naturale 
de apărare.

— Pentru a preveni asemenea si
tuații, care sint tratamentele cele mai 
indicate unor afecțiuni frecvente In 
acest sezon ?

— De pildă, tn multe cazuri, larin- 
gita acută, starea de răceală, obo
seala laringelui, traheo-bronșita pot 
fi tratate cu rezultate foarte bune cu 
ceaiuri din plante medicinale, cu 
aerosoli și cu produse apiterapice de 
tip propolis, tn genere, produsele na
turale, ca mierea, legumele și fruc
tele crude, bogate in vitamine, joaeă 
un rol deosebit în creșterea capacită
ții de apărare a organismului. Toate 
acestea sint, în orice caz, mai utile 
in prevenirea și tratarea, din primele 
zile, a bolilor frecvente tn acest se
zon, decit folosirea nejudicioasă a 
medicamentelor, fără avizul medicu
lui, singurul în măsură să aprecieze 
corect evoluția bolii. Chiar și in 
aceste situații sint Indicate trata
mentele combinate, fără a se neglija 
deci factorii naturali, între care 
plantele medicinale. Este de fapt o 
conduită care a fost adoptată,, in ul

OMUL Șl 
VIAȚA RAȚIONALĂ

timii ani, in țări cu școli medicale 
din cele mai reputate.

Am solicitat, in continuare, cunos
cutului specialist in domeniu! plante
lor medicinale, Mircea ALEXAN, 
autor a numeroase lucrări științifice 
in acest domeniu, recomandări cu 
privire la valoarea terapeutică a 
unor specii.

— Țara noastră este una din cele 
mai bogate in plante cu valoare te
rapeutică (fitoterapeutică) ; o adevă
rată farmacie naturală ne stă la dis
poziție fără a ne expune la nici un 
fel de risc, in comparație cu efectele 
secundare, nedorite, ale multor me
dicamente. Experiența multimilenară 
a poporului nostru in acest domeniu, 
ca și cercetarea științifică le reco
mandă ca remedii foarte eficace. Se 
știe de mult că bronșitele, atit de si- 
ciitoare și de frecvente tn sezonul 
rece, pot fi tratate, în prima lor fază, 

adică cea iritan
tă, cu ceaiuri din 
plante care con
țin substanțe e- 
moliente. cu pro
prietăți de cal
mare a căilor 
respiratorii. A- 
ceste ceaiuri pot 
fi preparate din 

frunze de pătlagină, flori și frunze 
de podbal, frunze; flori si rădăcini 
de nalbă (specii spontane sau din 

.culturi),, flori de Junjinftrică. petale, 
de mac roșu de cimp ș.a.

Pentru calmarea tusei sint indicate 
plante care au calitatea de a liniști 
spasmele musculaturii netede a căi
lor respiratorii. în această categorie 
intră cimbrișorul de cimp și cei de 
cultură, ienupărul și cu deosebire 
scaiul vînăt. într-o fază mai avan
sată a tusei este bine să se folosească 
plante cu acțiune expectorantă care 
conțin substanțe ce fluidifică secre
țiile bronhice, ușurind expectorația și 
cu efect de calmare a crizelor de 
tuse. Foarte utile in acest sens sint 
infuziile cu fructe de chimen, ana- 
son și fehicul. Se recomandă, de 
asemenea, florile și rădăcinile de 
ciuboțica cucului, precum și plante ce 
conțin substanțe cu proprietăți bal
samice care, pe lingă acțiunea expec- 
torantă, au și acțiune antiseptică ; 
astfel de substanțe se găsesc în mu
gurii de plop și de pin. Acțiune anti
septică mai au și florile de coada șo
ricelului, isop, șovirn, unguraș, sul- 
fină etc., care conțin uleiuri volatile. 
Ceaiurile se pot prepara fie dintr-o 
singură plantă, fie in combinații de 
plante emoliente, cu antitusive, ex- 
pectorante și antiseptice. Astfel de 
amestecuri de plante se găsesc și in 
magazinele Plafar, în formule spe
ciale, și anume ceai antibronșic, pec
toral, antiastmatic. Se recomandă 
consumarea a 2—3 câni de ceai pe zi. 
Unul din cele mai bune ceaiuri pen
tru acest sezon este cel de măceș, 
care reprezintă o sursă foarte bogată 
de vitamină, in special de vitamina 
C. Este util să se știe că frunzele de 
măceș conțin o cantitate de vitamina 
C de 10 ori mai mare decit lămîile, 
iar fructele uscate de măceș sint re
comandate pentru bogăția lor de vi
tamine și săruri minerale. înainte 
deci de a apela la medicamente să 
nu uităm că putem beneficia de far
macia naturii, de calitățile terapeu
tice ale plantelor.

Elena MANTU

ROMÂNIA-FILM prezintă:

„FAPT DIVERS"
o producție o Casei de filme numărul patru

Scenariul : loan Grigorescu ; deco
rurile : arh. Ștefan Antonescu ; cos
tumele : Liana Manțoc ; muzica : 
Dan Ștefânică ; montajul : Maria 
Neagu ; sunetul : Vasile Luca ; 
imaginea : Dumitru Costache-Foni ; 
regia : Andrei Blaier. Cu : llarion 
Ciobanu, Patricia Grigoriu, Râzvan

Popa, Mitică Popescu, Valentin 
Uritescu, Lăszlo Tarr, Virgil An- 
driescu, Adrian Pintea, Ion Anes- 
tin, Paul Lavrie, Luminița Gheor
ghiu, Flavius Constantinescu. Film 
realizat în studiourile Centrului de 
producție cinematografică „Bucu
rești"
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Cuvîntul de ordine în depășirea rigorilor iernii:

PRETUTINDENI - INTENSĂ ACTIVITATE PRODUCTIVĂ!
Ninsorile și crivățul s-au mai potolit, deși, in numeroase zone ale 

țării, gerurile s-au întețit. De aceea și preocuparea față de măsurile ca 
activitatea să se desfășoare normal în toate sectoarele, in toate dome
niile, nu trebuie slăbită, în centrul atenției generale aflindu-se, trebuind 
să se afle permanent, îndeplinirea sarcinilor economice, desfășurarea 
normală a activității productive în toate unitățile.

De altfel, corespondențele sosite la redacție continuă să aducă vești 
despre unele din nenumăratele fapte de muncă, de abnegație, de afir
mare a spiritului civic petrecute sub semnul aceluiași deziderat : STĂ
RUINȚA IN PRODUCȚIE, ACTIVITATE NORMALA IN TOATE DO
MENIILE.

Randamente cît mai înalte
Operativitatea cu care s-a ac

ționat și se acționează zi de zi, 
oră de oră pentru degajarea zăpe
zii din „punctele-cheie" ale elec- 
trocentralelor Iernat, Fîntinele si 
Tîrnăveni din județul MUREȘ, 
au făcut ca in întreaga peri
oadă care a trecut din acest 
an toate cele 13 agregate energe
tice de bază să funcționeze 24 din 
24 de ore. „Prin măsurile, luate 
din vreme, iarna, oricit ar fi de 
grea, ne-a găsit pregătiți pentru 
a trece cu bine «vîrful de sarci
nă» din această perioadă" — ne-a 
spus ing. Viorel Cerghizan, direc
torul întreprinderii tutelare. între 
măsurile luate pentru funcționarea 
optimă a instalațiilor și agregate
lor în condițiile deosebite ale aces
tei ierni notăm, între altele : con
stituirea— în cadrul fiecărei ter
mocentrale — a unui comanda
ment care acționează ziua și noap
tea ; asigurarea permanentă a 
asistenței tehnice a cadrelor de 
conducere, cit și a personalului 
din sectorul de întreținere pentru 
cazuri neprevăzute. Totodată s-a

la agregatele energetice !
făcut o reinstruire a întregului 
personal privind modul în care 
trebuie acționat in toate schimbu
rile pentru funcționarea riguroasă 
a agregatelor energetice in actua
lele condiții climatice.

Ca urmare a acestor acțiuni, 
energeticienii mureșeni sint în 
măsură să raporteze că toate in
stalațiile și agregatele energetice 
funcționează ireproșabil. Dovada : 
in prima decadă a anului 1985, ei 
au pulsat în sistemul energetic na
țional 245 milioane kWh energie 
electrică — mai mult cu aproape 
10 milioane kWh energie electrică 
decît prevederile planului „la zi". 
Sint rezultate ce onorează aceste 
colective fruntașe care, în perioa
da de la Congresul al XII-lea la 
Congresul al XIII-lea ale partidu
lui, au reușit să pulseze suplimen
tar în sistemul energetic național 
peste 2,2 miliarde kWh energie e- 
lectrică, iar consumul tehnologic 
propriu să fie diminuat cu 42 mi
lioane kWh energie electrică.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii"

cărcare s-a simțit și se simte spri
jinul permanent al muncitorilor 
portuari din cadrul întreprinderii 
de navigație fluvială NAVROM 
Galați, al oficialităților locale și al 
unităților cu care secția conlu
crează, ceea ce a făcut ca navele 
să se încadreze în timpul afectat 
operațiilor, in pofida vremii deo
sebite și a ghețurilor de pe Du
năre.

Inginer Octavian Cristea, direc
torul Administrației fluviale a Du
nării de Jos Galați, ne-a pus, de 
asemenea in evidență, cîteva din
tre preocupările curente ale colec
tivului de aici. Un fapt deosebit 
l-a constituit, de pildă, acțiunea 
energică a echipajului de pe spăr

gătorul de gheață „Voinicul", care 
a deblocat vineri, 11 ianuarie, o 
navă străină, sosită cu cărbuni 
pentru Combinatul siderurgic Ga
lați, creind astfel posibilități pen
tru descărcarea ei in termen. Ală
turi de „Voinicul" (comandant Ion 
Ștefan), care asigură degajarea 
Dunării de gheață. în zonă mal ac
ționează nava „Farul" (comandant 
Pavel Macarie) și „Zimbrul-1“ (co
mandant Spiru Penciu), care asi
gură zi și noapte circulația nave
lor către mare. inclusiv a. con
voaielor de barje care transportă 
calcar pentru Combinatul siderur
gic Galați.

Dan PLĂJEȘU
corespondentul „Scinteii"

Cursa nu putea fi aminaia, cursa a fost efectuata

Pentru ocrotirea sectorului zootehnic
Cooperatorii din satele comunei 

Murgeni, județul VASLUI, croiau 
cu lopeți drumuri de acces intre 
case, spre sectoarele zootehnice, 
desfundau șoseaua națională, cele
lalte căi de circulație. Erau mul
țumiți că eforturile lor contri
buiau la menținerea bunel desfă
șurări a activității din sectoarele 
vitale ale comunei. Tocmai in a- 
cele momente de încordare a in
tervenit defecțiunea la conducta de 
apă a sectorului zootehnic din- 
tr-un punct mai depărtat, ferma 
Schineni. Trecuseră deja cîteva 
ore, iar vitele trebuiau neapărat 
adăpate. Nu se mai putea aștepta.

Trei meseriași, prin nămeți și 
biciuiți de viscol au luat-o imediat 
intr-acolo, cale de 8 kilometri. Au 
ajuns după cîteva ore de mers,

istoviți. Dar ceea ce au văzut le-a 
încălzit inimile. Peste 60 de ță
rani, care ajunseseră să arate ca 
niște oameni de zăpadă, cu lopeți, 
tîrnăcoape, cazmale, lucrau foarte 
greu, dar nu se lăsau învinși. 
Unii făceau parapete din zăpadă, 
alții săpau șanțuri pentru a de
pista defecțiunea.

Și așa, sub viscol, lnfruntîndu-1 
eroic, oamenii au reparat conduc
ta, apa a început din nou să curgă, 
iar miile de animale au sorbit în
setate din ea. Aceasta ca și cum 
nu s-ar fi întîmplat nimic.

Deși, In cîteva minute, urmele 
oamenilor au dispărut sub noile 
troiene, ei au fost și de data a- 
ceasta mai puternici.

Pelni NECULA
corespondentul „Scinteii"

Fapte de bărbăție pe nave și în porturi
Fapte deosebite de muncă se pe

trec și în porturi. Constantin 
Bucur, inginer principal la secția 
GALAȚI a întreprinderii de ex
ploatare a flotei maritime NA- 
VROM Constanța, ne spunea că 
toate colectivele de muncă din por
turile gălățene acționează energic 
pentru operarea cît mai urgentă a 
navelor destinate aprovizionării rit
mice a combinatului siderurgic și 
expedierii urgente a produselor 
sale către beneficiari. De pildă, 
sîmbătă, 12 ianuarie, se aflau in 
operare 10 nave românești din to

talul celor 20 din port. Nava „Va
lea Albă", încheiase încărcarea cu 
laminate la dana 51 a portului 
„Bazinul nou", colectivul de aici 
străduindu-se să asigure operarea 
ei in termen. La fel s-a procedat 
și cu nava „Felix", care a încărcat 
laminate în același port cu două 
zile in urmă, în condiții meteoro
logice neprielnice, precum și cu 
nava „Satu Mare", care a adus mi
nereu de fier, terminind urgent 
descărcarea. După cum ne spunea 
interlocutorul nostru, in efectua
rea operațiilor de încărcare-des-

Combinatul pentru producerea 
și industrializarea cărnii de porc 
IALOMIȚA a făcut apel la auto
baza 5 TRANSCHIM Slobozia pen
tru închirierea unei autocisterne 
de 22 de tone. Un transport greu 
in asemenea condiții ? Da. Tre
buia adus combustibilul necesar 
funcționării bucătăriilor furajere 
și încălzirii maternităților și graj
durilor cu purcei la complexele 
Gheorghe Lazăr, Gheorghc Doja 
și Bora. Lipsa lui punea in pe
ricol viața a mii de animale.

Șeful autobazei, Mihai Vlase, a 
mers în garaj și, după o scurtă 
discuție cu conducătorul auto Ni- 
colae Zimța, au început împreună 
pregătirea autocisternei de 22 tone. 
La ducere, drumul a durat 6 ore in 
loc de 3 ore, cite se fac in condiții 
normale. La întoarcere drumul a 
devenit un calvar. Ningea cu fulgi 
care păreau cît „căciula", visco
lea din toate părțile, iar sub ză
padă acum era gheață. Să conduci 
un colos care cîntărește, cu totul 
40 de tone, este greu și pe vreme 
bună, dară-mi-te...

...Trecuseră aproape 10 ore de 
cînd se afla la volan și mai, avea 
de parcurs încă mult. Se gîn- 
dea la un moment dat să opreas
că în prima așezare de oa
meni și să rămînă peste noapte. 
Dar ideea că îngrijitorii de la cele 
3 complexe îl așteptau, că vietă
țile aveau nevoie de hrană și de 
căldură, l-au făcut să ia în piept 
mai departe ninsoarea și viscolul.

Reparația a fost
In multe locuri viscolul rupsese 

și firele telefonice. Spre exemplu, 
în județul PRAHOVA toate locali
tățile din zona Mizilului rămăse
seră izolate. Nu.se mai știa ce se 
intîmplă in comunele Fulga, Dră- 
gănești, Ciorani, Oltești-Grădiștea.

Zece oameni de la Direcția ju
dețeană de poștă și telecomunica
ții, in frunte cu șeful de coloană 
Cornel Burlacu — toți „liniori" de 
nădejde — au primit sarcină ca, 
in termen foarte scurt, să refacă 
legătura telefonică. Au plecat pe 
mare viforniță pe la ora 9 seara și 
au lucrat sus pe stîlpi pînâ la mie
zul nopții. Dar erau multe circuite 
rupte. N-au mai putut continua, 
erau sloi din cauza viscolului și 
a gerului de minus 12 grade. Au 
plecat să se dezmorțească puțin

Prima sută de kilometri i-a par
curs în aproape 20 de ore, din 
care aproape 6 ore, în diferite 
puncte, a dat zăpada la o parte 
cu lopata, făcindu-și singur loc. 
în Urziceni a reușit să iasă in
tr-un fel la liman. S-a interesat 
de starea drumului și i s-a spus 
că foarte greu poate ajunge la 
Slobozia deoarece sint formate 
dopuri și circulația este oprită. A 
dat telefon la autobază. Discuția 
a fost cît se poate de simplă : gin- 
dește-te că fiecare clipă pierdută 
înseamnă ingreunarea și mai mult 
a drumului. Iar miile de animale 
de la complexe...

...S-a frecat cu zăpadă pe mîini, 
pe față, și s-a urcat din nou la 
volan. Era ora 3 și jumătate di
mineața.

— Acum, după ce refac toate în- 
tîmplările, de cite ori era să merg 
cu mașina dincolo de marginea 
șoselei, de cite ori m-am dat jos 
din cabină și am cercetat cam pe 
unde este axul drumului. îmi dau 
seama că nu a fost chiar atit de 
ușor, ne-a spus el, la capătul dru
mului. Dar oricare dintre colegii 
mei de muncă ar fi procedat la fel.

Intr-adevăr, ceea ce a făcut șo
ferul Nicolae Zimța este identic 
cu îndeplinirea datoriei, chiar 
dacă împrejurările l-au obligat să 
parcurgă 250 km în 30 de ore.

Mihai VIȘOIU 
corespondentul „Scinteii"

terminată la timp
prin apropiere. După scurt timp au 
revenit prin nămeți la locurile cir
cuitelor rupte. Pe la 10 dimineața 
comunele puteau comunica cu Plo- 
ieștiul. Șe auzeau în telefon di
ferite comunicări urgente, dar și 
mulțumirile locuitorilor pentru cei 
11 oameni care, cu abnegație, cu 
adevărată responsabilitate muncito
rească, au refăcut intr-un timp re
cord rețelele telefonice rezolvind o 
situație limită.

După un somn odihnitor de cîte
va ore liniorii erau din nou in vii
toarea viscolului, refăcînd alte și 
alte circuite, stabilind alte și alte 
rețele telefonice.

Constantin CAPRAJRU 
corespondentul „Scinteii"

CĂZNIT 
C©T1DIIAN

• Minerii din Paroșeni, care au 
încheiat anul trecut cu un însem
nat spor de producție, dornici să 
obțină și în 1985 succese impor
tante, au pus in funcțiurie un nou 
abataj frontal la sectorul II. Din 
acest abataj se va extrage zilnic o 
producție de aproape 400 tone căr
bune. Zilele acestea au început și 
lucrările de montaj a unui com
plex mecanizat de mare înălțime 
cu o producție medie zilnică de 700 
tone cărbune.
• Filiala Sibiu a întreprinderii 

Dacia Service Pitești, unitate frun
tașă in întrecerea socialistă, care 
a încheiat anul trecut cu realizări 
remarcabile la toți indicatorii de 
plan, a efectuat în 1984 recondițio- 
nări de piese de schimb in valoare 
de 23 milioane lei. Prin utilizarea 
unor tehnologii eficiente, ca și prin 
diversificarea prestațiilor, gama 
reperelor recondiționate a fost ex
tinsă la aproape 80, între acestea 
numărîndu-se piese de înaltă teh
nicitate ca axe planetare, blocuri 
motor, chiulase, amortizoare ș.a.

• In cartierul Iernuțeni din ora
șul Reghin a fost dat in folosință 
un modern dispensar uman dotat 
cu o bogată bază de tratament 
pentru copii și adulți. Cu acest 
nou lăcaș pentru ocrotirea sănă
tății, rețeaua medicală a județului 
Mureș cuprinde în prezent 128 
dispensare teritoriale, 12 policlinici 
Si 32 dispensare de întreprindere. 
Totodată, în județ funcționează 8 
spitale cu 5 604 paturi. încă o ci
fră, privind personalul de înca
drare : un medic revine, in medie, 
la 564 locuitori.

9 Tinerii din unitățile econo
mice ale județului Alba, din școli 
și instituții participă cu rezultate 
bune Ia acțiunea de recuperare și 
valorificare a materialelor refolo- 
sibile. în anul ce a trecut, ei au 
colectat și predat unităților de spe
cialitate importante cantități de 
materiale refolosibile, printre care 
2 370 tone metale feroase, 58 tone 
metale neferoase, 261 tone hîrtie, 
77 tone textile, 700 000 sticle și 
borcane.

Tovarășului BABRAK KARMAL
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan

Cu prilejul aniversării a 20 de ani de la crearea Partidului Democratic al 
Poporului din Afganistan, in numele Partidului Comunist Român, al secre
tarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vă adresăm dumneavoastră 
și, prin dumneavoastră, tuturor oamenilor muncii din Afganistan, un cald 
salut tovărășesc, împreună cu mesajul nostru de prietenie și solidaritate.

Crearea, cu 20 de ani în urmă, a Partidului Democratic al Poporului din 
Afganistan a reprezentat un eveniment de importanță istorică în viața po
porului afgan, în lupta sa pentru dreptate și progres social, pentru o viață 
demnă, liberă și fericită.

Folosim acest prilej pentru a sublinia cu satisfacție relațiile de prietenie 
care unesc partidele noastre bazate pe stimă, încredere și înțelegere reciprocă, 
relații care s-au dezvoltat ca urmare a convorbirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, și dumneavoastră, 
tovarășe Babrak Karmal.

Comuniștii români, oamenii muncii din Republica Socialistă România 
urmăresc cu mult interes activitatea pe care o desfășoară Partidul Democratic 
al Poporului din Afganistan consacrată promovării intereselor fundamentale 
aie oamenilor muncii, înlăturării relațiilor feudale, construirii unei economii 
naționale puternice, asigurării progresului social, aspirațiilor democratice și 
voinței de pace ale poporului afgan prieten.

In prezent, poporul român, strins unit in jurul Partidului Comunist Ro
mân, în frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, înfăp
tuiește neabătut hotărîrile Congresului al XIII-lea al partidului nostru, care 
a avut loc de curind, obținînd succese remarcabile in toate domeniile de acti
vitate. Acționînd pentru dezvoltarea puternică a forțelor de producție, pentru 
sporirea avuției naționale și ridicarea nivelului de trai al poporului, Partidul 
Comunist Român acordă o atenție deosebită muncii de educație revoluționară 
a maselor, dezvoltării continue a democrației socialiste, asigurînd un cadru 
larg de participare nemijlocită a clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, 
a întregului popor Ia elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe, 
la conducerea societății românești.

Preocupindu-se de edificarea cu succes a socialismului in tara noastră. 
Partidul Comunist Român promovează, în același timp, o politică interna
țională dinamică și constructivă, menită să contribuie la statornicirea unui 
climat de pace, înțelegere și colaborare între toate statele lumii. Poporul 
român se pronunță și militează cu consecvență pentru oprirea agravării situa
ției internaționale, pentru reluarea politicii de destindere și colaborare, renun
țarea la forță și la amenințarea cu forța, rezolvarea tuturor problemelor liti
gioase dintre state numai pe calea tratativelor, pentru încetarea cursei înar
mărilor și înfăptuirea dezarmării generale, în primul rind a celei nucleare, 
pentru apărarea dreptului fundamental al popoarelor la libertate, la pace, 
la viată.

Partidul Comunist Român dezvoltă ample relații de colaborare cu parti
dele comuniste și muncitorești, socialiste, social-democrate, cu partide de 
guvernămînt, cu mișcările de eliberare națională, cu alte forțe progresiste și 
democratice, acționînd cu fermitate pentru respectarea deplinei egalități în 
drepturi, respectului și încrederii reciproce, a dreptului fiecărui partid de a-și 
stabili de sine stătător linia politică, tactica și strategia, corespunzător con
dițiilor specifice în care acestea își desfășoară lupta și activitatea.

Adresindu-vă urarea de succes în activitatea pe care o desfășurat! în 
fruntea partidului și statului, reafirmăm și cu acest prilej satisfacția noastră 
față de dezvoltarea continuă a raporturilor de prietenie și colaborare tovă
rășească dintre partidele și popoarele noastre și ne exprimăm convingerea că 
aceste relații se vor dezvolta continuu, în interesul popoarelor român și 
afgan, al solidarității tuturor forțelor antiimperialiste. progresiste și demo
cratice, al cauzei păcii, independentei, înțelegerii și colaborării între popoare.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

„LA recherche" : Misiunea „Halley"
— obiectiv al cooperării internaționale

CUTEZĂTORI PE BARICADELE NOULUI
(Urmare din pag. I)
manță. Asta-i tot o preju
decată. Mai auzi pe cite 
unul : „N-au reușit ei ăia, 
cu tehnica lor trăsnet..". 
Păi, dacă n-au reușit în
seamnă că n-au știut ! Fie
care poate cit știe, iar ști
ința se asimilează invă- 
țind. Numai să cutezi.

— Logica asta a... cute
zanței unde ați învățat-o ?

— La fabrică, intre oa
meni. Un moment impor
tant, în această privință, a 
fost pentru noi vizita tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
făcută in ’74 in întreprin
derea noastră. Atunci am 
avut cinstea să-i urez 
„Bun venit" și să-i dăru
iesc o garoafă roșie. Pină 
în acel an îndrăzniserăm" 
să facem doar utilaje pen
tru mori, menghine, roți 
pentru vagoneți, pluguri, 
grape cu colți și stelate, 
tocători pentru nutreț și 
semănători, iar cind ne-au 
reușit remorcile cisternă 
pe una și pe două axe 
aveam impresia că n-o să 
putem face niciodată alt
ceva mai... tehnic. „Cute
zați — ne-a spus atunci to
varășul Nicolae Ceaușescu. 

,Voi puteți să faceți și trac
toare foarte bune. Am să 
mai vin să le văd. Parti
dul și statul vă vor aju
ta...".
- Și 1
— Am cutezat și am reu

șit. Un an mai tirziu, deci 
in ’75 tractorul făcut de 
noi la Craiova obținea pri

ma sa medalie internațio
nală, la Brno. A doua i 
s-a conferit in ’77, la Za
greb. Intre timp, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ne-a 
mai vizitat de două ori și 
ne-a îndemnat să diversi
ficăm tractoarele, să spo
rim puterea motoarelor. 
„Cutezați — ne-a spus — 
victoria este de partea ce
lor îndrăzneți, de partea 
celor care vin cu noutăți. 
Fără nou nu se poate".

— TREBUIE SĂ ȘTII 
MAI MULTE MESERII, 
SA RENUNȚI LA COMO
DITATE, ne-a răspuns 
MIRCEA GHERMAN, ope
rator la intreprinderea 
„Tehnofrig" din munici
piul Cluj-Napoca.

Schiță de portret. 
Mircea Gherman, u- 
tecist, 25 ani, căsăto
rit cu Cornelia, lăcă
tuș montator tot la 
„Tehnofrig". Ambii 
provin din mediul ru
ral — Mircea din co
muna Cătina, Corne
lia din Viișoara. Au 
doi copii — Alina și 
AZin — de patru, res
pectiv, 2 ani; ca să-i 
poată duce și aduce 
de la cămin soții 
Gherman lucrează in 
ture inverse. La sfir- 
șitul anului trecut, în
treprinderea le-a re
partizat apartamentul 
nr. 155 din blocul 02, 
pe str. Grigore Ale- 
xandrescu nr. 18.

— Mircea Gherman, de

ce afirmați că trebuie să 
știi mai multe meserii ?

— Pentru că altfel nu se 
mai poate. în școala pro
fesională m-am calificat 
ca prelucrător pe mașini- 
unelte așchietoare. Un 
timp am lucrat aici pe un 
strung paralel. In numai 
cițiva ani, intreprinderea a 
fost dotată cu tehnică foar
te avansată, mașini cu co
mandă numerică etc. Per
sonal a trebuit să trec să 
lucrez pe aceste două cu 
6 axe la care mă vedeți a- 
cum. Execut pistoane, pre- 
setupe și role. Precizia ? 
Intre o sutime și doi mi
croni. Practic, nu-i greu, 
treaba mea este să asigur 
alimentarea și deservirea 
acestor două strunguri se
miautomate.

— Atunci de ce vi se 
spune operator și nu strun
gar ?

— Pentru că doar asta 
fac : „operez" — adică in
troduc și sfcot piesele din 
mașini. Aveți dreptate, e 
cam monotonă, dar nu 
mai durează mult : peste 
puțin timp in locul meu 
va lucra un robot — REH 
02. Precizia pieselor va fi 
și mai mare, iar monotonia 
e un capitol care nu-1 a- 
fectează...

— Dar pe dv. nu vă... 
afectează faptul că veți fi 
primul om din municipiu 
pe care-1 înlocuiește un 
robot ?.

— Păi, cineva trebuia să 
fie primul, nu ? Iată că eu 
sint acela. Vor urma alții,

la „Tehnofrig" e gata pro
iectul pentru automatiza
rea unei întregi linii de 
prelucrare. Dealtfel, in Di
rectivele Congresului al 
XIII-lea scrie clar că in 
perioada care urmează vor 
fi accelerate procesele de 
automatizare, electroniza- 
re și robotizare a produc
ției. Iar asta se va intîm- 
pla nu numai la Cluj-Na
poca, ci în toată țara. E fi
resc, o industrie care vrea 
să rămină competitivă 
n-are altă alternativă.

— Dar dv. ce veți face 
fără acest loc de muncă ?

— Simplu : trec in altul. 
Avem mult de lucru. Pot 
munci pe oricare altă ma- 
șină-unealtă care prelu
crează prin așchiere. De 
aceea am afirmat la în
ceputul discuției noastre 
că trebuie să renunți la 
comoditate și să-ți însu
șești cit mai multe me
serii. Un muncitor modern 
trebuie să fie gata oricind 
să treacă de la o mașină 
la alta. Eu pot. Și vă mai 
spun un... secret : am în
ceput să învăț și meseria 
de programator pentru ma- 
șinile-unelte cu comandă 
numerică. Aici, la „Tehno
frig", mulți au procedat la 
fel, la cursurile inițiate de 
întreprindere. Altfel — să 
fie clar — in anii care vin 
nu se mai poate rămine in 
industrie. Este o necesita
te care trebuie înțeleasă.

A fi de partea noului nu 
înseamnă numai a-1 pro
feți, ci chiar a-1 profesa.

DIN ORIZONTURILEXUNOASȚERII

*
*

*
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® INSULE DE... GHEAȚĂ. 
ginerul 
mansk, 
ruia, pentru realizarea unei platforme de 
foraj în mare, cei mai potrivit material de 
construcție ar fi... gheața. Ea ar juca, in 
acest caz, rolul betonului, iar barele de fier 
pentru rigidizare ar trebui înlocuite cu țevi 
metalice prin care ar curge lichidul care 
asigură congelarea. O asemenea construcție 
este concepută, inițial, ca o insulă pluti
toare care, pe măsură ce i 
■partea inferioară noi straturi 
putea ajunge, prin propria ei 
la fundul mării, lipindu-se 
prin congelare. Calculele arată că pentru o 
platformă clasică de foraj se consumă 20— 
25 mii tone de oțel, iar transportul unei 
asemenea insule la destinație este pe cit 
de scump pe atit de dificil. In schimb, o 
insulă de gheață se construiește la fața lo
cului și ar costa de 10—15 ori mai ieftin.

Aleksandr Krasnoperov, din Mur- 
a elaborat un proiect potrivit că-

se adaugă în 
de gheață, ar 
greutate, pină 
de acesta tot

• „PRIONIC, UN NOU TIP 
DE AGENȚI INFECȚIOȘI ? Un nou 
tip de agenți infecțioși — care nu ar fi 
viruși, nici bacterii — s-ar putea afla la 
originea unor boli grave, evidențiază cerce
tători americani. Intr-un studiu publicat în 
ultimul număr al revistei „New England 
Journal of Medicine" se arată că acești 
agenți minusculi, denumiți „prioni", au fost 
descoperiți in creierul unor persoane atinse 
de boala Creutzfeldt-Jacob. De asemenea, se 
crede câ „prionii" pot fi cauza și a altor 
boli cu evoluții lente, dar foarte grave, ca 
boala Alzheimer, scleroza în plăci și altele, 
deși pină in prezent nu există date precise 
in această direcție. „Prionii" au fost 
periți, pentru prima dată la oi. 
agenți patogeni care, spre deosebire 
ruși și bacterii, sînt lipsiți de gene, 
mensiunile atit de reduse incit nu . 
izolați nici chiar sub cele mai puternice mi- 
croscoape. Modul lor de reproducere este 
încă un mister. Potrivit dr. David Kings-

nici

desco- 
Acești 
de vi- 
au di- 
pot fi

INFORMAȚII SPORTIVE
HANDBAL

Trei echipe românești vor juca azi 
in prima manșă a sferturilor de fi
nală ale cupelor europene Ia handbal. 
La masculin, in „Cupa.campionilor 
europeni" Steaua București va juca 
in deplasare Tn compania echipei iu
goslave Metaloplastika Sabac, iar in 
„Cupa Federației internaționale" 
H.C. Minaur Baia Mare va întîlni, pe 
teren propriu, formația cehoslovacă 
Lokomotiv Trnava. tn „Cupa campio
nilor europeni" la feminin. Știința 
Bacău va primi, de asemenea, pe te
ren propriu, replica echipei Radnicki 
Belgrad.

ATLETISM
Sezonul atletic internațional va fi 

inaugurat in țara noastră in zilele de 
21, 22 și 23 ianuarie, odată cu desfă
șurarea in sala „23 August" a com
petiției „Cupa Steaua", la care au 
fost invitați să participe și atleți din 
Bulgaria, Polonia și Ungaria.

FOTBAL
Președintele Federației Internațio

nale de Fotbal, Joao Havelange, a 
declarat câ va sprijini candidatura 
Braziliei pentru organizarea turneu
lui final al campionatului mondial de 
fotbal din 1994, adăugind că o hotă- 
rire in acest sens va fi luată in 1988, 
cu doi ani înainte de „Cupa Mon
dială" ce va fi găzduită de Italia.

TIR
La poligonul „Dinamo" din Capi

tală au început ieri campionatele re
publicane de tir pentru arme cu aer 
comprimat — finala pe țară a compe
tiției naționale „Daciada" la sportul 
de performanță. La pușcă seniori, pe 
primul loc s-a situat Constantin Stan 
(Steaua), cu 578 puncte. In aceeași 
probă rezervată senioarelor, titlul a 
fost cîștigat de Iuliana Crăciun 
(C.S.S nr. 1 București), cu 382 puncte. 
Competiția se încheie astăzi.

Universitatea din California, 
infecțioși sint „absolut unici 
imposibil de identificat utili-

bury, de la 
acești agenți 
in felul lor și 
zindu-se tehnicile clasice".

® NOILE FRONTIERE ALE IN
FORMATICII. Cu prilejul unei confe
rințe științifice pe tema „Noile frontiere ale 
informaticii", un cercetător italian a pre
zentat, la Roma, un computer programat pe 
baza tehnicii celei mai avansate, care ope
rează cu scheme logico-educative ale rațio
namentului uman, intr-un domeniu deter
minat al cunoștințelor. Computerul „Rese
da" posedă „o bază de cunoștințe ce i-au 
fost furnizate de om și care cuprinde mii 
de situații deosebite' referitoare la un anu
mit domeniu bine determinat", a precizat 
realizatorul său. Un asemenea computer 
poate oferi un ajutor important in nume
roase sfere de activitate. Astfel, in medi
cină, el poate formula diagnostice și sugera 
terapii, pe baza unei „strînse colaborări" cu

„In martie 1986, patru sonde spa
țiale vor fi purtătoarele tuturor 
speranțelor specialiștilor în materie 
de comete. „Vega-1“ și 2 (sovietice), 
„Giotto" și „Planet“-A (vest-euro- 
peanâ și japoneză) se vor întîlni cu 
un astru aproape mitic : celebra co
metă Halley, care va reveni în 
apropierea Soarelui — pentru prima 
oară din 1910 și pentru ultima oară 
înainte de anul 2061.

în 1910, apariția cometei Halley a 
fost un fenomen vizual foarte specta
culos: coada astrului s-a desfășurat 
pe o treime din bolta cerească. In 
1986, condițiile de observare de pe 
Pămint vor fi mult mai puțin favo
rabile : cometa va fi foarte puțin vi
zibilă cu ochiul liber. Dar, dacă ob
servarea cometei Halley de pe Pă- 
mînt riscă să ne dezamăgească, ob
servarea sa din spațiul extraterestru 
ar trebui să reprezinte un eveniment 
extraordinar, un 
suspens științific. 
Vor reuși, oare, 
sondele să se a- 
propie in bună 
stare de cometa 
Halley pentru a-i 
smulge citeva din 
secretele sale, în 
pofida vitezei u- 
luitoare (peste 250 000 km/oră) cu 
care vor pătrunde in atmosfera co
metei ?

Principala țintă : nucleul. Marele 
obiectiv al acestei „armade" lansate 
in scopul examinării cometei Halley 
va fi un tel de bulgăre de zăpadă 
murdară, minuscul în comparație cu 
corpurile cerești, planete sau sateliți 
studiați pină acum de sondele spa
țiale ; este vorba de nucleul cometei, 
agregat de gaze condensate și de gra
nule de praf, al cărui diametru nu ar 
depăși 10 km. Acest mic obiectiv va 
elibera in apropierea Soarelui gazele 
care vor da naștere remarcabilului 
fenomen optic pe care-1 constituie 
cometa. Gazele eliberate, neutre din 
punct de vedere electric, formează o 
imensă bulă, coma sau coama come
tei, al cărei diametru poate depăși 
100 000 km ; anumiți atomi și mole
cule, ionizate și duse de vintul solar, 
formează o coadă de plasmă, subțire 
și rectilinie, care se întinde în direc
ția opusă Soarelui.

Martor al nașterii sistemului nos
tru solar. Ne putem totuși pune în
trebarea: prin ce este un mic bulgăre 
de zăpadă murdară atit de important 
in ochii astronomilor incit să justi
fice misiunea celor patru sonde spa
țiale ? Răspunsul : originea presupu
să a nucleelor de comete. Acestea 
s-ar fi agregat acum 4,6 miliarde de 
ani (în primele perioade ale formă
rii sistemului solar) și ar dăinui de 
atunci în număr mare (100 miliarde) 
într-o centură situată la aproximativ 
5 000 miliarde km de Soare, tn conse
cință, ele ar fi supraviețuitorii ne
schimbați ai acelor vremuri îndepăr
tate. Analiza chimică și izotopică a 
materiei lor ar permite determinarea 
directă a compoziției nucleului pro- 
tosolar (sau cel puțin a unor zone

ale acestui nor), din care a luat naș
tere sistemul nostru planetar.

în aceste condiții, nu este surprin
zător că programul științific a 3 din 
cele 4 sonde care vor porni către 
Halley pune accent pe observația 
directă a nucleului și pe analiza chi
mică și izotopică a atomilor, molecu
lelor, ionilor și a granulelor de praf 
din jurul acestuia.

Dacă analizele din vecinătatea nu
cleului sint de o importanță funda
mentală, imaginile acestui nucleu 
sint totuși cele care vor constitui 
„premiera" cea mai spectaculoasă a 
întregii misiuni. Fotografiile cele mai 
detaliate ar trebui, in principiu, să 
fie furnizate de sonda „Giotto". Dacă 
totul va decurge normal, sonda va 
survola nucleul la o distanță mai 
mică de 1 000 km. Cele două sonde 
sovietice „Vega" dispun, ca și 
„Giotto", de o cameră cu unghi mic,

© in luna martie 1986, patru sonde spațiale vor intilni cometa 
Halley • Obiectivul acestei lansări il constituie nucleul come
tei - un fel de bulgăre de zăpadă, a cărui origine ar 

data din primele perioade ale formării sistemului solar

medicul, prin fntrebări și răspunsuri. Deci
zia finală revine insă medicului, au preci
zat oamenii de știință tn cadrul conferinței. 
Computerul poate acționa, de asemenea, în 
geologie, indicînd locurile unde ar exista 
zăcăminte minerale sau petrolifere. Totoda
tă, ar putea fi utilizat pentru depistarea vi
ciilor de construcție Ia complexele indus
triale sau la centralele electrice și ar putea, 
de asemenea, da răspunsuri corecte în do
menii ca istoria și politologia.

• BĂNCI DE DATE PENTRU 
PROTECȚIA APELOR. pînă ln 1983’ 
în Elveția s-au investit în protecția apetor 
circa 20 miliarde franci elvețieni. Acțiunea 
de realizare a planificării și controlului 
eficacității protecției apelor necesită infor
mații in domeniul calității apelor, costului 
și eficienței stațiilor de epurare, tratării și 
valorificării noroaielor etc. De aceea, spe
cialiștii au creat un sistem de bănci de date. 
Sistemul este structurat pe mai multe do-

a cărei parte optică este asigurată 
de Franța. Pe lingă camera cu 
unghi mic, mai există o cameră cu 
unghi mare, care va juca un rol în
semnat in determinarea precisă a 
poziției cometei înainte de survolarea 
sa de către cele patru navete spa
țiale.

Sonda japoneză „Planet-“-A, mult 
mai ușoară decît sondele sovietice și 
vest-europeană care o însoțesc (135 kg 
față de 500 kg, cit cîntărește sonda 
„Giotto"), ar trebui să treacă la o 
distanță mult mai mare de nucleu : 
intre 10 000 și 100 000 km. Ca atare, 
specialiștii japonezi și-au axat pro
gramul științific pe lin alt obiectiv : 
observarea — grație unei camere 
sensibile in ultraviolet — a haloului 
de hidrogen care Înconjoară cometa 
pină la o distanță considerabilă (un 
milion de km).

Ca primă cometă vizitată de mi
siuni spațiale, Halley este un obiec
tiv aproape ideal. In primul rînd 
este vorba de o cometă periodică, a 
cărei perioadă, calificată de astro
nomi drept intermediară, este lungă 
(76 de ani), dar a cărei traiectorie 
este destul de bine cunoscută. Or, in
ginerii și oamenii de știință au ne
voie de mulți ani și de previziuni si
gure pentru a pregăti o misiune in
terplanetară și nu ar avea realmen
te timp să întreprindă studiul unei 
noi comete necunoscute. Apoi, Halley 
este o cometă activă, eliberînd tot 
atita sau mai multă materie decit 
majoritatea noilor comete și între 
10—100 de ori mai mult decît cele
lalte comete cunoscute cu perioade 
intermediare. In fine, energia necesa
ră pentru a trimite o sondă spațială 
în intimpinarea cometei Halley este 
relativ scăzută. Ceea ce a concurat la

menii, ceea ce permite valorificarea date
lor potrivit exigențelor specifice, asigurin- 
du-se o vedere de ansamblu a volumului 
informațiilor.

® IN AȘTEPTAREA SEMNA
LELOR DIN COSMOS. Cunoscutul 
astrofizician american Carl Sagan 
țat că a fost pus la punct un nou 
de semnale extraterestre. Acesta 
înregistrarea unor eventuale semnale din 
Cosmos simultan, în 8.4 milioane benzi di
ferite de frecventă radio. Pînă acum, radio- 
telescoapele existente aveau putere de 
captare mai mică.

• PLANTAREA VITEI DE VIE 
CU AJUTORUL LASERULUI. 
regiunea viticolă Champagne, din Franța, a 
fost pusă in funcțiune prima mașină de 
plantare a viței de vie cu ajutorul laseru
lui. Metoda folosită este considerată de spe
cialiști ca reprezentînd o adevărată revolu-

a anun- 
detector 
permite

alegerea ei este și celebritatea aces
tei comete, unul din „voiajele" sale 
fiind consemnat, se pare, în China 
chiar din anul 240 i.e.n.

Singura problemă realmente se
rioasă ridicată de alegerea cometei 
Halley ca’obiectiv spațial este viteza 
considerabilă cu care se va produce 
întîlnirea cometei cu vizitatorii săi : 
68 km/s pentru „Giotto". 70 km/s 
pentru „Planet“-A și aproape 78 km/s 
(adică 280 000 km/oră) pentru sonde
le „Vega". Halley se deplasează în 
jurul Soarelui pe o orbită retrogra
dă (in sens invers Pămîntului și 
planetelor), iar „Giotto"; „Planet“-A 
și sondele „Vega" se vor comporta 
ca niște proiectile, indreptîndu-se cu 
mai bine de 110 000 km/oră spre o 
țintă sosind spre ele cu 170 000 
km/oră. Ce se va petrece în momen
tul întîlnirii, cind sondele vor pă
trunde cu această viteză colosală în 

norul de praf ? 
Iată marea necu
noscută a ope
rațiunii.

Sistemele de 
protecție ampla
sate pe „Giotto" și 
pe sondele „Vega" 
vor fi, oare, su
ficiente ca să a- 

sigure succesul acestor navete ? Un 
dram de hazard va fi incontestabil ne
cesar, cel puțin pentru „Giotto", care 
se va apropia la numai 500 km de nu
cleu. Este de-ajuns ca o particulă cu o 
masă mai mare de 0,1 g să lo
vească vehiculul, distrugîndu-i echi
pamentele vitale sau pur și simplu 
dezorientîndu-i antena parabolică în
dreptată spre Pămint și misiunea va 
fi încheiată. Factorii responsabili ai 
Agenției spațiale europene speră ca 
acest final să survină cit mai tirziu 
cu putință, după ce „Giotto" va fi 
observat nucleul destul de aproape. 
Dar nu se contează pe faptul că 
„Giotto" va supraviețui întîlnirii sale 
cu Halley. Un gen de kamikaze. So
vieticii sînt totuși mai optimiști de
cît vest-europenii în ceea ce privește 
supraviețuirea sondelor lor.

Categoric, este cu neputință să se 
prevadă dacă această remarcabilă 
serie de experiențe va fi încununată 
de un succes total sau parțial. Dar 
se poate afirma că, dacă misiunea va 
avea -succes, cooperarea internațio
nală va fi jucat un rol de seamă. 
Mai intîi, cooperarea la nivelul pre
gătirii programelor științifice, deoa
rece numeroase țări au participat la 
pregătirea sarcinilor utile ale sonde
lor „Giotto" și „Vega" 1 și 2. în al 
doilea rînd, cooperarea la nivelul 
planificării misiunilor, deoarece gru
puri internaționale de lucru au pre
gătit modele ale traiectoriei lui 
Halley și a mediului pe care-1 vor în
tîlni sondele in vecinătatea acesteia, 
în fine, cooperarea operațională, de
oarece numai datele primelor sonde 
vor permite ghidarea foarte precisă 
a următoarelor navete pină în apro
pierea nucleului. Intr-un cuvînt, o 
operațiune exemplară de colaborare 
în știința spațială".

ție tehnologică, fiind vorba de prima ma
șină de sădit din lume ale cărei brăzdare 
sînt în legătură directă cu fascicule de raze 
laser. In mai puțin de 10 ore de lucru, ma
șina plantează vița de vie pe un hectar de 
teren. Sfoara de plantat este înlocuită cu 
fasciculul laser ; instalația de emisie este 
amplasată la capătul terenului, iar instala
ția de recepție este montată chiar pe ma
șina propriu-zisă. Plantarea se poate face 
pe patru rînduri deodată.

• MANUSCRIS TRIMILENAR. 
Un manuscris, cu o vechime de 3 200 de 
ani, a fost descoperit recent in zona Saqa- 
ra, la aproximativ 20 km sud-vest de Cairo. 
După cum relatează ziarul egiptean „Al 
Akhbar", sulul de papirus a fost scos la lu
mina zilei din mormintul regelui Seti I, 
care a domnit între 1335—1304 i.e.n., în 
timpul dinastiei Ramses. După ce a fost su
pus unui tratament special, menit să evite 
orice vătămare, manuscrisul poate fi acum 
deschis și citit.
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Activitatea neobosită a preseiMui Nicolae Ceausescu 
consacrată păcii si colaborării internaționale 

sporește necontenit prestigiul României in lume
RELATĂRI SI COMENTARII IN PRESA DE PESTE HOTARE

Activitatea internațională a României socialiste consacrată cauzei 
păcii, colaborării neîngrădite cu toate statele, destinderii - purtind 
pecetea gîndirii și acțiunii președintelui Republicii Socialiste România, 
secretarul general al Fartidului Comunist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu - se bucură de un amplu ecou în paginile presei din di
ferite țări ale lumii.

Un interes deosebit manifestă mijloacele de comunicare in masă 
față de politica internă a României, de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare spre comunism, față de realizările 
deosebite obținute în diferite domenii, cu precădere în perioada ce a 
urmat Congresului al IX-lea al partidului, față de obiectivele îndrăz
nețe pe care și le-a propus partidul nostru. în strînsă unitate cu po
porul, la cel de-al XIII-lea Congres.

Pentru garantarea dreptului fiecărui popor 
la existență liberă și suverană

Intr-un articol consacrat gîndi
rii politice a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, publicația „LA REVUE 
DU LIBAN" evidențiază faptul că 
realegerea sa in funcția supremă de 
secretar general al Partidului Co
munist Român „oferă garanția si
gură a aplicării in mod exemplar in 
viață a hotăririlor istorice ale Con
gresului al XIII-lea, întregul popor 
consacrindu-și puterea pentru pu
nerea integrală in practică a pro
gramelor de dezvoltare economico- 
socială a țării, pentru asigurarea 
ascensiunii României pe noi trepte 
de progres și civilizație. Numele 
său și vasta sa activitate teoretică 
și practică, concepția sa revoluțio
nară, ideile sale cutezătoare, care 
se constituie intr-o adevărată doc
trină — doctrina Ceaușescu — sint 
indisolubil legate de realizările ma
jore ale poporului român din ulti
mele două decenii și de programele 
istorice vizind dezvoltarea neîn
treruptă a României socialiste".

Articolul prezintă, de asemenea, 
pe larg, principiile politicii externe 
a țării noastre, acțiunile și inițiati
vele României, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru instau
rarea unor relații de pace, destin
dere și colaborare între toate sta
tele lumii, pentru înfăptuire^ 
dezarmării, și in primul rind a 
dezarmării nucleare, pentru lichi
darea subdezvoltării și instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale, pentru soluționarea pe cale 
pașnică a conflictelor dintre state 
și edificarea unei lumi lipsite de 
arme și de războaie, o lume a co
laborării și egalității între toate po
poarele.

Sub titlul „România — instau
rarea unei noi ordini economice și 
politice internaționale, obiectiv de 
mare actualitate", cotidianul libanez 
„LE REVEIL" a publicat un articol 
consacrat contribuției țării noastre 
in acest, domeniu de extremă ur
gență și importanță al politicii 
mondiale.

„România socialistă, conștientă de 
necesitatea stringentă a realizării 
acestui deziderat fundamental al 
epocii contemporane, a adus o con
tribuție importantă atit la definirea

„Europa să devină un continent al păcii 
și înțelegerii, fără arme și fără războaie"

Un amplu articol inserat pe spa
țiul unei pagini a consacrat perso
nalității proeminente a președinte
lui Nicolae Ceaușescu, in semn de 
omagiu, cu prilejul decernării, la 
sfirșitul anului trecut, a Premiu
lui special pentru pace „Telamone" 
pe anul 1984, de către „Centrul 
pentru programarea acțiunilor so

„Un pas pozitiv, încurajator"
Ecouri internaționale ale întâlnirii sovieto-americane 

de la Geneva
BERLIN 12 (Agerpres). — Repu

blica Democrată Germană salută În
țelegerea realizată la Geneva cu 
privire la negocierile sovieto-ameri
cane asupra întregului complex de 
probleme referitoare la armele cos
mice și nucleare — a declarat Erich 
Honecker, secretar general al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al R.D.G., la un dineu ofe
rit în cinstea corpului diplomatic 
acreditat la Berlin. Noi — a relevat 
el — impărtășim poziția prezentată 
în declarația comună cu privire la 
obiectul și țelurile negocierilor, 

, îndreptate spre înfăptuirea limitării 
și reducerea armelor nucleare pină 
la lichidarea lor completă, pretu
tindeni.

MANAGUA 12 (Agerpres). — In
tr-o declarație făcută la Managua, 
președintele Consiliului de Stat $i 
Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Cuba, Fidel Castro, a relevat că opi
nia publică internațională a primit 
cu mare satisfacție comunicatul pri
vind convorbirile de la Geneva din
tre miniștrii de externe sovietic 
și american, informează agen
ția Prensa Latina. El a subliniat că 
este pentru prima oară cind intr-un 
document de acest fel se vorbește 
despre faptul că obiectivul final îl 
constituie distrugerea tuturor ar
melor nucleare.

ROMA 12 (Agerpres). — Guvernul 
Italian „a primit cu satisfacție re
zultatele întrevederilor" dintre mi
nistrul afacerilor externe al U.R.S.S., 
A. Gromîko, și secretarul de stat 
al S.U.A., George Shultz, de la Ge
neva, a declarat președintele Con
siliului de Miniștri al Italiei, Bet- 
tino Craxi. „Atmosfera pozitivă a 
convorbirilor de la Geneva ne de
termină să insistăm in continuare 
asupra necesității negocierilor. Si
tuația trebuie evaluată cu realism și 
nu trebuie neglijate rezultatele ce se 
obțin pas cu pas. fără a pierde din 
vedere niciodată importanța obiecti
vului final : eliminarea progresivă a 
tuturor armelor nucleare, ofensive 
sau defensive" — a arătat in conti
nuare premierul italian. 

cadrului teoretic, cit și Ia preci
zarea principiilor de bază, menite 
să stimuleze dezvoltarea relațiilor 
economice internaționale în cadrul 
creat de o nouă ordine economică 
și politică internațională", se arată 
in articol. „Prin numeroasele sale 
demersuri, România militează pen
tru instaurarea in lume de noi ra
porturi, capabile să garanteze fie
cărui popor dreptul la o existență 
liberă și suverană, să promoveze 
egalitatea, echitatea și pacea, să fa
ciliteze progresul și prosperitatea, 
concentrarea tuturor eforturilor 
spre dezvoltarea pașnică pe întrea
ga planetă".

După ce a menționat că, în con
cepția României, noua ordine eco
nomică și politică internațională 
reprezintă o alternativă necesară și 
posibilă in actuala stare de lucruri, 
fiind o condiție sine qua non a pro
gresului general al umanității, zia
rul libanez a subliniat că „președin
telui Nicolae Ceaușescu ii revine 
meritul istoric de a fi elaborat 
conceptul românesc privind noua 
ordine economică internațională, 
structurat pe necesitatea și posibili
tatea eliminării vechii ordini, obiec
tivele și exigențele noii ordini, 
precum și mijloacele practice de 
instaurare a acesteia". Potrivit 
șefului statului român — relevă cu
noscutul cotidian libanez — „noua 
ordine trebuie să fie înțeleasă nu 
ca ceva care opune două grupuri 
de state, ci ca o formă de colabo
rare nouă intre țările in curs de 
dezvoltare și cele dezvoltate, care 
să asigure progresul mai rapid al 
țărilor rămase în urmă și, in 
același timp, stabilitatea economiei 
mondiale — deci și dezvoltarea 
continuă a țărilor avansate".

„Trebuie subliniat — și România 
a făcut-o în numeroase rînduri —• 
că exigențele noii ordini economice 
mondiale nu înglobează o listă de 
revendicări ale țărilor în curs de 
dezvoltare, ci proclamă necesitatea 
imperioasă a restabilirii echilibrului 
economiei mondiale, a revenirii 
la o dezvoltare stabilă și dinamică 
în lume, inclusiv in avantajul sta
telor dezvoltate.

ciale" din orașul Agrigento, revista 
italiană „L’ECO".

Articolul include date privind 
viața și activitatea politică a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu men
ționind prețuirea și prestigiul de 
care se bucură, dovadă elocventă 
fiind numeroasele ordine și medalii 
ce i-au fost decernate, titlurile

HELSINKI 12 (Agerpres). — Mi
nistrul de externe al Finlandei, Pa
avo Vaeyrynen, a declarat că, deși 
este prea devreme să se aprecieze 
rezultatele acordului sovieto-ameri- 
can de reluare a negocierilor, aces
ta a creat, totuși, o deschidere 
importantă, care ar putea avea un 
efeot major asupra perspectivelor li
nei reuniuni la nivel inalt, vara a- 
ceasta in capitala finlandeză, a sta
telor semnatare ale Actului de la 
Helsinki, cu ocazia celei de-a X-a 
aniversări a încheierii Conferinței 
pentru securitate și cooperare in 
Europa.

MADRID 12 (Agerpres). — „Con- 
știenți de dificultățile și complicațiile 
din calea limitării armamentelor și 
ținind seama de cerința menținerii 
echilibrului necesar, guvernul spaniol 
apreciază că reluarea dialogului, pe 
baza căruia se vor desfășura nego
cierile intre S.U.A. și U.R.S.S., con
stituie un semn încurajator" — se a- 
rată într-o declarație a Consiliului 
de Miniștri al Spaniei.

COPENHAGA 12 (Agerpres). — 
Primul ministru al Danemarcei, Poul 
Schlueter, a declarat că revenirea 
S.U.A. și U.R.S.S. la masa tratative
lor este un indiciu foarte pozitiv. 
Rămin însă de depășit profunde deo
sebiri de păreri — a adăugat el.

MANILA 12 (Agerpres). — Guver
nul Filipinelor iși exprimă satisfac
ția în legătură cu rezultatele recentei 
intilniri sovieto-americane de la Ge
neva — a declarat, la o conferință de 
presă, organizată la Manila, Arturo 
Tolentino, ministrul afacerilor exter
ne al acestei țări. El a relevat că gu
vernul filipinez salută acordul inter
venit asupra obiectului și țelurilor 
viitoarelor negocieri sovieto-america
ne.

CANBERRA 12 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Australiei, Robert 
Hawke, a salutat acordul Uniunii So
vietice și Statelor Unite de a duce 
tratative în problema controlului 
înarmărilor, fiind pe deplin conștient 
că problemele care stau in față sint 
foarte complexe — transmite agenția 
U.P.I. 

onorifice acordate, precum și publi
carea, pe diferite meridiane ale 
globului, a unor lucrări din gin- 
direa social-politică a șefului statu
lui român.

Evidențiind opțiunea de pace a 
României sub conducerea președin
telui Nicolae Ceaușescu, revista a 
citat punctul de vedere al șefului 
statului român, care a arătat că, 
într-un moment in care amenin
țarea atomică planează asupra ome
nirii, este necesară acțiunea comu
nă a tuturor pentru a face ca viața 
să înflorească, pentru a aduce 
bucuria și speranța in locul distru
gerii și al morții.

Ziarul italian „CORRIERE DELLA 
SERA" a prezentat poziția Româ
niei, exprimată de președintele 
Nicolae Ceaușescu, față de prin
cipalele probleme internaționale 
actuale.

în opinia președintelui Nicolae 
Ceaușescu — a evidențiat ziarul 
italian — pentru soluționarea pro
blemelor din’ Orientul Mijlociu ar 
trebui să se treacă la organizarea 
unei conferințe internaționale, cu 
participarea tuturor țărilor intere
sate, inclusiv a Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, precum

„Să creăm o istorie nouă, a colaborării 
și prieteniei popoarelor"

Cotidianul maghiar „NEPS- 
ZABADSAG" se referă, intr-un ar
ticol, la ședința comună de la 
București a consiliilor oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară și 
germană. Autorul articolului a ară
tat că, în cuvîntarea sa, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a referit la 
problemele economice, la hotăririle 
Congresului al XIII-lea al partidu
lui, abordind, de asemenea, proble
ma naționalităților. Președintele 
Nicolae Ceaușescu, în cuvîntarea 
sa, a arătat că in România pro
blema națională a fost rezolvată, 
asigurindu-se egalitatea deplină în 
drepturi tuturor naționalităților, in- 
vățămintul desfășurindu-se, de 
asemenea, în limba fiecărei națio
nalități, menționează ziarul. în ar
ticol este reluată, de asemenea, sub
linierea făcută de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : „Trebuie să acționăm 
și să cultivăm tot ceea ce este co
mun și a fost comun in colaborarea 
intre popoare, mai cu seamă între 
popoarele vecine", adăugind că tre
buie „să creăm o istorie nouă, a 
colaborării și a prieteniei".

Referindu-se la același eveni
ment, cotidianul central „MAGYAR 
NEMZET" a arătat că, recent. Con
siliul Oamenilor Muncii de Națio
nalitate Maghiară și Consiliul Oa
menilor Muncii de Naționalitate 
Germană au dezbătut sarcinile ce 
revin acestor organizații in lumina 
hotăririlor Congresului al XIII-lea 
al partidului, relevindu-se, totodată, 
că, in cadrul ședinței comune a 
celor două consilii, a luat cuvintul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului' Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

Evenimentului menționat i-au 
consacrat in ultima perioadă o serie 
de informații și agențiile „FRANCE 
PRESSE", „ASSOCIATED PRESS" 
din S.U.A., „D.P.A." din R.F.G. și 
„A.P.A." din Austria, evidențiind 
faptul că, în România, problema na
țională a fost complet rezolvată. 
Astfel, agenția „A.P.A." a arătat, 
între altele, angajamentul solemn al 
oamenilor mujicii de naționalitate 
maghiară și germană de a acționa,

RIGORIL
Căderile masive de zăpadă și 

gerul excesiv care se înregistrează 
in Europa de la începutul anului 
afectează grav in special agricul
tura țărilor situate in jurul Medi- 
teranei, apreciază experții, după 
primele bilanțuri ale consecințelor 
acestui timp nefavorabil, scrie a- 
genția France Presse.

De la declanșarea valului de frig 
s-au înregistrat peste 50 de morți 
in Franța, 13 in Spania, peste 10 
în R.F.G., aproximativ 10 în Elve
ția, 8 in Austria, 6 in Italia, 3 in 
Portugalia și unu in Marea Britanie.

Si in nordul Europei, mai obiș
nuit cu frigul decit regiunile sudi
ce ale continentului, activitatea 
economică a fost încetinită.

Frigul perturbează in continuare 
traficul feroviar și aerian in în
treaga Europă. Zăpada și poleiul, 
precum și. ceața densă din acest 
sfirșit de săptămînă măresc numă
rul de accidente rutiere. Numeroa
se riuri. intre care Arno, in Italia, 
sint parțial înghețate, iar pe lacul 
Leman, intre Elveția și Franța, 
plutesc ghețuri. Majoritatea cana
lelor din nordul Europei 'sint în
ghețate. Situația este de-a dreptul 
catastrofală in anumite sectoare 
agricole din Italia și Spania. In 
provincia catalană Taragona (Spa
nia), valul de frig a distrus 70 la 
sută din recolta de portocale, 30 
la sută din cea de legume și 80 la 
sută din cea de trufandale. Potrivit 
presei spaniole, citată de A.F.P., 
pierderile provocate agriculturii 
țării s-ar ridica la milioane de do
lari.

In provincia italiană Calabria 
pagubele înregistrate in domeniul 
producției de citrice sint de S0 la 
sută, iar întinse suprafețe de plan
tații cu măslini au înghețat in cinci 
regiuni din sud. Horticultura din 
zona Liguria, nu a fost nici ea cru
țată. Proporția pierderilor s-ar ri
dica la mai multe sute de mii de 
dolari.

VARȘOVIA. — In Polonia, valul 
de ger a fost urmat de masive că
deri de zăpadă. După cum preci
zează agenția P.A.P.. aproape în
tregul teritoriu al țării este acope
rit de zăpadă. Frigul a slăbit din 

și cu participarea U.R.S.S., a 
S.U.A. sau a tuturor membrilor 
permanenți ai Consiliului de Secu
ritate.

Necesitatea, exprimată la început 
de An nou de președintele Nicolae 
Ceaușescu, de a se acționa astfel 
incit să fie oprită evoluția pericu
loasă a evenimentelor spre agra
varea încordării, de a se deschide 
calea unor înțelegeri corespunză
toare în problema armamentelor 
nucleare și a neutilizării Cosmosu
lui în scopuri militare, conform 
așteptării popoarelor, a fost evi
dențiată și de ziarul francez 
„L’HUMANITE".

Ziarul austriac „WIENER ZEI- 
TUNG" reliefa poziția conducăto
rului partidului și statului român, 
Nicolae Ceaușescu, „favorabilă 
unei Europe a păcii și colaborării, 
fără arme și fără războaie".

Ziarul spaniol „EL PAIS" a 
subliniat dorința de pace a Româ
niei, menționind că președintele 
Nicolae Ceaușescu a reafirmat, la 
începutul acestui an, necesitatea 
realizării urgente a unui acord cu 
privire la limitarea armelor nu
cleare, pentru reluarea politicii de 
destindere.

în deplină unitate cu întregul po
por român, pentru realizarea o- 
biectivelor politicii interne și in
ternaționale a partidului și statu
lui, precum și hotărirea exprimată 
de acestea de a lua atitudine îm
potriva oricăror manifestări de 
naționalism, șovinism, împotriva 
concepțiilor revanșarde, ireden
tiste promovate de cercurile reac
ționare din afara țării, a oricăror 
încercări de amestec în treburile 
interne.

într-un amplu articol intitulat 
„Realizări cu semnificații majore 
ale societății socialiste", ziarul 
vietnamez „NITAN DAN" a rele
vat succesele obținute de Româ
nia socialistă în anul 1984 pe pla
nul dezvoltării sale economico-so- 
ciale.

Agenția „CHINA NOUA" a 
transmis informații privind rezul
tatele importante obținute in pro
ducția de cereale din țara noastră, 
in cursul anului 1984, evidențiind, 
de asemenea, sarcinile ce revin a- 
griculturii românești. Agenția a re
levat principalele orientări ale 
Planului național unic de dezvol
tare economico-socială a țării pe 
anul 1985, menționind prevederile 
privind creșterea in cursul anului 
viitor a industriei, agriculturii și 
comerțului exterior.

Cotidianul sudanez „AL SA- 
HAFA" a marcat într-un articol 
realizările dobîndite de România 
socialistă in anii republicii, cu 
precădere în perioada de cind în 
fruntea partidului și a statului se 
află tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
De asemenea, TELEVIZIUNEA 
SUDANEZA a consacrat o emisi
une succeselor repurtate în dez
voltarea economico-socială a țării 
noastre.

Sub titlul „România în continuă 
dezvoltare", TELEVIZIUNEA E- 
GIPTEANA a dedicat un program 
special țării Nnoastre, prezentînd 
rezultatele obținute de poporul 
român în anii edificării societății 
socialiste, îndeosebi în ultimele 
două decenii, sub conducerea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu.

(Agerpres)

E IERNII
intensitate : temperaturi de mi
nus 24 grade au mai fost 'înregis
trate în citeva zone din sud-est, in 
timp ce în nordul țării termometre
le au indicat minus 9 grade.

TIRANA. — Agenția A.T.A. in
formează că, in urma ninsorilor 
persistente care cad in R.P.S. Al
bania. situația continuă să rămtnă 
dificilă in multe zone ale țării, in 
special în regiunile din nord, unde 
stratul de zăpadă atinge 2—3 me
tri. Avalanșele au făcut victime 
omenești, al căror număr se ridică 
pină acum la 35. De asemenea, 
s-au înregistrat importante pagube 
materiale. S-au semnalat perturbări 
și întreruperi in aprovizionarea cu 
energie electrică și in comunicați
ile telefonice. Pretutindeni se iau 
măsuri pentru a se preintimpina 
noi pagube, pentru a se garanta 
viața populației, pentru a se asigu
ra hrana și a se pune la adăpost 
animalele, pentru a se reda circu
lației șoselele închise. S-au luat 
măsuri pentru a se aproviziona 
populația din regiunile nordice tu 
bunuri de primă necesitate.

TUNIS. — O vreme neobișnuit 
de friguroasă s-a abătut asupra li
toralului mediteranean al Tunisiei. 
După ce, timp de aproape două 
săptămîni, au căzut ploi torențiale, 
în zonele de nord ale țării a în
ceput să ningă, stratul de zăpadă 
atingînd, in unele locuri, peste 40 
cm. în multe localități școlile au 
fost închise și activitățile agricole 
au încetat. Ca urmare a tempera
turilor scăzute, în sectorul zooteh
nic s-au înregistrat pagube. Au 
fost luate măsuri pentru refacerea 
comunicațiilor și asigurarea activi
tăților economice.

DELHI. — Temperaturi neobiș
nuit de scăzute și vînturi puternice 
s-au abătut, în ultimele zile, asu
pra zonelor din nordul și estul In
diei, soldindu-se cu moartea a pes
te 310 persoane. Numai in statul 
Bihar și-au pierdut viața 19 per
soane. Căderi masive de zăpadă 
s-au înregistrat în special in sta
tul ■ Hymachal-Pradesh, unde căile 
de comunicație au fost blocate. 
Multe localități sint izolate de res
tul țării. (Agerpres) 

Apelul forurilor conducătoare ale R. D. Germane 
cu ocazia celei de-a 40-a 
aniversări a victoriei asupra 

fascismului
BERLIN 12 (Agerpres). — Comite

tul Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, Consiliul de Mi
niștri, Consiliul de Stat și Consiliul 
Național al Frontului Național ale 
Republicii Democrate Germane au a- 
dresat tuturor cetățenilor țării un 
apel, cu ocazia celei de-a 40-a ani
versări a victoriei asupra fascismului 
hitlerist și a eliberării poporului ger
man de sub dominația nazistă.

Apelul evocă victoria repurtată a- 
supra fascismului hitlerist de Uniu
nea Sovietică, impreună cu aliații săi 
din coaliția antihitleristă — S.U.A., 
Franța, Anglia și alte state, precum 
și cu milioane de luptători pentru li
bertate din intreaga Europă. Este e- 
vidențiat, totodată, marele tribut de 
singe adus de comuniștii germani.

Evocind hotărirea exprimată de 
milioanele de cetățeni germani ca de 
pe pămintul german să nu mai iz
bucnească niciodată un război, apelul 
înfățișează cele mai de seamă etape 
ale constituirii primului stat german 
al muncitorilor și țăranilor.

Apelul exprimă hotărirea de a face 
totul pentru a întări in continuare 
Republica Democrată Germană socia
listă, pentru a obține mari realizări 
în toate domeniile, in pregătirea ce
lei de-a 40-a aniversări a victoriei și 
eliberării și in perspectiva Congresu
lui al XI-lea al P.S.U.G.. pentru a 
contribui la apărarea păcii.

In sprijinul luptei 
poporului namibian 
pentru independență

NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres).
— Problema Namibiei iși poate găsi 
o soluționare corespunzătoare numai 
prin aplicarea necondiționată a pre
vederilor rezoluției 435 a Consiliului 
de Securitate, care stipulează retra
gerea trupelor sud-africane de pe 
teritoriul namibian și organizarea in 
Namibia a unor alegeri libere, sub 
supraveghere internațională — a de
clarat președintele Consiliului O.N.U. 
pentru Namibia, Paul Lusaka. In
tr-un discurs rostit la deschiderea 
primei sesiuni din acest an a Con
siliului. el a chemat Organizația 
Națiunilor Unite și instituțiile sale 

\specializate să-și intensifice efortu
rile pentru mobilizarea opiniei pu
blice internaționale în sprijinul lup
tei, poporului namibian pentru liber
tate și independență.

Tot în aceste zile, la sediul din 
New York al Națiunilor Unite au 
început lucrările primei sesiuni din 
acest an a Comitetului special al 
O.N.U. împotriva apartheidului.Stare de urgență în Noua Caledonie

NOUMEA 12 (Agerpres). — în 
Noua Caledonie, teritoriu de peste 
mări al Franței, a fost proclamată 
starea de urgență — transmite agen
ția France Presse. Această măsură 
a fost luată de Edgar Pisani — înalt 
comisar al Republicii Franceze și 
delegat al guvernului de la Paris 
în Noua Caledonie — după asasi
narea liderului mișcării caledoniene 
pentru independență „Frontul de 
Eliberare Națională Kanak Socialist 
(F.L.N.K.S.), Eloi Machoro, ministru 
în „guvernul provizoriu" format la 
25 noiembrie, anul trecut. Machoro 
a fost ucis în cursul unei confrun
tări cu poliția locală.

Președintele „guvernului provizo
riu" al F.L.N.K.S., Jean-Marie 
Tjibaou, a înfierat asasinarea lui 
Machoro, relevind că „acest act 
barbar constituie un punct (de coti
tură in lupta poporului kanak pen
tru independența sa“.

Kanacii, care reprezintă aproxima
tiv 43 la sută dintre cei circa 150 000 
de locuitori ai Noii Caledonii, spri
jiniți de alte populații autohtone, 
nu recunosc coloniștilor europeni, 
aflați in minoritate, dreptul de a 
decide viitorul lor.

1 A^AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

INAUGURARE. Agenția A.T.A. 
informează că simbătă a fost inau
gurată, în R.P.S. Albania, calea 
ferată Shkodra—Hani i Hotit, in 
prezența lui Besnik Bekteshi, 
membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Muncii 
din Albania, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a altor re
prezentanți oficiali, precum și a 
unei delegații a Consiliului Execu
tiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, 
condusă de vicepreședintele Comi
tetului federal pentru transporturi 
și telecomunicații, Andrej Grohor.

NUMIRE. Președintele R.S. Ceho
slovace, Gustav Husak, l-a numit 
pe general-colonel Milan Vaclavik 
în funcția de ministru al apărării 
naționale al R.S.C., in locul gene
ralului de armată Martin Dzur, eli
berat in legătură cu starea gravă a 
sănătății, anunță agenția C.T.K.

PRIMUL MINISTRU AL IN
DIEI, Rajiv Gandhi, s-a întîlnit cu 
conducătorii unor partide politjce, 
cu care a examinat probleme pri
vind procesul de normalizare a si
tuației din statele indiene Assam 
și Punjab, precum și relațiile In
diei cu țările vecine. El a subli
niat dorința guvernului central de 
a reglementa situația din cele două 
state, ținindu-se seama de intere
sele naționale ale țării și respec- 
tîndu-se drepturile inalienabile ale

A 29-a aniversare a creării Partidului Democratic 
al Poporului din Afganistan

Ședința festivă de Ia Kabul
KABUL 12 (Agerpres). — Cu pri

lejul celei de-a 20-a aniversări a 
creării Partidului Democratic al Po
porului din Afganistan, la Kabul a 
avut loc o ședință festivă a C.C. al 
P.D.P., Consiliului Revoluționar și 
Consiliului de Miniștri ale R.D. Af
ganistan.

Au luat parte, de asemenea, in
vitați de peste hotare.

Partidul Comunist Român a fost 
reprezentat de tovarășul Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

în raportul prezentat la ședință de 
Babrak Karmal, secretar general al 
C.C. al P.D.P., președintele Consi
liului Revoluționar al R.D.A., se 
face o trecere in revistă a drumului 
parcurs de partid, a cărui naștere a 
marcat începutul unei noi etape în 
lupta pentru Înnoirea revoluționară 
a societății.

Înalte aprecieri privind politica 
constructiva a României socialiste
Declarații ale miniștrilor de externe ai statelor membre 

ale „Grupului de la Contadora"
MANAGUA 12 (Agerpres). — To

varășa Alexandrina Găinușe, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru 
al guvernului, care a participat ca 
reprezentant personal al președinte
lui Republicii Socialiste România la 
instalarea președintelui Republicii 
Nicaragua, a avut, la Managua, o in- 
tilnire cu miniștrii de externe ai 
țărilor membre ale „Grupului de la 
Contadora".

Cu acest prilej a fost subliniat 
sprijinul României pentru lupta po
poarelor din America Latină, din 
America Centrală, pentru dezvolta- " 
rea lor economico-socială indepen
dentă, reafirmindu-se poziția țării 
noastre, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, conform căreia proble
mele din America Centrală trebuie 
să fie soluționate pe calea negocie
rilor. in baza propunerilor „Grupu
lui de Ia Contadora", pornindu-se de 
la respectarea dreptului fiecărui po
por la dezvoltare liberă, indepen-

„Declarația de
MANAGUA 12 (Agerpres). — In 

capitala Republicii Nicaragua, a fost 
dat publicității un apel adresat po
poarelor lumii privind transfor
marea Americii Centrale intr-o zonă 
a păcii și cooperării, lipsită de stări 
conflictuale și confruntări militare, 
ce pot degenera intr-un război re
gional cu grave consecințe pentru 
intreaga omenire. Documentul — in
titulat „Declarația de la Managua" 
și semnat de personalități politice 
care au asistat la ceremonia insta
lării oficiale in funcție a președin
telui Republicii Nicaragua — chea
mă la intensificarea eforturilor con-

Accident în cursul unui exercițiu 
cu o rachetă „Pershing 11“

Un grav accident a 
survenit la baza mili
tară americană de la 
Waldhetde. in apro
piere de Heilbronn, in 
sud-vestul R.F. Ger
mania, in cursul unui 
exercițiu cu o ra
chetă de tip „Per
shing II", transmit a- 
gențiile internaționale 
de presă.

Potrivit unui comu
nicat al celei de-a 
56-a brigăzi americane 
de artilerie, echipată cu 
rachete de tip „Per
shing", vineri „car
burantul solid al mo
torului unei rachete 
„Pershing II" a luat 
foc, în timpul unei 
operațiuni de rutină", 
accident in cursul că
ruia și-au pierdut via
ta trei militari ameri
cani și alți 16 au fost 
grav răniți. Din ferici
re, „racheta nu a fost 

incărcată și nu s-a 
produs nici o explo
zie", menționează co
municatul.

Racheta, recent adu
să din Statele Unite, 
poate transporta o în
cărcătură nucleară cu 
o putere de pină la 20 
kilotone (echivalentul 
a 20 000 tone TNT) și 
face parte din cele 108 
rachete de acest tip 
care, potrivit hotăririi 
N.A.T.O. din decem
brie 1979, urmează să 
fie instalate pe terito
riul R.F.G.

Accidentul respectiv, 
care se putea solda cu 
urmări catastrofale, nu 
este singurul de acest 
gen petrecut in ulti
mul timp în R.F.G. La 
24 septembrie anul 
trecut, transportorul 
unei rachete „Per
shing II" s-a răsturnat

populației. Totodată, premierul in
dian a relevat că relațiile dintre 
țara sa și statele vecine trebuie să 
se întemeieze pe principiile priete
niei și cooperării, neamestecului in 
treburile interne și respectării in
tegrității teritoriale.

RAVAGIILE FOAMETEI ÎN SAHEL. 
Aproape 150 de milioane de afri
cani din regiunea Sahelului sint 
amenințați de efectele foametei și 
malnutriției, a declarat Pierre Claver 
Damiba, directorul regional al Pro
gramului O.N.U. pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D.). In cadrul unei intilniri 
avute la Bamako cu Moussa Traore, 
șeful statului malian, Claver Da
miba a apreciat că este necesară 
asigurarea unui fond de 370 mi
lioane dolari în vederea achizițio
nării urgente de medicamente și 
asigurării asistenței medicale popu
lației din zonele afectate de secetă 
și deșertificare.

CONCEDIERI. Planul elaborat 
de guvernul japonez cu privire la 
așa-zisa „raționalizare" a căilor 
ferate aparținînd statului, care 
prevede concedierea unui număr 
de 124 500 de lucrători și desfiin
țarea a mii de kilometri de cale 
ferată, a întimpinat opoziția fermă 
a partidelor comunist și socialist 
din Japonia. în declarații date pu
blicității cele două partide cer re

Soluționarea cu succes a sarcinilor 
etapei actuale a revoluției — a spus 
vorbitorul — cere să se acorde o 
atenție neslăbită situației economi
co, activității pentru atragerea mai 
largă a maselor de oameni ai muncii 
la conducerea treburilor statului.

După ce a arătat că în programul 
publicat în 1966 P.D.P. a proclamat 
drept principiu al politicii sale ex
terne lupta pentru întărirea păcii in 
întreaga lume, pentru preîntimpina- 
rea unui nou război mondial, pen
tru coexistența pașnică, raportorul 
a menționat că, in situația creată. 
Afganistanul adoptă toate măsurile 
necesare pentru apărarea indepen
denței și integrității sale. P.D.P. șl 
guvernul R.D.A. abordează construc
tiv problemele realizării cit mai 
grabnice a unei reglementări poli-, 
tice a situației create in jurul Af
ganistanului.

dentă, fără nici un amestec din a- 
fară. în acest cadru, a fost apreciat 
pozitiv sprijinul României pentru ac
tivitatea desfășurată de „Grupul de 
la Contadora" în scopul rezolvării, 
pe cale politică, negociată, a situa
ției din America Centrală.

Miniștrii de externe ai Columbiei, 
Mexicului, Republicii Panama și Ve- 
nezuelei — statele membre ale „Gru
pului de la Contadora" — au sub
liniat că guvernele lor apreciază po
litica externă dinamică a României 
in direcția soluționării pe cale paș
nică a diferendelor dintre state, pen
tru instaurarea unui climat de pace, 
înțelegere și cooperare in lume. Ei au 
rugat să se transmită președin
telui României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, mulțumirile lor. ale sta
telor membre ale „Grupului de la 
Contadora", pentru poziția și spriji
nul României in favoarea activității 
și inițiativelor vizind asigurarea pă
cii și colaborării intre toate statele 
din această regiune. (

la Managua"
sacrate soluționării tuturor contro
verselor internaționale, inclusiv a 
celor din America Centrală, numai 
prin mijloace pașnice, pe calea dia
logului politic, evidențiind necesita
tea de a se acorda tot sprijinul de 
care are nevoie „Grupul de la Con
tadora" pentru a-și duce la bun 
sfirșit misiunea de instaurare în re
giune a unui climat real de pace, 
securitate și cooperare. Totodată, 
invită guvernele centro-americane, 
ca și guvernul S.U.A., la un dialog 
deschis și constructiv, in vederea 
normalizării depline a raporturilor 
bilaterale.

pe un drum forestier, 
intre Lorch și Welz
heim (Baden—Wur- 
temberg), in sud-estul 
țării, și, cu toate că nu 
au fost înregistrate 
victime, fuselajul ra
chetei a fost avariat.

Numeroase organi
zații de luptă pentru 
pace din R.F.G. au ce
rut guvernului federal 
deschiderea unei an
chete asupra acciden
telor rachetelor „Per
shing" staționate pe 
teritoriul național și 
„să tragă concluziile de 
rigoare". „Aceste ra
chete trebuie să dispa
ră imediat. Nu se poa
te spune in nici un fel 
că ele aduc un plus de 
securitate", se arată, 
in acest sens, intr-o 
declarație a Partidului 
Ecologist din Germa
nia federală.

nunțarea la punerea în aplicare a 
programului amintit.

DATORIA EXTERNA A REPU
BLICII DOMINICANE totalizează 
2.6 miliarde de dolari — a făcut 
cunoscut președintele Băncii cen
trale dominicane, Hugo Guilliani. 
El a relevat că această grea povară 
a înregistrat o creștere spectacu
loasă in ultimii ani, îndeosebi da
torită majorării nejustîficate a do- 
binziwr.

NOI CIOCNIRI ÎNTRE ARMATA 
ȘI FORTE INSURGENTE SALVA- 
DORIENE au fost înregistrate in 
departamentul San Vicente. Unități 
militare, sprijinite de elicoptere și 
avioane, au atacat pozițiile deținute 
de insurgenți in Zonele Cerro la 
Campana și Buena Vista. După 
cum menționează postul de radio 
Venceremos citat de agenția 
Prensa Latina, 60 de soldați salva- 
dorieni au fost scoși din luptă de 
forțele insurgente.

UN PUTERNIC INCENDIU « 
distrus cea mai înaltă clădire dîi. 
Africa de vest — Banca de stat, 
edificiu cu 20 de etaje, dih orașul 
nigerian Ibadan. După cum relatea
ză agențiile de presă, echipele de 
pompieri sosite la fața locului nu 
au putut localiza incendiul. Cinci 
persoane au fost spitalizate, avind 
arsuri foarte grave.
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