
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LIV Nr. 13213 Vineri 15 februarie 1985 6 PAGINI -50 BANI

în mțînvpinarea alegerilor_ de la 17_ martie
RĂSPUNZÎND ÎNSUFLETITOARELOR CHEMĂRI
ALE TOVARĂSULuTnÎC:OLAi E CEAUSiESCU st a

TĂRII, ClT MAI MULT
CĂRBUNE!

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
S-A ÎNTÎLNIT CU ANDREAS PAPANDREU, primul ministru al Republicii Elene

Noi capacități 
de producțieBOTOȘANI. Industria Județului Botoșani s-a îmbogățit cu noi capacități de producție. La întreprinderea pentru articole tehnice din cauciuc a intrat în funcțiune o nouă linie de fabricație, care va produce anual 2 000 tone benzi transportoare, iar la întreprinderea de rnașini- unelte grele pentru deformări plastice din Dorohoi și-a inaugurat activitatea o secție profilată pe realizarea preselor de mare capacitate pentru modelarea metalului. O modernă unitate pentru industrializarea cerealelor a intrat în funcțiune și în comuna Flămînzi, în timp ce la întreprinderea județeană pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile, constructorii au finalizat lucrările la o secție în care se vor sorta și ambala 17 000 tone materiale anual. (Silvestri Ailenei, corespondentul „Scînteii").

Livrări suplimentare 
la export'Realizarea producției destinate exportului reprezintă o sarcină prioritară pentru colectivele de oameni ai muncii din cadrul unităților Ministerului Industrializării Lemnului și Materialelor de Construcții. Acțio- nînd cu înaltă dăruire patriotică și preocupați constant de reducerea severă a consumului de energie electrică și combustibili, oamenii muncii de la Combinatul de lianți și azbociment din Medgidia, de pildă, au produs suplimentar pentru export, numai în luna februarie, aproape 4 mii tone ciment, asigurînd astfel, încă de pe acum, stocul de marfă pentru acoperirea integrală a comenzilor de export cu scadență în această lună. De asemenea, la Combinatul de lianți și azbociment din Fieni s-a realizat, luna aceasta, o producție suplimentară destinată exportului de circa 6 mii tona ciment. (Agerpres).

Sonde în funcțiune, 
înainte de termenPetroliștii din cadrul Schelei de foraj Zemeș, județul Bacău, de unde a pornit inițiativa „Toate sondele destinate producției — finalizate înainte de termen", au reușit ca, în pofida condițiilor grele de muncă din această iarnă, să sape șl să predea producției în perioada care a trecut de la Începutul anului un număr de 6 sonde. Printr-o mai bună organizare a muncii și prin folosirea unor tehnologii avansate de lucru, formațiile conduse de maiștrii Ion Călugăru și Mihal Pleșcău au reușit să foreze și să predea producției, peste prevederile planului, două noi sonde. Totodată, petroliștii din Zemeș au început lucrările de foraj la alte 5 sonde destinate producției. pe care s-au angajat să le finalizeze înainte de termen. (Gheorghe Baltă, corespondentul „Scînteii").

Tehnologii moderne, 
de mare randamentîn scopul utilizării raționale a energiei și combustibilului, la Întreprinderea „Victoria muncii" din Poiana Codrului, județul Satu Mare, unitate producătoare de articole de sticlărie, au fost modernizate cuptoarele de topire prin micșorarea suprafeței de la 13 mc la 8 mc, adîncindu-se totodată bazinul de topire și asigurîndu-se o supraizolație adecvată. De asemenea, unul ■ din cuptoare a fost cuplat cu un recuperator prin care randamentul termic sporește cu 15 la sută față de cazanele clasice, obținîndu-se astfel o economie de peste 200 000 mc gaz metan, ceea ce echivalează cu necesarul pentru derularea activității productive pe 9 zile. Acest procedeu mai are și avantajul că asigură în permanență apă tehnologică pentru nevoile producției și apă menajeră și de încălzire pentru blocurile de locuințe construite in localitate. (Octav Grumeza, corespondentul „Scînteii").

în pofida condițiilor neprielnice din această Iarnă, în toate bazinele carbonifere se acționeazâ cu dîrzenie și hotărîre pentru desfășurarea neîntreruptă a activității productive și creșterea susținută a producției de cărbune. In spiritul indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, al programului stabilit în luna ianuarie de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., în minele de cărbuni și carierele de exploatare la suprafață au fost adoptate și puse în aplicare măsuri tehnice și organizatorice cuprinzătoare pentru înlăturarea efectelor negative ale zăpezilor și temperaturilor scăzute, pentru organizarea temeinică a producției și a muncii, asigurarea unor ritmuri de lucru în creștere de la o zi la alta, aprovizionarea în flux neîntrerupt cu cărbune a termocentralelor, a celorlalți beneficiari din economia națională, în cantitățile stabilite șl de bună calitate. Este vorba de o sarcină de maximă răspundere muncitorească, patriotică, sporirea continuă a producției de cărbune constituind o condiție vitală pentru funcționarea la întreaga capacitate a termocentralelor, pentru desfășurarea normală a activității productive în toate domeniile, îndeplinirea riguroasă a sarcinilor de plan și satisfacerea corespunzătoare a consumului public și al populației. In ce mod, cu ce rezultate concrete s-a acționat, cu ce probleme de muncă se confruntă minerii - iată tema raidului efectuat de reporteri și corespondenți ai ziarului nostru în bazinele carbonifere Comănești, Berbești-Alunu șl întreprinderea minișră Mehedinți.
BAZINUL MINIER COMĂNEȘTI

de extracție depășit
In sectoarele miniere de pe valea Trotușului se dă o adevărată bătălie pen vru sporirea' producției zilnice de cărbune.— Ne-am angajat — spunea maistrul principal Grigore Ardeleanu, secretarul comitetului de partid din cadrul întreprinderii miniere Comănești, să obținem în acest an, peste prevederile de plan, 10 000 tone cărbune de bună calitate. Rezultatele din prima lună demonstrează însă că minerii noștri sînt ferm hotărîți să-și depășească substanțial angajamentul. In pofida asprimii iernii, am reușit să realizăm în plus, „la,zi", o cantitate de aproape 3 000 tone de cărbune. în fruntea întrecerii se situează colectivele muncitorești din sectoarele de exploatare Lapoș-Nord, Vermești și Lumina.Acestea sînt faptele. Semnificativ pentru modul în care și-au desfășurat activitatea minerii este însă un amănunt : întregul spor de producție a fost obținut numai pe seama creșterii productivității muncii. Datorită mecanizării operațiunilor de manipulare și transport, concentrării producției pe panouri mari, generalizării susținerilor metalice în abataje nivelul planificai al productivității muncii a fost depășit cu aproape 5 Ia sută. De reținut că brigăzile de mi-

Șefului atelierului de eercetare-proiectare din cadrul unei întreprinderi de bază pentru industria electrotehnică și electronică, autorul și coautorul mai multor brevete de invenție, nu-i place publicitatea. De ce 7 Să-l lăsăm pe el să argumenteze :— într-un domeniu ca al nostru nu se poate face cercetare de unul singur. Tot ceea ce am realizat aici, la întreprinderea de conductori electrici emailați din Zalău, este rezultatul muncii da echipă. Deci, echipa este aceea care merită toate... meritele și nu doar un singur om.Cu răbdare și precizie, „asta ține de profesie" — Deak Francisc înfățișează momentele de referință pe drumul parcurs de tînărul colectiv de cercetare-pro- iectare, revenind mereu la ideea potrivit căreia „nevoile întreprinderii, cerințele ramurii noastre industriale au impus o anumită atitudine : de căutare permanentă, de colaborare fructuoasă".Orientarea spre o asemenea atitudine față de muncă își are pe deplin justificarea. Iată, chiar din primul an de activitate, beneficiarii au început să emită pretenții deosebite, electrotehnica și electronica dez- voltîndu-se într-un ritm rapid. Au fost lansate în fabricație conductoarele de clasă specială, au apărut bobinajul automat, echipamentele de automatizări ; calculatoarele cereau noi și noi repere. In același timp, în tînăra întreprindere trebuiau făcute eforturi tenace pentru autodo- tare, reducerea consumurilor. Pe un asemenea teren, de fertile căutări, se va cris- . taliza și unul din primele 

neri conduse de Niculiță Albu, Dorel Lăzărel, Daniel Dia și Nicolae JJra- gomir, de la sectoărele'de exploatare Lumina, Lapoș-Nord și Vermești, au pus în funcțiune noi utilaje moderne, de înalt randament, cu ajutorul cărora viteza de avansare a sporit cu aproape 50 la sută față de cea realizată cu mijloace obișnuite.în paralel cu extragerea cărbunelui din rezervele existente, minerii din Comănești sînt preocupați de descoperirea și punerea in valoare a unor noi rezerve. Inginerul Nicolae Bejan, directorul întreprinderii, ne-a precizat că prin efectuarea unor lucrări suplimentare de cercetare geologică. pregătire și deschidere a unor noi fronturi de lucru, pe o lungime de 2 000 metri, la Vermești, Leorda și în alte sectoare de exploatare au fost identificate și pregătite pentru producție rezerve ce depășesc 200 000 tone cărbune. La mina Leorda, bunăoară, au fost puse în exploatare, oară, au fost puse—---- ----------——
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brevete de Invenții : „Procedeu și instalații pentru recuperarea nedistructivă a diamantului din filierele uzate". O soluție tehnică față de care unii specialiști manifestau rezerve, argumentînd că erau la în- demînă destule alte modalități tehnice.— Știam și noi că există

pentru un produs realizat în colaborare : „lichid de protecție pentru laminoare- le de cupru". Observ că s-au calculat și economiile pe care le aduce. La cît se ridică acestea 7— Depășesc 3 milioane Iei anual. Dar nu numai acest lucru e important. Varianta inițială era procu
Noul 

ca profesie, 
noul 

ca implicare
și alte soluții, dar cfta propusă de noi avea un mare avantaj : elimina poluarea și se dovedea a fi mai eficientă. Colegii de la O.S.I.M. ne-au sprijinit și au demonstrat că e bine cum am gîndit noi. Și am reușit, formula tehnică imaginată aplicîndu-se de cîțiva ani cu succes.— De ce credeți că uneori se ezită sau pur și simplu nu se încearcă brevetarea 7— Pentru că e mai comod. Or, acțiunea de brevetare e în primul rînd una de confruntare de experiențe și opinii. Și sorți de cîștig în această confruntare are opinia care e mai mult de partea adevărului.— Văd aici un brevet

rarea lichidului din import. Mai mult, produsul respectiv genera un mediu poluant. Eu, personal, sînt pentru o atitudine cutezătoare în promovarea noului în tehnică, pentru mai multă încredere în gîndirea novatoare proprie. Putem cuantifica exact cît știm, dar cum să evaluăm ceea ce nu știm 7 Ne asumăm riscuri, e adevărat, însă la noi, în industrie, unde facem cercetare aplicativă, știința e, mai mult ca oriunde, o forță de producție.Iată un episod care confirmă aprecierea inginerului Deak Francisc privitoare la valoarea morală a climatului <de cercetare, de creație. Trebuia realizat „mort-copt" (așa li se spu-

înalnte de termen, trei abataje din care se pot extrage peste 30 tone de cărbune zilnic. Noi panouri și abataje, cu o lungime de peste 200 metri, au fost deschise și în sectoarele Lumina și Rafira, ceea ce a condus la sporirea substanțială a producției de cărbune. Minerii de aici scot zilnic la suprafață, peste prevederile planului, cîtc 50—60 tone cărbune. în abatajul 6 521 din sectorul Vermești, brigada de mineri condusă de Nicolae Gosav a reușit ca, printr-o bună organizare a muncii, preluarea scriimburilor din mers și evitarea întreruperilor neprevăzute în funcționarea utilajelor, să depășească orice record înregistrat pînă acum la Comănești, realizînd în două săptămîni o producție de 400 tone cărbune bun.De altfel, introducerea pe scară largă a mecanizării și creșterea continuă a productivității muncii sînt obiective esențiale în activitatea minerilor de pe Valea Trotușului. La Vermești; de pildă, a fost pusă în funcțiune o. instalație de transport cu racleți în console ; în sectorul Lumina, minerii din brigada condusă de îon Damian fac ultimele pregătiri în vederea introducerii combinei de tăiere 1 K-101, iar la Lapoș-Nord va fi pusă în; funcțiune prima combină de înaintare, menită să asigure o productivitate cu 200 la sută mai mare decît cea obținută pînă acum.Tot în vederea creșterii productivității muncii și sporirii producției zilnice de cărbune. în minele de pe valea Trotușului au fost extinse o scrie de inițiative muncitorești, deosebit de valoroase. Este vorba, printre altele, de efectuarea schimbului -tirfeefc- 1a' Micul de- muncă și nu 'la gura minei cum se tăcea pînă acum ; alegerea sterilului din cărbune în abataje și nu la suprafață ; recuperarea lemnului și echipamentului metalic din abataje și galerii. Numai prin recuperarea echipamentuluimetalic din spațiile exploatate se va realiza, în acest an, o economie la costurile de producție de milion lei.Sînt fapte care atestă că din Comănești sînt hotărîți sind toate resursele de care dispun, să dea țării tot mai mult cărbune, de calitate superioară, că vor reuși să atingă pentru că întotdeauna pectat cuvîntul dat.

circa unminerii ca, folo-
Cu siguranță acest obiectiv ei și-au res-

Gbeorqhe RAITAcorespondentul „Scînteii*

\sese celor din Zalău de către forul tutelar) conductorul termoaderent auto- sudabil. Și atunci, după lungi investigații, atelierul de cercetare-proiectare vine cu o soluție tehnică nouă, procedeu și instalații pentru emailarea conductorilor în tandem, brevetat ca invenție, care însemna și elaborarea unei noi tehnologii. Pentru aplicare însă, șeful laboratorului propune și cere dislocarea unor utilaje, reorganizarea întregului flux la linia respectivă... Iată ceva mai greu de acceptat. Dar conducerea întreprinderii, receptivă la nou, încrezătoare în forțele colectivului de aici, în capacitatea lui tehnică, hotărăște să se procedeze în consecință. Urmarea 7 Soluția s-a dovedit a fi de o deosebită însemnătate pentru producție. Electronica industrială românească nu mai importă acum produsul respectiv. „Emailații" din Zalău asigură necesarul intern.— Acesta este mediul creativ la care mă refeream. Am avut ocazia să umblu prin lume, argumentează interlocutorul nostru, am urmat cursuri de specializare, am participat la simpozioane. Nicăieri însă n-am simțit o atmosferă de echipă ca în întreprinderea noastră. Iar dacă produsele realizate de noi sint căutate și în afara granițelor țării (anul trecut unitatea a depășit substanțial planul la export), faptul se explică și prin competitivitatea conductorilor realizați la Zalău.
Eugen TEGLAȘcorespondentul „Scînteii*

(Continuare in pag. a IV-a)

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a întîlnit, joi, cu primul ministru al Republicii Elene, Andreas Papandreu, care, în drum spre patrie, a făcut o escală Ia București.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a salutat cu căldură pe primul ministru Papandreu, exprimînd convingerea că această nouă întîlnire va contribui Ia dezvoltarea în continuare a conlucrării pe multiple planuri între România și Grecia, la întărirea bunelor relații statornicite între cele două țări.Premierul elen a exprimat deosebita bucurie de a se reîntîlni cu președintele Nicolae Ceaușescu, de a discuta și cu acest prilej probleme privind dezvoltarea în continuare a relațiilor prietenești dintre România și Grecia și de a dezbate împreună aspecte importante ale actualității politice mondiale.Președintele Nicolae Ceaușescu șl primul ministru Andreas Papandreu au subliniat cu satisfacție evoluția raporturilor tradiționale româno-ele- ne și au convenit să se acționeze pentru amplificarea și dinamizarea 4n continuare a- relațiilor bilaterale și, în mod deosebit, a relațiilor economice pentru ridicarea acestora la nivelul celor politice.în cadrul schimbului de vederi privind problemele actuale ale vieții internaționale s-a subliniat importanța opririi cursei înarmărilor, trecerii la dezarmare, în primul rînd la de
Un subiect de stringentă actualitate pentru adunările generale

ale oamenilor muncii din unitățile agricole

Campania agricolă de primăvară
- pregătită temeinic, cu spirit gospodărescAvem o iarnă aspră, dar bună pentru agricultură, cum spune țăranul român. Stratul gros de zăpadă, care acoperă ca o mantie albă semănăturile și arăturile, constituie un prim indiciu că în acest an există condiții, și ne referim mai ales la asigurarea umidității din sol cel puțin pentru primele luni de vegetație a culturilor, pentru realizarea unor producții agricole din cele mai bune. Dar realizarea recoltelor stabilite, și în mod deosebit a producțiilor record prevăzute la culturile intensive, este hotărîtă încă de acum, din lunile de iarnă, de munca cooperatorilor, mecanizatorilor și a specialiștilor.în agricultură, iarna trebuie să constituie o perioadă de intensă activitate pentru asigurarea tuturor condițiilor de care depind desfășurarea exemplară a lucrărilor agricole de primăvară și realizarea producțiilor stabilite. Referindu-se la această cerință majoră, la Consfătuirea de lucru pe problemele agriculturii de la C.C. al P.C.R. din decembrie anul trecut, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sublinia: „în următoarele luni, pînă Ia începutul Iui martie, trebuie să luăm toate măsurile pentru pregătirea temeinică a insămînțărilor, să facem în așa fel incit să avem temeinic pregătită fiecare fermă, în raport de ceea ce trebuie însămînțat".în această perioadă, în unitățile agricole de stat și cooperatiste au loc adunările generale. Acest moment de seamă în viața unităților agricole trebuie să constituie un prilej de analiză exigentă, critică a activității desfășurate, pentru a se putea desprinde învățăminte și concluzii practice pentru acest an. Mai presus însă de orice, în adunările generale trebuie să fie stabilite programe de măsuri clare, precis conturate, care să cuprindă toate lucrările ce trebuie executate, incepînd cu cele din această perioadă, pentru realizarea sarcinilor de producție ce revin fiecărei ferme și unităților agricole în ansamblu. Care sînt în fapt lucrările pregătitoare pentru recolta acestui an ce trebuie efectuate acum în agricultură și pentru care adunările generale sînt chemate să stabilească măsuri menite să urgenteze executarea lor 7• REPARAREA TRACTOARELOR ȘI A UTILAJELOR AGRICOLE. Desfășurarea lucrărilor agricole de primăvară în ritm cît mai Intens și încadrarea lor în perioadele optime sint condiționate în mod hotărîtor 

zarmare nucleară, prevenirii unei catastrofe nucleare.Președintele Nicolae Ceaușescu si premierul Andreas Papandreu au evidențiat necesitatea reluării cursului spre destindere șl colaborare. S-a arătat că întilnirea dintre miniștrii de externe ai U.R.S.S. și S.U.A. și înțelegerea la care s-a ajuns privind începerea de negocieri reprezintă un factor pozitiv și s-a subliniat că toate țările europene trebuie să depună eforturi pentru a se ajunge la Înțelegeri corespunzătoare.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a evidențiat necesitatea ca țările din cadrul Tratatului de Ia Varșovia șl din N.A.T.O. să aibă o Întâlnire specială pe această temă, să discute cum să se ajungă la realizarea unui acord privind oprirea cursei înarmărilor, trecerea ia dezarmare, și în primul rînd la dezarmarea nucleară.Au fost abordate, da asemenea, aspecte privind relațiile dintre țările balcanice, relevîndu-se necesitatea de a se acționa pentru organizarea unei întîlnlri la nivel înalt, care să discute probleme privind întărirea încrederii, bunel vecinătăți, securității șl colaborării multilaterale, transformării acestei regiuni intr-o zonă fără arme nucleare.A fost reafirmată poziția de principiu a celor două țări privind soluționarea tuturor conflictelor din

de punerea în stare de funcționare a întregului parc de tractoare și de utilaje agricole. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, pînă la 11 februarie, tractoarele au fost reparate în proporție de 88 la sută din prevederi. De asemenea, este avansată și repararea mașinilor agricole : grapele cu discuri, plugurile și se- mănătorile pentru culturi prășitoare — 98 la sută din cele planificate, mașinile de împrăștiat îngrășăminte naturale — 95 la sută, mașinile fito- sanitare — 91 la sută, mașinile de plantat cartofi — 90 la sută. Timpul este foarte înaintat și tocmai de aceea ritmul reparațiilor trebuie să fie mult intensificat. Esențiale sînt, în acest scop, buna organizare a muncii în ateliere, cît și asigurarea pieselor de schimb. Se Impune a fi sporită preocuparea stațiunilor de mecanizare și a centrelor de reparații pentru recuperarea, recondiționarea și refolosirea unui număr cît mai mare de piese de schimb uzate. Aceasta este în măsură să grăbească ritmul lucrărilor de reparații și să asigure încheierea lor la termenul stabilit• ASIGURAREA, CONDIȚIONAREA ȘI PĂSTRAREA CORESPUNZĂTOARE A SEMINȚELOR. Este cunoscut, folosirea de semințe cu înaltă valoare biologică, din soiuri și hibrizi de mare productivitate, reprezintă o primă cerință pentru obținerea de producții mari. In conformitate cu programele întocmite pentru fiecare județ, față de alți ani s-au asigurat cantități mai mari de semințe valoroase corespunzător structurii culturilor, a soiurilor și hibrizilor stabiliți pentru fiecare unitate agricolă. Este necesar ca în această perioadă să se încheie cît mai repede condiționarea tuturor cantităților de semințe ce au mai rămas, să se facă probele de laborator pentru stabilirea indicilor de calitate. La fel de important, ținînd seama de greutățile provocate transportului rural de ninsorile abundente, este ca să se acționeze energic pentru efectuarea transferului de semințe între județe și mai ales pentru preluarea semințelor de către unitățile agricole, acțiune ce trebuie să se încheie cel tîrziu pînă la 20 februarie.• FERTILIZAREA TERENURILOR CU ÎNGRĂȘĂMINTE NATURALE. Această lucrare prezintă o mare importantă pentru sporirea recoltelor de cereale, plante tehnice și legume. In planul de dezvoltare a agriculturii șl 

tre state exclusiv pa cale pașnică, prin tratative.în timpul convorbirilor s-a exprimat dorința comună de a întări conlucrarea pe plan internațional, pentru a-și aduce o contribuție activă la instaurarea unui climat de pace, securitate și cooperare în Balcani, în Europa și în întreaga lume.La convorbire, desfășurată într-o atmosferă de cordialitate și prietenie, de stimă și înțelegere reciprocă, au participat Ștefan Andrei, ministrul român al afacerilor externa, și Ioannis Haralambopoulos, ministrul elen al afacerilor externe.
★După încheierea convorbirilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și-a luat de la primul ministru al Republicii Elene. Andreas Papandreu, la plecarea acestuia, ne aeroportul Otopeni, un cordial rămas bun.La scara avionului, președintele Nicolae Ceaușescu șl premierul Andreas Papandreu și-au strlns cu căldură mîinile.Pe aeroport se aflau tovarășii Stefan Andrei, Ion Ursu, Ion Tedreanu, ministrul ’educației șt în- vătămîntului, membri ai conducerii unor ministere.Au fost de fată Dlmltrlo» Serbos, ambasadorul Republicii Elene la București, și membri ai ambasadei.Premierul elen a fost, de asemenea, salutat de E. M. Tiajelnikov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București".

Industriei alimentare pe anul acesta este prevăzut ca unitățile agricole să utilizeze 36 milioane tone de îngrășăminte organice. Dar rezervele de astfel de îngrășăminte existente în unitățile agricole sînt mult mai mari și ele trebuie utilizate în totalitate. In a cest scop, în fiecare comună. în fie care unitate agricolă trebuie organizate acțiuni pentru transportul și îm- prăștierea pe cîmp a tuturor cantităților de îngrășăminte organice. Pa lingă mijloacele mecanice, la această lucrare trebuie folosite din plin săniile șl căruțele, atît cele ale unităților agricole, cît și cele din gospodăriile populației. Desigur, prio ritate este nevoie să se acorde fertilizării terenurilor prevăzute să fie cultivate în sistem intensiv.• PRODUCEREA RĂSADURILOR IN CANTITĂȚI ÎNDESTULĂTOARE ȘI DE BUNA CALITATE. Specific activității din legumicultura este începerea mai din timp, chiar în plină iarnă, a lucrărilor pentru realizarea producției. Pe lîngă fertilizarea cu îngrășăminte organice a grădinilor de legume, acum este în plină actualitate producerea de răsaduri în cantități îndestulătoare și de cea mai bună calitate, începînd cu legumele ce vor fi cultivate în solarii și continuînd cu cele ce se plantează în cîmp. Din datele furnizate de Direcția generală economică a horticulturii din ministerul de resort rezultă că, pentru legumele care vor fi cultivate în solarii, s-a încheiat semănatul pentru producerea răsadului de varză timpurie, iar pentru tomate și ardei această lucrare s-a efectuat în proporție de 70 la sută. De asemenea, s-au însămînțat și 75 la sută din suprafețele destinate producerii răsadului de varză timpurie care urmează să fie cultivată în cîmp. Este necesar să fie respectate graficele de însămînțare în răsadnițe, sere și solarii, astfel încît să se asigure răsaduri de bună calitate la toate culturile. Intrucît un mare număr de răsaduri se vor produce în răsadnițe obișnuite, în a- ceastă perioadă trebuie asigurate toate condițiile pentru amenajarea lor cît mai rapidă. Este vorba de repararea tocurilor, ramelor și asigurarea materialelor necesare — biocombustibil, amestecuri de pă- mînt etc.Iată, așadar, doar cîteva din lucrările și acțiunile de mare actualitate care se desfășoară în această perioadă în agricultură.
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SPORIREA CANTITĂȚILOR DE PRODUSE

Cum acționați pentru creșterea rolului 
muncii politico-organizatorice

în îndeplinirea sarcinilor economice ?

LIVRATE LA FONDUL DE STAT
obiectiv principal al activității de contractări și achiziții

Referindu-se la cerința afirmării tot mai puternice a rolului de forță politică conducătoare a partidului, în Raportul prezentat la Congresul al Xlll-lea, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia necesitatea perfecționării permanente a stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid, ca o condiție fundamentală pentru creșterea contribuției acestora la îndeplinirea sarcinilor economice, la Îmbunătățirea activității în toate domeniile.In dorința de a răspunde exigențelor formulate de secretarul general al partidului, pentru evidențierea experiențelor valoroase și desprinderea unor concluzii și învățăminte din rezultatele bune, ca și din neajunsurile care s-au manifestat, și a facilita astfel un schimb de experiență între comitetele municipale de partid, am întreprins o anchetă cu următoarea temă : Cum acționați pentru perfecționarea activității de partid, pentru creșterea eficienței muncii politico-organi- am cerut răspundăzatorice in îndeplinirea sarcinilor economice ? In acest scop primilor-secretari ai unor comitete municipale de partid să la următoarele întrebări :1. Ce experiențe din stilul și metodele de muncă și-au eficiența practică in activitatea organului de partid și pe propuneți să le perfecționați și să le generalizați in acest an ?dovedit care vă
2. Care sint direcțiile In care vă propuneți să acționați pentru eliminarea unor neajunsuri, pentru creșterea eficienței politico-organizatorice in îndeplinirea sarcinilor economice îPublicăm incepind cu acest număr răspunsurile primite.

imediat muncii
ALECU PARASCHIV, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Oradea : de a nu
1 Dinamism, mobilitate și suplețe în conducerea tuturor sferelor producției materiale, a întregii

împotriva oricăror tendințe pune în valoare posibilitățile proprii, de a invoca justificări și „cauze obiective", lipsite de acoperire, înainte de a depune toate eforturile proprii pentru găsirea unor soluțiipolitico-activități organizatorice, ........ educative și sociale — iată atributele pe care ne-am străduit să le conferim muncii de partid anul trecut ca Ji în perioada scursă din acest an.ncă de la programarea activităților, biroul comitetului municipal de partid a căutat să-și propună acțiuni, aă opteze pentru modalități de lucru care să situeze ferm organele și organizațiile de partid pe o poziție militantă, ofensivă. In acest context, biroul comitetului municipal de partid a stabilit și își să stabilească și în viitor, consultării cadrelor de activul său, sau trimestrul respectiv sînt In fața unor sarcini noi ___ ___unor probleme mai grele. în funcție de natura acestora am fixat — și continuăm să procedăm în acest mod — o ordine a priorităților, precum și pe cei care răspund de sprijinirea și rezolvarea acestor probleme cu precădere. Pe acest temei, membri al biroului comitetului municipal de partid se deplasează In întreprinderile in care au fost repartizați, împreună cu toți factorii care ar putea contribui Ia găsirea unor soluții și rezolvarea promptă, sau în perspectivă imediată, a problemelor stringente. Multe asemenea analize la fața locului, desfășurate de către astfel de brigăzi complexe, au avut 10c In ultima perioadă în unități ale Industriei constructoare de mașini. In întreprinderi care au avut dezvoltări de capacități sau care nu s-au încadrat în consumurile de energie stabilite, precum și în ramura industriei ușoare, bogat reprezentată în economia orădeană. Rezultatele unor asemenea metode de muncă se regăsesc și în faptul că Industria municipiului a livrat suplimentar economiei naționale în anul trecut produse în valoare de 478 milioane lei. Dinamismul imprimat de către biroul comitetului municipal de partid preocupărilor organelor și organizațiilor de partid subordonate pentru valorificarea disponibilităților existente, în introducerea cu mal mult curaj a progresului tehnic, consfătuirile, expozițiile comparative și schimburile de experiență organizate în vederea conjugării eforturilor creatoare ale specialiștilor și muncitorilor este ilustrat și de faptul că numai la nivelul anului 1984 ponderea produselor noi și modernizate In structura producției întreprinderilor din municipiu a ajuns la 60 la sută.

propune pe baza bază din unitățile care în luna puse sau a

porturilor, metodă pe care am între- git-o prin informări periodice pe care le solicităm în secretariat conducătorilor de unități și secretarilor de partid privind realizarea la termen a măsurilor și acțiunilor stabilite cu prilejul analizelor. Deosebit de utile s-au dovedit și instruirile diferențiate ale activului, cărora le-am imprimat un caracter de lucru, aplicativ, prin schimburi de experiență, așa cum au fost cele realizate la întreprinderile „Electrocontact", de utilaje și piese de schimb, de mecanică pentru agricultură și industria alimentară, la care au participat secretarii și secretarii adjuncți ai comitetelor de partid și organizațiilor de bază. Fiecare dintre metodele și procedeele la care m-am referit se află acum pe agenda permanentă de lucru a biroului comitetului municipal de partid. Totodată, ne preocupăm să le punem în valoare în întreaga structură organizatorică a organizației municipale de partid. Cum tot așa ne-am propus ca, ținînd seama de particularitățile specifice fiecărei unități economice, să acționăm pentru concrete educative de partid oamenilor sumurilor In fiecare muncă, cu prinderea pentru articole tehnice din cauciuc ; creșterea mal accentuată a productivității muncii — la întreprinderea de mecanică, Fabrica de izolatori electrici, întreprinderea de utilaje și piese de schimb ; obținerea unei calități superioare a produselor în vederea sporirii exportului — la întreprinderea textilă Filatura de melană, de in.

extinderea metodelor organizatorice și politico- folosite de organizațiile în privința mobilizării muncii la reducerea con- de energie și combustibil unitate, la fiecare loc de accent deosebit la între-

„Moldova", „Integrata"

Am purtat o discuție cu factori de răspundere de Ia Uniunea județeană Vrancea a cooperației de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor, (UJECOOP), unitate chemată să asigure. în principal, buna desfășurare și să stimuleze schimbul de mărfuri între sat și oraș.— De la început țin să remarc că schimbul sat-oraș se realizează în condițiile în care sprijinul acordat de oraș satului nu se diminuează cu nimic — ne-a spus, pentru început, tovarășul loan loano- vici, președintele UJECOOP Vrancea. Dimpotrivă, fată de 1980. livrările de mărfuri si servicii de la oraș spre sat vor crește, în acest an. cu circa 100 milioane lei. în cadrul acestui schimb se înregistrează, totodată, sporirea mult mai substanțială a livrărilor de produse agroalimentare dinspre sat spre oraș. Numai prin cooperativele noastre comunale (care preiau doar o parte din produsele oferite de sate) urmează să se valorifice în acest an la fondul de stat peste 4 000 tone carne, 15 milioane ouă, 130 000 hl lapte, 4 600 tone legume și fructe, alte produse agricole. Sînt cantități ce depășesc cu mult pe cele din 1980.— Prin ce mijloace vor fi sprijinite gospodăriile populației pentru sporirea, în continuare, a efectivelor de animale și, în general, pentru dezvoltarea producției agricole în curțile și pe terenurile sătenilor ? — am întrebat-o pe tovarășa Erselia Nichita, vicepreședinte cu probleme de achiziții la UJECOOP Vrancea.— Sprijinul va fi multilateral, el urmînd să fie acordat și de consiliile populare și de unitățile agricole — cooperative agricole I.A.S.- uri, S.M.A.-uri — ca și de cooperativele noastre comunale. în ne privește, vom acționa multe căi.în primul rînd asigurîndtantilor de animale materialul biologic necesar. în acest an vom pune la dispoziția sătenilor circa 15 008 purcei (de 3 ori mai mulțj decît în 1984), 2 milioane pui (număr dublu fată de 1984), 5 000 iepuri-matcă (de 10 ori mai multi decît anul trecut). De unde vom asigura acest material biologic ? Purceii vor proveni de la unitățile agricole de stat și cooperatiste și din fermele noastre zootehnice. începînd din acest an. aceste ferme vor fi‘ organizate pe zone geografice, incit materialul biologie realizat să corespundă condițiilor specifice din fiecare loc. Tendința este ca. în cîțiva ani, în fiecare comună să funcționeze asemenea ferme — în administrarea noastră, a consiliilor populare ori a unităților agricole. Tot pe criterii zonale sint amplasate și stațiile de incubație (cu o ,capacitate de 300 000 ppi pe Serie), unde se vor organiza și spații de creștere a tuturor puilor de o zi pînă la 2—3 săptămîni. Vor scădea, astfel, pierderile naturale, mai ales din timpul transportului. Criteriile zonale de amplasare a fermelor zootehnice (aplicate și în cazul crescătoriilor de iepuri) vor asigura, tot-

odată, reducerea cheltuielilor de manipulare a materialului biologic.Pe de altă parte, pentru toți crescătorii de animale care au contracte de livrare la fondul de stat este asigurat — și sîntem în măsură să asigurăm în continuare — întregul necesar de furaje prevăzut de reglementările în vigoare. Spre deosebire de alți ani, obligațiile cooperației de a livra furajele sînt acum onorate „la zi" și există stocuri suficiente pentru perioada următoare.— Sprijinul cooperației privește doar pe crescătorii de animale ?— în egală măsură ne preocupă și acordarea ajutorului necesar cultivatorilor de terenuri. Astfel, în acest an avem asigurate pentru desfacere 140 tone semințe de cereale și legume, 800 tone îngrășăminte chimice, 26 000 puieți de pomi fructiferi — volum ce depășește la unele categorii de produse de pînă la 5 ori pe cel din 1984. Anul 1985

O puternică extindere va cunoaște In acest an activitatea stinelor cooperatiste. Pornind de la numărul mare de solicitări. UJECOOP Vrancea a luat hotărîrea să înființeze în 1985 asemenea stîne în toate comunele, pentru cuprinderea unul efectiv de peste 120 000 oi.Contribuind la dezvoltarea producției agricole în gospodăriile populației, cooperația vrînceană este preocupată și de extinderea propriei baze de producție ; în acest sens, sînt pregătite să funcționeze 30 ferme agricole, care vor livra la fondul de stat produse de circa 10 milioane lei.— Amplificarea schimbului de mărfuri și servicii dintre sat și oraș depinde de — și presupune în același timp — perfecționarea sistemului de preluare propriu-zisă a produselor prin punctele de achiziții. Ce masuri sînt preconizate în acest sens ? — l-am întrebat

COVASNA: Cantități

Din experiența județului Vrancea

ceea oe pe mai
la care răspund 

primi-secretari 
ai comitetelor 

municipale 
de partid

concrete rezolvării sarcinilor care le revin. Conștient că generalizarea experiențelor pozitive constituie un factor important în realizarea angajamentelor asumate, biroul comitetului municipal de partid va acorda o atenție deosebită popularizării experiențelor valoroase din munca efectivă a comitetelor de partid birourilor organizațiilor de bază domeniul muncii organizatorice politico-educative. si în și

2 Experiența proprie a doveditcă a asigura mobilitate și dinamism în conducerea operativă a activității economico-sociale Înseamnă și abordarea critică a măsurilor întreprinse, reevaluarea unora în lumina noilor exigențe. Concludent în această privință este modul în care am folosit metoda analizei preliminare a realizării planului. Astfel, de la o modalitate de informare asupra stadiului îndeplinirii planului s-a trecut la analiza posibilităților de realizare și depășire a prevederilor planului, la configurarea unor acțiuni de sprijinire a conducerilor unităților pentru asigurarea unei mai bune organizări a muncii într-o mal largă perspectivă de îndeplinire a planului la toți indicatorii, de preîntîmpinare a junsurilor. Concluzia desprinsă aceea că trebuie să urmărim cu multă insistență asigurarea unei ciențe maxime fiecărei acțiuni, fiecare măsură stabilită să se deze cu rezultate cit mai importante. Pentru acest an, oamenii muncii din municipiul nostru s-au angajat să depășească cu 300 milioane lei planul producției-marfă industriale și să asigure reducerea cheltuielilor materiale la 1 000 lei producție-marfă cu 5 lei față de sarcina planificată. Pentru asigurarea înfăptuirii acestor angajamente, comitetul municipal de partid și-a propus perfecționarea activității de îndrumare concretă, diferențiată șl sprijinirea activității organelor și organizațiilor de partid In funcție de specificul și posibilitățile unităților, carea mai stimularea gospodăresc în vederea posibil a consumurilor energie electrică, combustibil, gaze naturale și materiale pe unitatea de produs. în condițiile grele ale acestui început de an economic, determinate de iarna aspră, urmărind aplicarea cu rigurozitate a măsurilor stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vom asigura amplificarea aplicării experienței bune la care m-am referit, implicarea in soluționarea operativă, pînă la capăt, a fiecărei probleme în parte a puternicului nostru activ de partid, a fiecărui comitet de partid, a birourilor organizațiilor da bază, a fiecărui comunist. Cerințele actuale de reducere drastică a consumurilor și economisire severă a energiei electrice, a combustibililor ne cer să acționăm cu toată fermita
tea pentru a combate și lua măsuri

fermă a Inițiativei la fiecare diminuării

nea- este mai efi- ca sol-

pentru impli- specialiștilor, și spiritului loc de muncă la maximum specifice de

supiimentare 
de produse 
contractate 

cu gospodăriile 
popuiațieiGospodăriile populației din județul Covasna contribuie în mod substanțial la realizarea fondului de stat și la aprovizionarea populației orașelor cu produse alimentare. în activitatea de contractare, Uniunea județeană a cooperativelor de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor înregistrează rezultate bune. Pentru anul 1985, planul de contractări a fost realizat în proporție de 104 la sută la lapte de vacă, 106 la sută la lapte de oaie, 105 la sută la iepuri de casă, 110,3 la sută la sfeclă de zahăr, 101 la sută la carne de ovine șl integral la carne de pasăre. în luna ianuarie, de exemplu, a fost realizat planul de livrări la carne de porcine și la lapte de vacă, iar la carne de oaie a fost livrată o cantitate cu 37 la sută mai mare decît prevederile planului. A- ceste realizări se constituie în- . tr-o continuare firească a celor obținute în anul trecut, cînd valoarea cantităților de produse livrate la fondul de stat peste prevederi s-a ridicat la 9,2 milioane lei, depășirile cele mai mari obținîndu-se la carne de ovine — 18 la sută, la fructe — 70 la sută, sfeclă de zahăr — 60 la sută peste plan.Pentru stimularea populației în acțiunea de valorificare a produselor agricole prin cooperativele de producție, a- chiziții șl desfacere a mărfurilor, pe Iîngă produsele stabilite de lege cooperativele oferă pentru cumpărare în anul 1985 mașini-unelte și utilaje agricole și de uz casnic, materiale de construcții pentru zootehnie, îngrășăminte chimice, semințe de legume, puieți de pomi fructiferi, pui de o zi, iepuri-matcă din gospodăriile- anexe ale cooperativelor. In magazinele sătești se pun la dispoziția populației mărfuri industriale în valoare de peste 300 milioane lei. Tot în sprijinul celor care contractează lapte de oaie și carne. In fiecare localitate se organizează stîne pe pășuni de bună calitate, cu asistentă de specialitate gratuită. (Pâljănns Maria, corespondentul „Scînteii").

în finalul discuției pe tovarășul I. Ioa- novici, președin- . tele UJECOOP Vrancea.— Intr-adevăr, operațiunea de preluare a produselor de la contractant! trebuie bine organizată pentru a se desfășura cu maximum de operativitate și în condiții de corectitudine deplină. In 1985 vom mări de preluare , asigurînd funcțlo- asemenea centre înacest scop. In numărul centrelor a produselor, i narea unor asemenea centre toate comunele județului. în anumite perioade, de vîrf de campanie sau de eventuale greutăți (din cauza condițiilor climatice) in desfășurarea transporturilor, există riscul deprecierii produselor colectate. De aceea. începînd din acest an, vom organiza în toate comunele activitatea de prelucrare a surplusului de mărfuri ce nu pot fi livrate operativ in stare proaspătă la oraș. Această activitate se va desfășura fie în centrele de achiziții, fie în secții de alimentație publică comunale, care vor prelucra produsele pentru nevoile proprii de desfacere sau pentru vînzare în stare prelucrată prin magazine. Vor fi pregătite conserve de legume (în completarea sortimentului oferit de marea Industrie), pulpe și marmeladă de fructe, fructe uscate, afumate, siropuri etc. Anul trecut s-au prelucrat 43 000 tone legume și fructe ; anul acesta, prin generalizarea punctelor de prelucrare în tot județul, vrem să mărim de 2—3 ori cantitatea de produse conservate. După modelul punctelor de prelucrare a legumelor și fructelor, vom extinde și numărul centrelor de prelucrare a laptelui, mai ales în zona de munte.Cu toate dificultățile provocate de iarna grea din acest început de an, livrările pe 1985 către fondul de stat au început deja să se deruleze, fiind hotărîți să asigurăm desfășurarea în cit mai bune condiții a schimbului de mărfuri dintre sat și oraș ; în ambele direcții, în folosul locuitorilor din mediul urban și deopotrivă al celor din mediul rural — nespus In încheiere interlocutorul.
Mihai IONESCU 
Dan DRAGULESCU corespondentul „Scîntell

va marca și debutul producției de miceliu în județ, în cadrul unei capacități special amenajate, de unde se va oferi materia primă necesară tuturor cultivatorilor de ciuperci. In plus, pentru cultivatorii de legume, fructe, ca și pentru crescătorii de animale, cooperativele noastre au pregătite fonduri de circa 100 milioane Iei, care se vor acorda oontrac- tanților sub formă de avansuri, credite etc.De la UJECOOP Vrancea aflăm că sînt pregătite prin depozitele cooperației cantități suficiente de materiale de construcții necesare pentțu amenajarea și modernizarea de către cetățeni a spațiilor de producțje din gospodăriile personale (grajduri, magazii, cotețe etc.). Pentru primul trimestru al a- cestui an este prevăzută o amplă acțiune de control la nivelul tuturor magazinelor sătești, prilej de a completa aprovizionarea lor cu unelte și mărfuri specifice activităților agricole din gospodăriile cetățenilor.Șl unitățile prestatoare de servicii sînt pregătite să acorde în acest an un sprijin mai mare producătorilor agricoli din mediul rural în vederea sporirii producției de bunuri alimentare, contribuind astfel la lărgirea schimbului de mărfuri și servicii dintre sat și oraș. Astfel, pe lingă arăturile oe se vor realiza cu utilajele stațiunilor de mecanizare (S.M.A.), gospodăriile populației vor putea apela la serviciile celor 12 unități cooperatiste de închiriat inventar agricol (motocositoare. semănători. secerători etc). Pentru prelucrarea linii și a pieilor, cooperația a prevăzut pentru acest an extinderea și modernizarea rețelei u- nităților de profil, alocînd In acest scop fonduri de 10 ori mai mari de- cît investițiile de acum 5 ani pentru întregul sector al prestărilor d« servicii.

contrac-2 Rezultatele cu care am încheiat anul 1984, situate sub posibilitățile de care dispunem, ne-au demonstrat că este necesar să insistăm mai mult pentru a ne îmbunătăți propria muncă, mai ales sub aspect calitativ, al eficacității și eficienței acțiunilor politico-organizatorice, a adunărilor generale și plenarelor de comitet. Faptul că în unele unități s-au produs unele abateri de la normele de ordine și disciplină — așa cum s-a întîmplat la întreprinderea de prelucrare a lemnului — fără ca acestea să fi fost prevenite la timp, ne-a dat foarte serios de gîndit. în consecință, au fost luate măsuri pentru întărirea controlului de partid, a intransigenței față de lipsuri în fiecare unitate, iar în colectivele de control au fost incluși cei mai experimentați activiști și specialiști. Am stabilit, de asemenea, ca măsurile propuse de colectivele de control să fie discutate operativ și la fața locului, cu participarea secretariatului sau a biroului municipal de partid, și nu după perioade îndelungate, cum s-a Întîmplat uneori în trecut, iar măsurile propuse să fie aplicate imediat. Am renunțat complet la acele uneori, sarcini cători agricole, în loc să-i determinăm pe ei să-și facă datoria cu răspundere, In mod corespunzător. Sîntem hotărîți să fim mai exigenți și să acționăm mai ferm pentru a întări spiritul de disciplină și răspundere din partea tuturor cadrelor, să nu mai acceptăm justificări față de neajunsurile și deficiențele semnalate în unele sectoare și unități. De altfel, trebuie să recunoaștem că dacă s-ar fi evitat cu desăvîrșire asemenea situații pe întreaga durată a anului trecut, rezultatele economico-sociale ar fi fost incomparabil mal bune. Pe de altă parte, concluziile pe care le-am desprins din adunările și conferințele pentru dare de seamă șl alegeri ne-au determinat să revedem și să îmbunătățim sistemul de urmărire a îndeplinirii hotărîrilor și măsurilor, îndeosebi a acelora pe termen lung.

IALOMIȚA

IOAN COJOCARIU, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Botoșani : practici la care am recurs de a prelua și rezolva și atribuții ale unor condu- de întreprinderi și unități

INDUSTRIE

1 Activitatea pe care am desfășurat-o în ultima perioadă a reconfirmat valoarea acelor metode de muncă prin care se asigură un contact direct, nemijlocit al membrilor organului municipal de partid, al fiecărui activist cu problemele concrete cu care se confruntă organele și organizațiile de partid din unitățile economico-sociale. S-a dovedit util, în acest sens, sistemul de planificare lunară și săptămînală a activităților politico-educative la care participă membri ai biroului și ai aparatului (de regulă 10—12 acțiuni in grupul de organizații repartizate fiecăruia), precum și informarea operativă în birou și secretariat asupra problemelor constatate, dar mai cu seamă a celor rezolvate. Rezultate pozitive au dat, de asemenea, analizele lunare cu activul din domeniul industriei, construcțiilor și trans-

Resursele locale existente In județul Tulcea oferă condiții excelente pentru dezvoltarea industriei mici. In ultimii ani s-au desfășurat multiple acțiuni in scopul valorificării acestor resurse. Ca rezultat, s-a obținut utilizarea pe o scară tot mal largă a materiilor prime locale șl a materialelor refolosibile.Astfel, în cei 4 ani care au trecut din actualul cincinal, ritmul de creștere a producției realizate in unitățile tulcene de industrie mică a fost de aproape 20 la sută pe an, numărul unităților ridieîndu-se în prezent la peste 1 000. Majoritatea localităților din județ dețin cel puțin cite o unitate de industrie mică. încă de anul trecut a fost depășit nivelul Planificat pentru acest cincinal de 4 000 lei producție pe locuitor, iar in acest an se preconizează să se obțină o producție de 4 700 lei pe locuitor.Una din metodele folosite de organizatorii micii industrii a fost generalizarea experienței dobîndite in acest domeniu de localitățile fruntașe. Este vorba de orașul Măcin șl de comunele Luncavița, Smîrdan, Jijila și Greci.In orașul Măcin, de exemplu, unde primele unități de industrie mică au fost înființate cu deceniu în urmă, producția în secțiile cooperativelor meșteșugărești „Arrubium" șl „Metalul" s-a dublat în ultimii doi ani.— Anul trecut — ne spunea tovarășul Gheorghe Jerlăianu, președintele cooperativei „Arrubium" — numai din materiale refolosibile s-au realizat produse în valoare de aproape 100 milioane lei.— Cum ?— Bunăoară, prin prelucrarea a circa 250 tone resturi textile procurate de la fabricile de confecții șl țesătorii. Din ele, meșteșugarii noș-

trl au realizat obiecte în valoare de zeci de milioane de lei. Tot ei au folosit peste 2 000 maldăre de papură, din care au confecționat rogojini, sau 3 000 de tone (într-un singur an) de piatră extrasă din ca-

aproximativ un

Din noul peisaj al municipiului Bacău

•
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— La cit se ridică veniturile capitolului „industrie mică" din bugetul C.A.P. 7— Anul trecut am realizat în sectorul de industrie mică venituri în valoare de 4,1 milioane lei.In ultimii 2 ani. atenția organizatorilor de industrie mică din județul Tulcea a fost îndreptată și către acea zonă unică pe care o reprezintă Delta Dunării. Rezervele mari de materie primă existente aici au început să fie folosite mai intens. Dacă în urmă cu cîțiva ani în Deltă existau doar puține răchitării iar papura se exploata în cantități

In județ există șl alte resurse locale care sînt prelucrate în unitățile de industrie mică. Astfel, In urmă cu 5—6 ani, piatra de var era valorificată doar sporadic ; acum, de la vă- răriile din Enisala și Nalbant se livrează unităților economice din județ și gospodăriilor populației aproa- pe-5 000 tone de var anual. Totodată, din argilă, care se găsește la tot pasul, secțiile de cărămidărie din Dăeni, Măcin, Izvoarele, Peceneaga, împreună cu cea amintită — din Luncavița — realizează anual aproximativ 7 milioane de cărămizi.Sintetizînd datele privind valorlfl-
DELTA DUNĂRII

nu numai frumuseți naturale, ci și o amplă
bază de resurse valorificabile

ÎNSEMNĂRI DIN JUDEȚUL TULCEAriera Iglicioara, preluată de echipele de constructori ale cooperativei.Dacă experiența cooperativei „Ar- rubium" este edificatoare pentru condițiile oferite de o așezare urbană, activitatea de industrie mică a cooperativei agricole de producție din Luncavița este sugestivă pentru mediul rural.— In perioada cînd este mal puțin de lucru la cîmp — ne spune tovarășul Ștefan Burghelea, președintele unității — cooperatorii fac împletituri din papură, care în zona noastră crește din abundentă, femeile confecționează halate sau lenjerie din cupoane textile, procurate de la unitățile din țară; ele lucrează acasă sau în cele două ateliere de croitorie. Folosind cantitățile apreciabile de argilă existente In apropierea satului, în cărămidăria C.A.P. se produc anual peste un milion de cărămizi.

foarte mici, acum s-a trecut Ia cultivarea pe suprafețe apreciabile a răchitei în zonele Chilia, Maliuc și Malcoci și s-au înființat noi ateliere de prelucrare a răchitei și papurii la Crișan, Sulina, Sf. Gheorghe și Caraorman.Cea mai mare parte a împletiturilor este destinată exportului. De remarcat este faptul că anul trecut producția de împletituri din răchită și papură s-a dublat, numai unitățile cooperației meșteșugărești exportînd împletituri in valoare de peste 200 milioane lei.Din Delta Dunării, In fiecare an se recoltează și se expediază unităților de industrie mică peste 500 000 maldăre de papură. Dar aceste rezultate marchează doar un început, în viitorul cincinal, producția de Împletituri din papură și răchită realizată în județul Tulcea urmează să crească de aproximativ 3 ori.

carea materialelor refolosibile, rezultă că nurnai unitățile cooperației meșteșugărești tulcene recuperează și introduc anual în circuitul productiv 300 tone resturi textile, aproape 100 tone de resturi de mase plastice, precum și resturi metalice.Departe de rilor unități, urmăresc. în unor produse de populație cole ale județului. Desigur, aproape orice resurse, orice resturi pot fi utile. Exemplu în acest sens sînt compasele, piunezele, agrafele și multe alte obiecte neînsemnate, dar utile, realizate din ștraifuri mici de tablă recuperate de la întreprinderile industriale din județ.Rezultatele meritorii obținute In dezvoltarea industriei mici nu sînt In măsură să automulțumească. în- tr-o recentă sesiune a consiliului

a dubla activitatea ma- cele de industrie mică primul rînd, realizarea de interes local, cerute sau de unitățile agri-

popular Județean, care a analizat modul cum se infăptuiesc măsurile cuprinse in planul de dezvoltare a industriei mici în acest cincinal, se sublinia că nu toate consiliile populare comunale acordă atenția cuvenită valorificării resurselor locale pentru realizarea unor produse da uz gospodăresc solicitate de populație. Dacă localitățile Măcin, Luncavița, Jijila, Smîrdan, Greci, 23 August, Baia, Topolog au devenit adevărate centre ale industriei mici, în altele ca Grindu, C.A. Rosetti, Cea- talchioi, 1 Mai, Somova nu există nici o unitate de industrie mică. In cele mai multe din aceste localități nu se poate invoca lipsa materiilor prime locale, majoritatea fiind situate in Deltă.Cu toate că In unele cooperative agricole cum sînt cele din Topolog, Luncavița, Dăeni, Izvoarele s-au înființat ateliere pentru confecționat căruțe, această actiyitate nu se desfășoară încă corespunzător. De aceea, la sesiunea consiliului popular s-a stabilit ca în cooperativele agricole de producție să se treacă la reînființarea atelierelor de fierărie și tîmplărie, să se preia experiența unităților fruntașe și să se realizeze In anul 1985 un număr de 1 000 de căruțe.în unele zone ale județului se mal simte lipsa meseriașilor. De aceea s-a trecut la calificarea unui număr mai mare de tineri din localitățile unde urmează să ia ființă noi unități de industrie mică. Anul acesta, în județul Tulcea se vor constitui aproape 150 de mică, în special resursele locale în valoare.Am prezentat ____ ______ _________țiunile întreprinse pentru valorificarea resurselor locale și a materialelor refolosibile. Este limpede că printr-un plus de preocupare și inventivitate se pot realiza, cu cheltuieli minime, produse foarte solicitate, In folosul cetățenilor și al economiei naționale.

unități de industrie în localitățile unde nu sînt Încă pusedoar cîteva din ac-

Neculal AMIHULESE1corespondentul „Seinteii”

Contribuții sporite 
la autoaprovizionarea 

localitățilorIn aceste zile, In județul Ialomița sa află în plină desfășurare încheierea contractelor dintre cetățeni șl cooperativele de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor, pentru valorificarea produselor agroalimentare menite să contribuie la buna aprovizionare a populației și autoaprovizionarea localităților. în această acțiune, cooperativele de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor sînt sprijinite de consiliile populare, de deputați, care cunosc posibilitățile fiecărei gospodării din fiecare circumscripție. Pînă în prezent, în județul Ialomița s-au încheiat contracte pentru 3 400 bovine, 17 000 ovine, 10 000 porci, 240 tone carne de pasăre, 29 000 hl lapte de vacă, 8 500 hl lapte de oaie, 215 tone lină și 9 milioane ouă.Prin eforturile tuturor, prin punerea la dispoziția cetățenilor a unul important număr de purcei proveniți din micro- fermele consiliilor populare, se apreciază că planul va fi realizat la toți indicatorii. (Mihal Vișoiu, corespondentul „Scln- teii").
BACĂU : Fruntași

în acțiunea 
de contractareDeși așezată In zona colinară, comuna Sascut din județul Bacău contribuie an de an la constituirea fondului centralizat al statului cu cantități tot mai mari de produse agroalimentare. Pentru anul acesta, bunăoară, cooperatorii, ceilalți oameni ai muncii din comună au hotărît să valorifice pe bază de contracte aproape 9 000 tone de cereale, 14 000 tone sfeclă de zahăr, 750 tone cartofi, 1330 tone de legume, circa 1 500 tone de carne, 33 000 hectolitri lapte, precum șl mari cantități de lină, fructe etc. Numai gospodăriile populației vor livra la fondul de stat 214 taurine, 525 porci, 3 000 hectolitri lapte și alte produse. întreaga acțiune de contractare (cu excepția laptelui de vacă) a fost încheiată încă de la începutul lunii ianuarie. Printre fruntașii satului, care au contractat să valorifice cu statul cantitățile cele mai mari de produse se numără gospodarii Constantin Rateș, Gheorghe Corobană, Ion Bursuc, Lucian Vătămanu, Simion Bul- boacă, Gheorghe Scutaru. Tuturor producătorilor care au încheiat contracte pentru diferite produse agroalimentare 11 s-au asigurat avansuri și împrumuturi bănești, materiale de construcție, material biologic, furaje și alte avantaje prevăzute de lege. în prezent, la centrele de primire ale cooperației de producție, achiziție și desfacere a mărfurilor din cele 7 sate ale comunei se preiau produsele contractate. Sătenii au predat pînă la această dată 70 de taurine, 30 de porci, mai mult de 2 000 kg carne de pasăre și iepure, circa 100 hectolitri lapte și alte produse contractate. (Gh. Baltă, corespondentul „Scînteii").
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ÎNTRU REALIZAREA PLANULUI LA TOȚI INDICATORIIrarii, cit mai
BAZINUL MINIER BERBEȘTI-ALUNU

> la restanțe 
nivelurilortoate că, Jn prima jumătate a ianuarie, minerii din bazinul lifer Berbești-Alunu acumula- j restanță de 17 000 tone lignit, 

i discuție pe care am avut-o cu ;orul întreprinderii, tovarășul e Ogherlaci, acesta ne spunea cu lism : „Și, totuși, în prima lună îstui an ne vom îndeplini sarci- de plan“. Rezultatele obținute au rmat întru totul punctul de veal directorului întreprinderii.;rii din această vatră de cărbune rii au depășit prevederile planu- pe luna ianuarie cu peste 7 600 i lignit, pină în prezent realizîn- <e suplimentar 11 000 tone lignit, e factori au determinat acest re- ■cabil reviriment 11 primul rînd, la nivelul între- aderii a fost constituit un coman- nent ad-hoc, care a răspuns și punde de aprovizionarea ritmică a nelor și carierelor cu materialele piesele de schimb necesare, pe baza telor de comandă lansate de către fii de sectoare. în al doilea rînd, ecialiștii din compartimentele nctionale au fost repartizați pe :ploatări de suprafață și abataje n subteran, în vederea întăririi ăstenței tehnice In toate cele trei :himburi de lucru. Zilnic, consiliul e conducere al întreprinderii și șefii e sectoare stabilesc în detaliu pro- ramele de lucru pentru ziua urmă- oare. Eficiența acestor măsuri este eliefată de faptul că, zilnic, preve- ierile de plan sînt depășite în medie ;u 400—700 tone de cărbune.— Odată cu punerea în funcțiune • microcarierei Cernișoara, ne preci-
ÎNTREPRINDEREA miniera mehedinți

Transportul cărbunelui
— in pas cu mersul extracției!Colectivul de oameni ai muncii din cadrul întreprinderii miniere Mehedinți a extras peste plan în prima lună a acestui an 1 500 tone de lignit energetic. Un rezultat meritoriu, care oglindește strădania minerilor de aici de a extrage și livra termocentralelor cît mai mult cărbune energetic. Un succes remarcabil, dacă avem în vedere condițiile cu totul deosebite — viscol, zăpezi abundente și geruri aspre — in care s-a lucrat și se lucrează in acest nou bazin carbonifer, în acest amplu efort al întregului colectiv pentru sporirea extracției de cărbune s-au evidențiat brigăzile conduse de Constantin Baboiu, din cadrul minei Livezile, Ștefan Văduva de la mina Zegujani, și Petre Brucă de la Husnicioara I.— Rezultatele obținute sînt, fără îndoială, bune, ne spune subinginerul Iacob Dumitrașcu, secretarul comitetului de partid din întreprindere. Și, totuși, nu ne putem declara mulțumiți cu ceea ce am realizat pînă acum. Cînd spun acest lucru, am în vedere, în special, faptul că am fi putut extrage și mai mult cărbune dacă primul excavator din cariera Husnicioara ar fi fost pus în funcțiune în luna decembrie 1984, potrivit ultimului termen stabilit.Așa este, minerii din cadrul acestei întreprinderi puteau extrage mai mult cărbune. Au recunoscut-o din capul locului toate cadrele de conducere din cadrul întreprinderii cu care am discutat. Directorul unității, inginerul Gheorghe Dumitru, a ținut să ne precizeze :— Anul acesta este pentru întreprinderea noastră anul investițiilor, anul în care vor intra în funcțiune în cadrul carierei Husnicioara trei excavatoare românești de mare capacitate. Totodată, în acest an va trebui să rezolvăm problema exploatării stratului IV din zona minelor Husnicioara, care are o structură geologică deosebită și nu ne permite să folosim complexele mecanizate CMA-2 și CMA-3.Acțiunile ce se întreprind în acest bazin carbonifer pentru sporirea cantităților de cărbune extras vizează, așa cum ne-au spus interlocutorii noștri, pe lîngă perfecționarea tehnologiilor de extracție, punerea în funcțiune a excavatoarelor cu rotor. Dar să vedem în ce stadiu se află lucrările la aceste utilaje. Excavatorul cu rotor nr. 1, care, după numeroase reeșalonări, avea ca termen de punere în funcțiune luna decembrie 1984, nu funcționează nici în prezent.

Motoare 
pentru roboțiDintre elementele constitutive ale unui robot, motoarele electrice sînt componente de primă importanță. Ele sînt cele care dau „viață" robotului, conferă mobilitate articulațiilor sale metalice atunci cînd execută mișcările pentru care este programat. Se înțelege că realizarea unor asemenea motoare, pentru care se pretind caracteristici și condiții tehnice funcționale cu totul deosebite și performanțe care să răspundă cerințelor speciale impuse de utilizarea roboților în domenii diferite ale tehnicii nu este o treabă deloc simplă. Crearea a- cestor motoare impune producătorilor o deosebită competență șl experiență în construcția de mașini electrice. Răspunzînd acestor cerințe, un colectiv de cercetători de la laboratorul de mașini electrice speciale, dm cadrul Institutului de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru industria electrotehnică — I.C.P.E., a creat o serie de motoare electrice cu caracteristici tehnice deosebite. Sînt mașini electrice de curent continuu cu rotor disc și intrefier axial, considerate drept produse de vîrf, de

— la depășirea 
planificatezează ing. Gheorghe Borcean, directorul tehnic al întreprinderii, eveniment ce a avut loc la începutul acestei săptămîni, nivelul producției zilnice a crescut cu încă 500 tone lignit.Preocupările și măsurile luate de comitetul de partid, de conducerea întreprinderii au fost susținute și de numeroase acțiuni și inițiative muncitorești. La mina Berbești I, de pildă, au fost intensificate lucrările de montaj la un complex mecanizat de abataj, intrat în exploatare cu aproape 3 săptămîni mai devreme față de termenul planificat. La rîndul lor, minerii din cadrul carierei Panga și-au redistribuit forțele între exploatarea lignitului și deschiderea unor noi fronturi de lucru, depășind cu 8 278 tone de cărbilne prevederile de plan.— Dacă din cariere s-a reușit ca, în luna ianuarie, să se extragă suplimentar peste 16 000 tone cărbune, ne preciza tehnicianul Anton Nicolaes- cu, minele au rămas datoare, în schimb, cu 8 433 tone. Mergînd pe firul cauzelor, am constatat că restanțele, mai ales la mina Alunu, nu se datorează unor dereglări în funcționarea utilajelor sau organizării deficitare a activității pe schimburi, ci nivelului scăzut de pregătire profesională al oamenilor. Pentru înlăturarea acestor neajunsuri au fost stabilite, sub îndrumarea comitetului de partid, măsuri pentru întărirea schimburilor cu personal calificat și ridicarea pregătirii profesionale a unui mare număr de mineri. (Ion Stan- ciu, corespondentul „Scînteii").

— Și nici nu sînt condiții să intra în funcțiune curînd — ne precizează directorul unității.— De ce ?— Cu toate că sîntem avansați cu lucrările de montaj atît la excavator, cît și la mașina de haldat, mai avem probleme de rezolvat la circuitul de benzi. Concret, mal trebuie să se execute încă 1,3 kilometri de circuit. După aceea, urmează probele.— Și, totuși, cînd va începe să producă primul excavator?— Prima linie tehnologică din cariera Husnicioara va intra în funcțiune la sfîrșitul lunii aprilie.Un răspuns care ne scutește de orice alt comentariu. Am primit asigurări din partea conducerii întreprinderii că celelalte două linii tehnologice vor intra în funcțiune ia termenele planificate, adică în iunie și, respectiv, noiembrie a.c. Un angajament posibil de realizat, cu atît mai mult cu cît întreprinderea dispune de peste 100 de cadre tehnice și inginerești, care pot și trebuie să-și aducă o contribuție cît mai substanțială la îndeplinirea planului de producție, a programului de punere în funcțiune a noilor capacități. De asemenea, este necesar să se întărească ordinea și disciplina la fiecare loc de muncă.. Subliniem a- cest lucru ținînd seama că, anul trecut, la nivelul întreprinderii s-au înregistrat peste 150 000 ore-om absențe nemotivate, timp în care se puteau extrage 35 000 tone cărbune.Și încă o problemă care trebuie urgent rezolvată. La ora actuală, întreprinderea mehedințeană are în stoc peste 160 000 tone de cărbune. O cantitate importantă, care crește zi de zi, ca urmare a faptului că activitatea de transport se desfășoară anevoios, așa cum, de altfel, am mai arătat într-o intervenție anterioară din acest bazin minier, întreprinderea de transport Mehedinți — conform contractului încheiat cu întreprinderea minieră — trebuie să transporte zilnic 2 500 tone de cărbune. Ritmul de transport prevăzut n-a fost realizat însă în nici una din zilele care au trecut de la începutul lunii februarie. Așa se explică faptul că, în prezent, la mina Zegujani și în alte puncte de lucru se află stocate cantități importante de cărbune, în lo-c să fie livrate către termocentrala din Ișalnița.
Gheorqhe ION1ȚA 
Vlrqil TĂTARU

NOUTĂȚI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE ROMANEȘTI
cea mai înaltă tehnicitate în acest domeniu.Care sînt performanțele ce au impus aceste mașini și ce soluții constructive au fost adoptate pentru realizarea lor ? „Motoarele create de noi, ne precizează ing. Sigismund Slaiher, șeful laboratorului, au rotorul sub forma unui disc subțire, format din mai multe straturi. Un asemenea rotor asigură, prin construcția și greutatea sa redusă, un moment de inerție scăzut, deci o viteză de răspuns ridicată, accelerații și decelerații rapide la axul mașinii. Sînt exact cerințele impuse de funcționarea unui robot".Aflăm, totodată, că motoarele de curent continuu cu rotor disc și intrefier axial sînt realizate de institutul bucureștean într-o gamă de puteri ce variază între 11 W și 80 W, în mai multe serii, cum ar fi : servomotoarele prevăzute cu tahogeneratoare șl servomotoarele cu frînă înglobată, ambele pentru acționarea roboților industriali, cit și o serie de servomotoare pentru acționarea mașinilor-unelte cu comandă numerică sau pentru echipamentele periferice ale calculatoarelor. Cea mai recentă realizare în acest domeniu a specialiștilor de la I.C.P.E. o constituie seria de servomotoare cu circuit magnetic, reali

mult cărbune!
EVOLUȚIA PRODUCȚIEI DE CĂRBUNE

— în mii tone —

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Minelor

Unitatea
Perioada

Diferența1—13 
Ianuarie

1—13 
februarie

Combinatul minier 
Motru 220 349 +129

Combinatul minier 
Rovinari 204 356 +152

Combinatul minier 
Valea Jiului 241 286 + 45

Combinatul minier
Ploiești 117 150 + 33

TOTAL MINISTER 930 1 340 +410

Privind cifrele din tabelul de mai sus avem imaginea unei activități pline de răspundere muncitorească, de înaltă dăruire comunistă a detașamentului de mineri ai țării, care, înțelegînd imperativele majore ale acestui moment, învin- gînd cu bărbăție și eroism vicisitudinile vremii, cu eforturi deosebite, dau patriei tot mai mult cărbune. Desigur, gerurile și cantitățile mari de zăpadă care au căzut în perioada care a trecut de Ia începutul anului au făcut ca munca minerilor, îndeosebi în carierele de la suprafață, să se desfășoare cu dificultate. Comparînd cifrele din tabelul prezentat observăm că, în aceeași perioadă de timp, producția de cărbune a crescut de la o lună la alta în toate combina

Predarea din mers a schimburilor de lucru - iată încâ una din măsurile luate la Întreprinderea minieră Comănești pentru sporirea producției de cărbune
IN ATENȚIE,

CITEVA PROBLEME URGENTE:
• Pentru intrarea grabnică în exploatare a noilor abataje 

din cadrul întreprinderii miniere Căpeni, județul Covasna, este 
necesar ca întreprinderea de armături industriale din oțel 
Strehaia să-i livreze neîntîrziat cele 16 pompe centrifugale de 
înaltă presiune - tip TIN - restante de anul trecut.

• Aproape 25 la sută din parcul auto care asigură trans
portul cărbunelui din bazinul carbonifer Berbești-Alunu, ju
dețul Vîlcea, nu poate fi folosit datorită lipsei unor importante 
piese de schimb. Astfel, întreprinderea de autoturisme Pitești 
a rămas datoare cu 70 seturi de segmenți motor tip RABA, iar 
întreprinderea de autocamioane Brașov cu 10 motoare de 
215 CP. De asemenea, de la I.M.A.S.A. Sfintu Gheorghe se 
așteaptă încă din luna decembrie a anului trecut 20 cutii de 
viteze, AKA 6.

© In bazinul Voivozi, o treime din totalul rezervelor de 
lignit exploatabile se află cantonate în straturi de grosimi de 
1,2-1,5 metri. întreprinderea de utilaj minier Filipeștii de Pă
dure trebuia să asigure de multă vreme complexele mecani
zate pe abataj pentru lignit. Cînd va renunța furnizorul la pro
misiuni și va răspunde prin fapte acestei cerințe stringente ?

zate într-o concepție originală, cu excitație prin magneți permanenți ceramici.Servomotoarele cu rotor disc șl Intrefier axial concepute de I.C.P.E. echipează roboții industriali con- struiți în țara noastră, cît și unele tipuri de roboți din R.D.G. sau Cehoslovacia, fiind, de asemenea, solicitate și pe pite piețe externe, datorită performanțelor înalte și fiabilității ridicate.
Fier recuperat 

din zgurile 
de oțelărieAnual, în țara noastră, din procesele de elaborare a oțelului rezultă aproape 2 milioane tone de zgură, care mai conține încă mari cantități de substanțe utile. Conform unor studii realizate de Institutul de cercetări metalurgice (ICEM), dintr-un milion de tone de zgură se pot recupera circa 150—200 mii tone fier, 30 000 tone mangan și aproape 150 000 tone de oxid de calciu și magneziu. Iar ceea ce rămîne poate fi folosit cu bune rezultate în construcții, ca a- gregat pentru betoane, ori în agricultură, ca amendament. Avînd în vedere importanța economică a 

tele miniere. Pe ansamblul unităților din Ministerul Minelor, în intervalul 1—13 februarie s-a extras cu aproape o jumătate de milion de tone de cărbune mai mult față de aceeași perioadă a lunii Ianuarie.Cu toate acestea sînt încă mari rezerve nefolosite, aproape în fiecare mină, la fiecare carieră, în toate unitățile. Așa după cum a subliniat secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., se impun în continuare măsuri energice pentru folosirea la întreaga capacitate a utilajelor și instalațiilor, pentru creșterea cit mai substanțială a producției de cărbune.

acestor produse, Institutul de proiectări metalurgice a conceput o tehnologie și o instalație de recuperare pentru valorificarea superioară a zgurilor de oțelărie. Prima instalație de acest fel a fost realizată la Combinatul siderurgic Hunedoara, iar altele sînt în curs de montare la C.S. Galați și C.S. Reșița. De remarcat că atît tehnologia, cit și instalația sînt originale, literatura de specialitate neconsem- nînd soluții similare nici din punct de vedere tehnic și nici al performanțelor.Cu ajutorul acestor instalații se pot recupera anual importante cantități de materiale secundare refo- losibile : 48 000 tone material feros, conținînd peste 80 la sută fier utilizabil în oțelării, circa 10 000 tone zgură feroasă măruntă, ce poate fi folosită pentru aglomerare, cu un conținut de peste 40 la sută fier, și 12 000 tone zgură feroasă, cu o gra- nulație mai mare, utilizabilă în furnal. Calcule tehnico-economice arată că, prin reintroducerea în circuitul economic a acestor importante cantități de materii prime, investițiile făcute pentru realizarea instalației se recuperează în cel mult un an și jumătate, ceea ce demonstrează eficiența economică deosebită a noii tehnologii.

DEZVOLTAREA ZOOTEHNIEI
- fctK maior a! Marilor â agriniltoră

TEMPERATURILE SCĂZUTE IMPUN: 
în toate fermele de animale, masuri hotărîte 

pentru buna desfășurare a activității
Zăpezile abundente căzute in cea mai mare parte a 

țării, însoțite de temperaturile scăzute, obligă condu
cerile unităților agricole, specialiștii, pe toți cei care 
lucrează in sectorul zootehnic să ia toate măsurile 
menite să asigure cele mai bune condiții de îngrijire 
și hrănire a animalelor, astfel incit producțiile de 
lapte, carne și ouă să se mențină la un nivel ridicat. 
Ținînd seama de situațiile determinate de evoluția 
vremii, Ministerul Agriculturii și industriei Alimentare 
recomandă :

9 In toate fermele de bovine să se asigure, 
în apropierea adăposturilor, furaje suficiente 
pentru cel puțin 3-5 zile ți să se organizeze 
întrajutorarea cu furaje între unitățile agricole 
învecinate.

© Pentru a se preveni scăderea tempera
turii în grajduri și saivane este necesar să 
continue lucrările de etanțeizare a ușilor și 
ferestrelor, izolarea acestora cu baloți de 
paie, înlăturîndu-se orice surse de curenți de 
aer rece.

© In maternități și crețe de viței și purcei 
să fie puse în stare de funcționare instalațiile 
de încălzire și ventilație, iar acolo unde aces
tea lipsesc, să se instaleze provizoriu sobe și 
alte surse de căldură.
• Cea mai mare atenție trebuie acordată 

fătărilor și îngrijirii animalelor tinere — viței, 
purcei, miei — preintîmpinării pierderilor și 
îmbolnăvirilor cauzate de frig.

© In toate grajdurile să se asigure apa ne
cesară, la temperatura indicată, spre a se asi
gura adăparea la timp a animalelor.

© Cu sprijinul organelor contractante să se 
asigure preluarea operativă a produselor ani
maliere, îndeosebi a laptelui. Acolo unde nu 
se poate organiza transportul, laptele să fie 
prelucrat sub formă de caș și alte produse.

© Buna desfășurare a activității în zooteh
nie impune ca munca echipelor permanente 
de îngrijitori să fie bine organizată, in schim
buri de zi și de noapte, ca fiecare îngrijitor 
să cunoască în amănunt sarcinile ce ii revin, 
să respecte punct cu punct programul de 
grajd.

© Cadrele de conducere din unități, medi
cii veterinari, toți specialiștii din fermele zoo
tehnice au obligația de a asigura permanent 
asistența zooveterinară la fața locului, de a 
supraveghea cu răspundere, ziua ți noaptea, 
cum se desfășoară îngrijirea și furajarea ani
malelor.

Organizațiile de partid de la sate au datoria să în
tărească spiritul de răspundere al lucrătorilor și spe
cialiștilor din zootehnie, astfel incit și in condițiile 
grele determinate de temperaturile scăzute activitatea 
din acest sector să se desfășoare neîntrerupt, bine or
ganizat, pentru a se realiza producțiile prevăzute și a 
se preveni orice pierderi.

MEDICUL VETERINAR
un specialist cu mariApărarea sănătății animalelor prin asigurarea permanentă a asistenței sanitar-veterinare preventive si curative constituie prima și cea mai importantă îndatorire a medicului veterinar. In acest scop, potrivit legislației în vigoare, el are obligația de a lua măsuri menite să preîn- tîmpine apariția bolilor infecto-con- tagioase, iar atunci cînd situația impune, să intervină cu promptitudine pentru aplicarea tratamentelor care să asigure sănătatea efectivelor.Am făcut această prezentare sumară a atribuțiilor profesionale ale medicului veterinar nu atît pentru a defini locul pe care îl ocupă el în structura organizatorică a activității din zootehnie, ci mai ales pentru a evidenția rolul deosebit pe care îl are ca specialist în angrenajul complex al acestui sector prioritar al agriculturii noastre. Pentru că a asigura sănătatea unui animal înseamnă, înainte de toate, a-i pune în valoare adevăratul potential productiv, adică a-1 face să dea mai multă carne, lapte, ouă sau lînă. In rîn- durile ce urmează vom încerca să formulăm unele concluzii cu privire la modul în care înțeleg să-și îndeplinească obligațiile ce le revin doi medici veterinari din circumscripțiile Domnești și Găujani, județul Giurgiu.Ajunși la Domnești, sîntem sfă- tuiți să nu-1 așteptăm la circumscripție pe medicul veterinar Aurel Nițescu, ci să mergem pe urmele lui fie la ferma zootehnică a C.A.P. Domnești, fie la cea a C.A.P. Clin- ceni, dacă nu cumva și-a schimbat programul în Ziua respectivă și să se fi îndreptat spre unul din cele șapte sate ale celor două comune de pe raza circumscripției. După ce consultăm programul săptămînal de lucru al medicului veterinar, chemăm la telefon ferma de taurine din Clinceni și aflăm că,. într-adevăr. tovarășul Aurel Nițescu se află acolo. Medicul veterinar împreună cu șefa de fermă. Călina Petru, făceau unul din controalele sanitare obișnuite asupra unui lot de vaci și juninci aflate în tratament. Ajunși la fermă, trecem mai întîi pe la depozitul de furaje și, după ce ne convingem de starea bună de conservare a nutrețurilor și mai ales de calitatea acestora, intrăm pe rînd în grajdurile cu vițele. în cele cu vaci, la maternitate. Peste tot ordine și curățenie desăvîrsite. îngrijitorii, oameni cu simțul datoriei, după ce au administrat furajele si au terminat mulsul, dădeau o mină de ajutor la transportul bălegarului, iar alții măturau aleile dintre grajduri. Ani
Normele de furajare și îngrijire - riguros respectate!în 1984, ferma de taurine a cooperativei agricole Rîșnov, județul Brașov, a realizat, de Ia fiecare vacă, cu 203 litri mai mult lapte decît în 1983, planul producției-marfă fiind depășit cu 100 000 litri. în ciuda condițiilor grele din luna Ianuarie a a- cestui an, producția de lapte nu numai că n-a scăzut, dar ea a fost superioară aceleiași perioade din anul trecut cu 30 000 litri, din care 18 000 litri reprezintă depășirea de plan pe luna ianuarie. Căror factori se datorează acest rezultat ? Răspunsul este simplu : respectarea normelor de îngrijire și furajare a animalelor. Cu ocazia unui control de rutină efectuat de cadrele Direcției agricole județene Brașov în fermele de animale s-a constatat că la C.A.P. Rîșnov întregul personal, în frunte cu șeful fermei, tehnicianul Viorel Cotinghiu, se gășea la ora 5 dimineața la program. Un fapt aparent minor, dar el are o semnificație mal profundă.— Pe lîngă măsurile pe care le-am luat încă din toamnă pentru sezonul rece, completate cu cele stabilite in ultimele zile, ne-a relatat Constantin Stănișor, inginer-șef al cooperativei, hotărâtor s-a dovedit și se dovedește modul in care Înțelege fie

malele care nu făceau obiectul controlului sanitar erau lăsate să se odihnească în liniște. Tăblițele afișate deasupra ieslei indică cu exactitate cantitatea de lapte muls zilnic de la fiecare vacă, luna de lac- tație, data la care a fost montată sau în ce lună de gestație se află. Datele cu privire la starea de sănătate a animalelor le aflăm consultând un registru de evidentă în care se urmărește evoluția fiecărui animal de la naștere pînă la scoaterea la reformă. In alt registru sa ține evidența vaccinărilor preventive împotriva unor boli infecțioase, tratamente ce se fac pe baza unui program ale cărui termene sînt respectate cu strictețe. Buna pregătire profesională a medicului veterinar de la circumscripția din Domnești este probată din plin mai ales prin modul rapid și eficient în care reușește să rezolve așa-numitele cazuri „suspecte" determinate în urma vaccinărilor de control, în special a tuberculinărilor. Deși au apărut unele cazuri suspecte, atît la animalele din unitățile socialiste, cît și la cele din gospodăriile populației, pe teritoriul celor șapte sate cît cuprinde circumscripția medicului veterinar din Domnești nu există și nu s-a înregistrat in ultimii 10 ani nici un caz de îmbolnăvire contagioasă.Organizarea reproducției animalelor în scopul creșterii continue a natalității și obținerii de produși valoroși reprezintă o altă latură importantă a activității medicului veterinar. Conducerea dirijată a acestui proces presupune nu numai competență profesională, dar și o disciplină strictă. Cu satisfacția deplină a omului care își vede datoria împlinită, medicul veterinar Aurel Nițescu ne spune că pe raza circumscripției sale mai sînt doar 16 vaci cu probleme deosebite de fecunditate, dar că șl acestea, prin tratamentele intensive la care sînt supuse, vor redeveni apte pentru reproducție. Că lucrurile stau așa o dovedește și faptul că, anul trecut, la ferma din Clinceni — unde se realizează o producție medie de lapte de peste 3 000 litri pe vacă furajată — indicele de natalitate a atins 87 la sută, iar la cea din Domnești s-a înregistrat 81 la sută, în condiții de furajare nu totdeauna corespunzătoare. O situație foarte bună în ce privește natalitatea există șl în gospodăriile populației.Dacă la Domnești munca medicului veterinar este ușurată mult de preocuparea deosebită a conducerilor unităților pentru dezvoltarea zootehniei, la Găujani medicul ve- 
care lucrător să respecte programul de grajd. Pentru întregul personal al fermei programul de grajd a devenit literă de lege. Așa se face că și în zilele cele mai geroase sau cu căderi mari de zăpadă activitatea în sectorul zootehnic s-a desfășurat normal.Am urmărit, într-una din aceste

LA C.A.P. RISN0V,
JUDEȚUL BRAȘOV

zile, modul în care se desfășoară a- cest program. îngrijitorii începuseră lucrul la ora 5 dimineața. Timp de o jumătate de oră s-au desfășurat curățenia animalelor și evacuarea bălegarului, după care fiecărui animal i s-a administrat tainul de fin prevăzut Intre 5,45 și 7,30 s-a desfășurat mulsul. Programul a fost reluat la ora 8, cînd a început administrarea furajelor suculente. Incepînd cu ora 9 s-a trecut la îngrijirea corporală a animalelor — țesălatul și periatul. Programul de după-amiază a început la ora 14,30 prin curățirea ștandurilor de odihnă șl a continuat

răspunderiterinar de circumscripție. Paul Trandafir, este pus in situația de a-șl consuma mult timp cu tratarea unor animale ce se îmbolnăvesc mai ales din cauza subnutriției. Că se achită cu cinste de obligațiile ce-1 revin o dovedește și faptul că de cînd se află în comună a reușit să asigure o stare de sănătate foarte bună animalelor, iar in ce privește reproducția, indicele de natalitate a crescut continuu, atingind anul trecut la taurine 87 la sută. Unele cazuri de mortalități s-au Înregistrat la purcei, dar aceasta mai ales din cauza frigului. Prezent zi și noapte la datorie, medicul veterinar a reușit să salveze un număr mare de viței obținuți de la vaci aflate într-o stare proastă de întreținere. Pe acest fond scăzut de vitalitate se înmulțesc cazurile ce ridică probleme de reproducție, de fecunditate în special, ceea ce obligă la tratamente intensive, la un regim de muncă strict pentru a preîntîmpina apariția sterilității. La ferma cooperativei agricole din Găujani ne-am dat seama cît de costisitoare este insă această luptă cu furajarea necorespunzătoare. Pentru că, trebuie spus limpede, actuala stare de reproducție bună în care se află ferma de la Găujani se datorează, pe de o parte, tratamentelor intense la care sînt supuse vacile și junincile, iar pe de altă parte. înlocuirilor masive care se fac în efectivul matcă. Din situația statistică ce ne-a fost prezentată aici rezultă că viața medie de producție a unei vaci nu depășește cinci ani, dar și aceasta în condițiile unei exploatări mai degrabă de tip extensiv. Spunem aceasta avînd în vedere nivelul foarte scăzut al producției medii de lapte, sub 1 500 litri. Desigur, la ferma din Găujani sînt neajunsuri în ce privește îngrijirea animalelor, respectarea programului de grajd în general. Dar în același timp întrebăm : cît de multe furaje ar trebui să producă o parcelă de 0,10 hectare, cît revine la un animal adult, pentru a-1 putea hrăni aproape 300 de zile pe an numai cu nutrețuri administrate la iesle? De aceea este absolut obligatoriu ca organele agricole care au stabilit această încărcătură să explice crescătorilor de animale cum trebuie gospodărită o asemenea suprafață mică pentru a produce atî- tea furaje de cîte are nevoie un animal pentru a da o producție, dacă nu maximă, cel puțin normală.
Horea CEAUȘESCU 
Iosif POP
Petre CRISTEA

eu administrarea furajelor, după care animalele au fost încredințată îngrijitorilor de noaipte.Desigur, în desfășurarea activității pe parcursul celor 24 de ore apar șl probleme care se cer rezolvate urgent. într-una din nopți au înghețat conductele de apă. Dezghețarea lor a durat însă trei ore, cu prețul uinor mari eforturi. Animalele n-au avut de suferit. Același lucru s-a întâmplat și în cazul deblocării canalului pentru evacuarea dejecțiilor.Nu s-ar putea afirma că la ferma de vaci a C.A.P. Rîșnov nu există loc de mai bine. Există și încă destul. Dacă în ceea ce privește respectarea programului de grajd se poate vorbi de o bună experiență, in alte probleme de bază pentru fermă lucrurile trebuie îmbunătățite. Intre priorități se înscriu necesitatea trecerii la lotizarea animalelor, intensificarea lucrărilor de amenajare a bucătăriei furajere, asigurarea unei furajări mai bune a tineretului de reproducție etc. Nu există îndoială că asemenea probleme se vor situa în atenția conducerii C.A.P. și a organizației de partid din cooperativă.
Nicolae MOCANUcorespondentul „Scînteii*
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Foaia volantă
concrete, mobilizatoare

Patosul artei mili

Editată periodic, de către comitetele comunale de partid, orientată către problemele actuale, folosită pentru a informa sătenii, pentru a critica diferite neajunsuri, a ironiza sau biciui o serie de mentalități, foaia volantă și-a cîștigat un loc precis în sistemul formelor muncii politice. In 1984 primele foi volante editate de consiliile educației politice și culturii socialiste din unele comune au constituit un bun punct de plecare. Acum, pornind de la experiența acestora, numărul foilor volante s-a extins, ele aducîndu-și o contribuție remarcabilă la realizarea unei propagande concrete, la obiect, constituin- du-se într-o adevărată cronică a vieții politice, economice, sociale și cul- tural-artistice a localităților respective. La ora actuală „Spicul" (comuna Miloșești) „Agricultorul" (comuna „Scînteia"), „Flacăra" (comuna An- drășești), „Gospodarul" (comuna Jilavele), „Recolta" (Gheorghe Doja), prin conținutul lor puternic ancorat în activitățile comunei, susținînd și popularizînd acțiunile menite să ajute la îndeplinirea sarcinilor ce stau în fața colectivelor de oameni ai muncii — mecanizatori, lucrători în I.A.S., cooperatori, specialiști din agricultură, cadre didactice și sanitare, prin schimbul de opinii pe care II prilejuiesc, se constituie în prezențe active în viața satului, fiind primite și citite cu mare interes de tineri și vîrstnici.In primul său număr din acest an, „Agricultorul" analizează succint, dar la obiect, rezultatele înregistrate de unitățile agricole de pe raza comunei Scînteia, oprindu-se mai mult asupra succeselor dobîndite de asociația economică de creșterea și îngrășarea

taurinelor care s-a clasat pe primul loc pe țară în întrecerea socialistă pe anul 1984. Foile volante reconstituie de fapt drumul această unitate Cu ajutorul unui aceste foi arată că în 1984 producția agricolă s-a dublat față de 1983. Dacă in 1983 asociația înregistra pierderi în valoare de aproape 9 milioane lei, în anul trecut a reușit să obțină beneficii de 1,5 milioane. Sporul în greutate medie zilnic s-a dublat, ca

_____ _ parcurs de în ultimul timp, grafic, una din
problemele de propagandă a] comitetului comunal de partid. De pildă, prin intermediul foilor volante, am făcut un foarte util schimb de opinii cu privire la activitatea cultural- educativă. Instructori și membri ai formațiunilor de amatori, săteni, cadre didactice etc. și-au spus în cîteva cuvinte părerea despre activitatea cultural-educativă, au făcut propuneri concrete de îmbunătățire a ei. O dezbatere asemănătoare s-a organizat cu referire la cursurile învă-

însemnări din comune ialomițenede altfel și greutatea medie la livrare a animalelor. Prin intermediul foilor volante sînt evidențiați pentru rezultatele înregistrate îngrijitorii Dina Soare, Rada Stere, Marin Jan tea și Gheorghe Șoima- ru de la asociația economică in- tercooperatistă, care s-au distins prin rezultate deosebite, precum și cooperatorii Ioana Gheorghe, Vasilica Tudor, Ioana Barbu și Nicolae Dră- gănescu de la C.A.P. Scînteia. Nu au fost omise nici producțiile obținute de cooperatorii din satul Iazu la cereale, plante tehnice, lapte de vacă, precum și livrările suplimentare la fondul de stat. într-o casetă sînt publicate activitățile ce trebuie susținute acum pe timpul iernii, iarnă destul de grea, de toți locuitorii satelor în sectoarele zootehnice și legumicultură.„Folosim cu bune rezultate foaia volantă și pentru oelelalte activități din cadrul comunei — ne spunea Ion' Chioreanu, secretarul adjunct cu

țămîntulul agrozootehnic de masă. Poate veți întreba : bine, bine, dar de ce nu analizați lucrurile într-o ședință ? De ce apelați la foaia volantă ? Ei bine, o propunere are cu totul alt ecou afișată la vederea satului decît într-un cerc restrîns. De aceea apelăm la acest mijloc".In foaia volantă „Gospodarul", ce apare în comuna Jilavele, am întîl- nit experiența unor buni gospodari în producerea de legume și creșterea animalelor în gospodăriile personale. Un serial întreg de asemenea foi — sub genericul „Fruntașii ne răspund" — a fost consacrat în întregime popularizării unor experiențe bune, cunoașterii unor „secrete" ale recoltelor mari, ale folosirii intensive a pămîntului etc.în alte localități, foile volante sînt folosite și pentru o serie de probleme cetățenești ce apar. De pildă, la Fierbinți, foaia volantă a fost folosită și pentru a mobiliza cetățenii la economisirea energiei, la deszăpezi-
-

Idealul suprem al unității naționaleIn 1984 s-au adăugat istoriografiei românești lucrări de sinteză și la zestrea valoroase monografii, masive volume de documente, o nouă publicație de specialitate. Intr-un cuvint, 1984 a fost un an în care în biblioteca de carte istorică a țării s-au rînduit numeroase titluri de referință, cu un larg și binemeritat e.cou în inima și cugetul cititorilor. Intre acestea trebuie așezat cu îndreptățit temei volumul „Marea unire a românilor in Izvoare narative" — ediție, studiu introductiv și note de Stelian Neagoe — apărut în editura „Emines- cu“, volum care s-a conturat mai întîi pirin serialul publicat în „Suplimentul literar" al „Scinteii tineretului", editat de C.C. al U.T.C. Desigur, evenimentele anilor 1916—1918, în care poporul nostru a străbătut ultima etapă a îndelungatei sale lupte pentru făurirea statului național unitar, sînt în general cunoscute publicului cititor, iubitor de istorie. Mai puțin familiare sînt, credem, atmosfera epocii, ambianta în care s-au derulat fapte decisive pentru destinul național, acele milioane și milioane de trăiri sufletești, de speranțe și doruri din care au izvorît energii și puteri de nebănuit și din care s-a închegat tabloul impresionant al unei unice voințe a poporului român — refacerea întregului din părțile risipite, reunirea tuturor românilor între fruntariile aceluiași corp politic. Toate acestea, mai greu de descifrat de sub crusta informațiilor documentare publicate pînă acum, alcătuiesc substanța izvoarelor narative pe care le-a reunit in acest volum Stelian Neagoe, adică a acelor surse despre care, cu dreptate, spune autorul că se află la abia perceptibilul hotar dintre literatură și istorie.In paginile volumului izvoarele sînt ordonate după criteriul alfabetic al semnatarilor textelor narative (lingă acestea au fost alăturate și acte oficiale ale epocii privitoare la Unire). Cum atrage austerul atenția, în amplul și consis-

tentul său studiu introductiv, din paginile lor se luminează zilele dense ale unor ani, și grei, și glorioși, deopotrivă, toate momentele și faptele ce dau relief acestei perioade a istoriei naționale: intrarea României în război în numele realizării idealului său național, vitejia fără seamăn a ostașilor noștri, primirea entuziastă a trupelor române în Transilvania eliberată, toamna grea a retragerii noastre în fața superiorității numerice și tehnice a inamicului și a nerespec- tării obligațiilor asumate de alia ți, ocuparea Dobrogei, Olteniei si
CARTEA DE ISTORIE

Muntenlei de către dușman și, apoi, oprirea acestuia la porțile Moldovei, refacerea armatei rămâne, izbînzile de la Mărăști, Mără- șești și Oituz, evoluția nefavorabilă a împrejurărilor internaționale ulterioare, continuarea luptei pentru unitate cu alte mijloace, izbucnirea revoluției în Transilvania, proclamarea unirii acesteia cu România, recunoașterea internațională a acestui act.Prin cuvîntul rostit sau scris sînt prezenți în masivul volum (aproape 800 de pagini), cum notează autorul, „mari condeieri, mari oratori, ilustre personalități ale vieții cul- tural-științifice și social-politice române din epocă". Gîndul lor, materializat în discursuri ori în slova articolului sau cărții tipărite, a fost mereu pentru țară, pentru împlinirea idealului care, ca o torță nestinsă, luminase întregul curs al istoriei românești — Unirea. Fiecare dintre filele cărții deapănă practic o poveste adevărată și profundă. Tulburătoare între atîtea altele este imaginea ostașilor-țărani, pentru care țara era vatra sacră, pe care din vremuri adinei de istorie trăiseră, munciseră și visa-

seră moșii și strămoșii lor, vatră pentru care n-aveau să pregete să-și dea viața la nevoie, așa cum o făcuseră de atîtea ori înainte- mergătorii lor, așa cum aveau ei înșiși să o facă în 1916—1918. După cum impresionant este tabloul Bucureștiului aflat sub ocupație dușmană, cu repetatele și feluritele silnicii și încercări de lovire a demnității naționale. Emoționante sînt iarăși paginile ce redau clipele în care la Iași au sosit, în vara anului 1917, voluntari români transilvăneni și bucovineni — dovedind prin prezența lor că acel mic colț de țară care rămăsese liber întruchipa România întregită de mîine — ori ceasurile unice de istorie în care cei 1 228 de delegați ai românilor transilvăneni, alături cu cei peste o sută de mii de muncitori, țărani și intelectuali sosiți la Alba Iulia într-un gînd și o voință cu milioanele de români rămași acasă, au proclamat la 1 Decembrie 1918 unirea Transilvaniei cu România pentru toate veacurile.Din filele cărții se alcătuiește astfel o impresionantă cronică a luptei pentru unire, din care se desprinde cu limpezime de cristal adevărul că Marea Unire este opera proprie a poporului român în întregul său, a marii lui tării morale, a puterii de a nu se abate de la ținta visată, de a ține mereu sus, peste furtuni și vitregii, flamura sacrului său ideal național. Aducînd în fața ochilor noștri atîtea pagini emoționante din zilele unei mari încordări de energii românești, volumul întocmit de Ste- lian Neagoe dă răspuns nevoii acute resimțite de fiecare generație de a cunoaște, așa cum au fost trăite, marile momente de biruință ale poporului român, pentru ca noi, cei de azi, să ne întărim inimile și cugetele la flacăra iubirii de patrie a celor ce ne-au premers, pentru noile bătălii ale muncii și creației închinate țării, prezentului și viitorului ei comunist.

rea șoselelor. Ia sprijinirea unităților economice de pe raza localității, pentru a înlătura greutățile cu care au fost confruntate în această iarnă.De asemenea, „Flacăra" din An- drășești popularizează o serie de măsuri privind economisirea energiei electrice atît în gospodăriile personale, dar mai ales în atelierele S.M.A. și fermele I.A.S. și C.A.P.O experiență deosebită are și foaia volantă din Gheorghe Doja, intitulată „Recolta". Cu precădere aici s-a urmărit mobilizarea cetățenilor la folosirea judicioasă a fondului funciar. Calcule precise, pornind de la situații concrete, arată ce se poate obține de pe lotul personal dacă este cultivat intensiv. Aceste calcule sînt însoțite de informații utile : cum se pot produce răsadurile, de unde se pot procura, care este rotația optimă a culturilor etc.Am lăsat intenționat în final foaia volantă „Spicul", aflată la al XVI-lea număr, editată de consiliul edticației politice și culturii socialiste din comuna Miloșești, îngrijită cu pricepere și pasiune de Nicolae Enache, președintele consiliului. Mai mult ca în alte părți, aici foaia volantă este un adevărat jurnal al satului. în ea sînt publicate informații scurte, la obiect, privind lucrările la ordinea zilei în cooperativa agricolă de producție pe ferme și priorități în secția de mecanizare, fiind evidențiate măsurile cu o eficiență pozitivă, dar și criticate unele lipsuri. Sînt aduse la cunoștință cetățenilor datele și ordinea de zi a adunărilor generale ce vor avea loc la nivelul fermelor. Un alt fapt deosebit, plin de încărcătură emoțională, semnalat prin intermediul acestui „jurnal" : familiile Duțu Popa, Dinu Mihalache, Nicolae Damian și Constantin Grecu din localitate au înfiat cîte un copil de la leagănul de copii, oferindu-le căldura lor cu adevărat părintească.Foile volante și-au cucerit un loc anume în viața satelor ialomițene. Chiar acum, sau tocmai acum, cînd sătenii se bucură de un răgaz binemeritat, ele au o viață a lor, pentru că se inspiră din viața satului, din preocupările lui majore. In ele „editorii" pun foarte mult suflet, așa cum știu să pună sub brazdă sămîn- ța. Fiecare foaie volantă se dorește și este o cronică a satului.
Mihal VIȘOIUcorespondentul „Scinteii*

în toate timpurile, autenticul creator de artă, ca și ginditorul s-a dovedit a fi un premergător al spiritualității, un vizionar cutezător ce a știut să privească cu ochii minții și ai inimii sale sensibile dincolo de hotarele societății din care făcea parte ; un revoluționar, în sensul cel mai nobil al cuvîntului, fapt care — așa cum se știe — a stîrnit în atîtea și atîtea rînduri furia și prigoana claselor dominante, retrograde și obscurantiste. Figuri ilustre, azi cunoscute și unanim recunoscute de întreaga omenire, precum Galileo Galilei, Michelangelo, Ludwig van Beethoven, Niccolo Paganini — ne oprim doar la cîțiva dintre „urieșii" pe umerii cărora se sprijină splendida cultură universală — demonstrează în chipul cel mai strălucitor posibil simplu adevăr.In ce privește cultura românească, este de acum larg și bine cunoscut faptul că valurile vitregiilor istorice care au izbit fără odihnă aceste pașnice plaiuri și oamenii lor au făcut ca încă de la nașterea sa fenomenul cultural-artistic autohton să capete un pronunțat caracter militant, patriotic. Lupta acerbă dusă veacuri de-a rîndul pentru apărarea ființei etnice, pentru păstrarea nealterată a limbii — bunul cel mai de preț al unui popor — și a tradițiilor sale specifice, lupta pentru afirmarea drepturilor strămoșești și pentru apărarea gliei șl a libertății naționale au constituit solul germinativ din care și-au tras putere „ml- rabila sămînță" a conștiinței naționale, primele noastre acte de cultură, primele opere literare și artistice.Poate că, mai mult decît în alte părți, la noi artistul creator s-a autodefinit dintru început șl fără echivoc ca fiind „suflet în sufletul ^neamului" său, menit să-i

acest

Noul ca
noul ca(Urmare din pag. I)— Spuneți-ne, toate soluțiile brevetate se aplică 1— încă nu, dar asta nu ne descurajează. De aceea, împreună cu alți colegi din atelier și din întreprindere, printre care Doina Oros, Monica Avasilichioaie, Eleonora Moși- lă, loan Sitaru și mulți alții, sîn- tem hotărîți să mergem pe drumul ales de noi : promovarea cu consecvență a noului, a gîndirii tehnice înaintate românești.Peste cîteva clipe, inginerul este chemat să lămurească o problemă cu un reprezentant de la „Electronica" București. în tot acest timp, reporterul parcurge un interesant text elaborat de beak Francisc în timpul Iui liber, ca un „respiro" fată de lecturile tehnice de specialitate pe care le „înghite" zilnic în limbi de circulație internațională. Se intitulează „Ion Neculce și cometa lui Halley". Ei bine, materialul demonstrează, pornind de la un pasaj citit cu ochii matematicianului, nici mai mult, nici mai puțin, că Ion Neculce descrie cometa lui Hailey în „Letopisețul Țării Moldovei".— Oăre nu e firesc șl necesar — revine și afirmă inginerul — să ală-

profesie, 
implicare

cînte „bucuria și-amarul" ; cu alte cuvinte, un simplu exponent al maselor largi populare, ele însele făuritoare și depozitare ale unui tezaur cultural-artistic milenar, de neasemuit, etern și fără de preț.„La trecutu-țl mare / Mare viitor" — au răsunat Ia un moment dat, înalt- prevestitor, cuvintele ca săpate în marmură ale marelui Mihai Eminescu. Și n-a trebuit să treacă prea mult peste o jumătate de veac pentru ca viziunea profetică a poetului să se împlinească în chip magistral, odată cu victoria revo-

nească de după 23 August 1944, mai ales din ultimele decenii, se distinge in tot ce are ea mai valoros, tocmai printr-o elevată viziune materialist-dialec- tică, prin legătura indestructibilă cu arta populară, inepuizabilă sursă de inspirație, printr-o angajare majoră, cu toate mijloacele specifice de care dispune, în abordarea și dezbaterea problematicii contemporane, situîndu-se ferm pe pozițiile ideologice formulate cu clarviziune științifică de conducerea partidului, de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
de Teodor BRATU

luției sociale șl naționale, antifasciste și antiimperia- liste de la 23 August 1944, prag și hotar de istorie de la care națiunea română a pășit liberă și demnă, deplin stăpînă pe destinele sale în noul „ev aprins" al socialismului.Intr-un climat nou, avînd ca trăsătură fundamentală, definitorie însuși spiritul revoluționar — o revoluție continuă, crescînd calitativ și diversifieîndu-se tot mai mult de la o etapă la alta a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, în conformitate cu noile obiective tactice și_ strategice trasate nist- tal socialiste — creatorul artă, cetățean al Republicii Socialiste România, ocupă astăzi un loc de frunte, bucurîndu-se de stima u- nui întreg acum să-i cinstească artistică, sprijinul neprecupețit ideologic și material venit din partea statului și partidului nostru.Creația muzicală româ-

de Partidul Comu- Român, centrul vial națiunii noastre de
popor, capabil înțeleagă și să-i pe deplin opera precum și de

la „Salonuldeforma tie decît rezul- altceva :
turăm acest fapt la sursele cunoscute despre cometă ?— Știm că ați expus Invențiilor ciudate".— Da, chestiune de profesională. Mai multtatul în sine, contează pregătirea minții pentru a vedea ceea ce văd toți, dar de gindit, unii pot gindi șl altfel. Nu știu cît am fost de original. Insă încercările, căutările neobosite au un rezultat precis : te modelează pe tine însuți.— Ce probleme preocupă în prezent colectivul de cercetare-proiec- tare ?— Acționăm intens pentru a Ieși pe piața externă cu sîrmă laminată și pentru găsirea unor tehnici privind fabricarea conductorilor din aluminiu, cuprul fiind din ce în ce mai greu de găsit, din ce în ce mai scump. Există asemenea orientări, și .datoria noastră ceptivi la tot ceea fesia noastră.O profesiune de mentată de munca de zi cu zi a interlocutorului nostru, de reușitele colectivului în mijlocul căruia lucrează.

este să fim rece e nou în pro-credință argu-
Silviu ACIIIM

din de cu
luni se impune, așadar, a- unor tehnologii de con- și completare a rezervelor

există condiții pentru un an
Prognozele meteorologice anunță

Cum se explică fenomenele meteorologice cu totul deosebite din această iarnă ?, se întreabă fiecare. Cum se explică temperaturile atît dă scăzute de pînă acum ?■ în legătură cu cauzele acestor fenomene și evoluția vremii în perioa- /db următoare, am solicitat precizări de la specialiștii Institutului de meteorologie și hidrologie.— Evenimentele meteorologice această iarnă apar ca deosebit pregnante doar prin contrast iernile deosebit de blînde înregistrate mai ales din 1969 încoace, afirmă dr. matematician Ion Drăghici, directorul institutului. In ultimii 100 de ani, de cînd se dispune de date meteorologice sistematice, au mai fost 15—20 de ierni asemănătoare acesteia, atit ca temperaturi, cit și ca abundență a căderilor de zăpadă.—*•  Din punct de vedere termic, fată de valorile medii multianuale, denumite normale, luna februarie va fi mai rece, îndeosebi în centrul și nord-estul țării, cu fluctuații termice însemnate, ne spune cercetătorul principal Constantin Mareș, specialist în prognoze lunare, din cadrul laboratorului central de prognoză a vremii. Iar regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a tării.Cît privește prognoza lunilor martie și aprilie, ea ne-a fost oferită de cercetător principal Lidia Raliău, specialistă în prognoza anotimpurilor, din cadrul aceluiași de prognoză a vremii.Primăvara va fi mai și ușor excedentară sub precipitațiilor, ne spune toarea noastră. După topirea stratului de zăpadă, apreciabil acum, mai ales în zonele montane, este posibil ca în aprilie să se înregistreze unele depășiri ale cotelor de inundație pe riurile interioare.Ceea ce țin să precizeze Insă specialiștii laboratorului de prognoză a vremii este că prognozele pe termen mai îndelungat sînt îmbunătățite pe parcurs. ..din aproape în a- proape". pe baza prognozelor de durată medie (de 10 zile) și chiar de scurtă durată (vizînd intervale de 36 de ore). Pentru săptămi- nile care au mai rămas din februarie, cit și pentru lunile martie și apri-

laboratorrăcoroasă aspectul interlocu-

lie, prognozele elaborate deocamdată sînt cît se poate de explicite : vreme rece și regim pluviometric excedentar.Ce concluzii decurg din constatările și prognozele meteorologice pentru agricultură ? Am solicitat precizări inginerului Octavian Berbecel, șeful laboratorului de agrometeoro- logie.• Așa cum reiese din harta alăturată, la 28 februarie a.c., pe o mare parte a terenurilor agricole, umiditatea din sol se estimează că va fi de1 200—1 G00 și, respectiv, 1 600—2 000 mc la hectar, adică foarte apropiată de umiditatea socotită ca favorabilă culturilor la desprimăvărare (1 400—2 000 mc la hectar). Pe parcursul lunii martie, volumul de apă din terenurile agricole este de pe acum evaluat la un total de de mc. Există, totuși, o pe teritoriu și anume, vestice ale tării, în cea parte a Transilvaniei, în zona centrală și nordică a Munteniei, conținutul total de apă accesibil plantelor agricole, la nivelul sistemului radicular, este între 1 200 și 2 000 mc la hectar, ceea ce reprezintă fată de aceeași perioadă a anului trecut un plus de circa 30 la sută. In interiorul acestor zone, pe areale restrînse, situate îndeosebi în vestul și nordul Olteniei, nord-vestul Munteniei, ca și în Cîmpia Someșului și podișul someșan, există perspectiva unui exces de umiditate și chiar a unor stagnări de apă la suprafață, pe parcursul lunii martie, la desprimăvărare. Cele mai vizate sînt terenurile joase, slab drenate, din lunci și depresiuni. Se impun, așadar, încă de pe acum, organizarea, pregătirea unor măsuri de evacuare operativă a surplusului de apă, înainte de reluarea vegetației culturilor. Totodată, la desprimăvărare vor exista

15 miliarde diferențiere în zonele mai mare Oltenia, în

si unele zone mai reduse ca suprafață, îndeosebi în sud-estul țării, unde solul va prezenta un deficit de umiditate, mai ales la adincimi mai mari de 50 cm. In perspectiva următoarelor plicarea servare de apă din sol.• Un alt aspect caracteristic al acestei ierni este puternica diferențiere a adincimii de îngheț a solului, determinată de grosimea zăpezii și de temperaturile înregistrate. In funcție de repartiția actuală a stratului de zăpadă pe teritoriu, de adîncimea de îngheț a solului și de perspectiva condițiilor atmosferice pentru perioada următoare din februarie, pe teritoriul țării noastre desprimăvărarea se va produce date diferite de la o zonă la Primăvara nu-și va ridica deci tina pentru toți deodată. Astfel, mele semne ale primăverii
la alta, cor- pri- vor apărea, pe perioade scurte, chiar în a treia decadă a lunii februarie, în Banat, sudul Crișanei, sudul Olteniei, vestul Munteniei și estul Dobrogei. Prin urmare, aici trebuie încheiate cît mai curînd pregătirile pentru campania de primăvară — semințele, mașinile agricole etc. — în- trucît intervalele favorabile lucrărilor in cîmp vor fi relativ scurte, fiind întrerupte frecvent de precipitații.Pe parcursul lunii martie, treptat, procesul de desprimăvărare se va extinde și în restul zonelor sudice și vestice ale tării, precum și în centrul și vestul Transilvaniei, unde solul a fost înghețat pînă la 15— 25 cm, iar stratul de zăpadă este mai gros. Tranziția spre primăvară se va face cu tuate în și nordul țin să este că, caracteristica acestei primăveri o va constitui alternarea unor relativ scurte perioade prielnice lucrărilor mecanizate in cîmp, cu altele neprielnice. Aceasta impune, firește, ca printr-o bună organizare să se profite din plin de intervalele favorabile lucrărilor în cimp.

întirziere în zonele si- estul Transilvaniei, centrul Moldovei. De fapt, ceea ce sublinieze agrometeorologii pe intreg teritoriul tării,

UMIDITATEA IN SOL 10-100cm) La 28.11.85 
—Prognoză —

* Deși In majoritateanarea culturilor de decurge, în continuare, ___  ________satisfăcător, îndeosebi datorită protecției oferite de stratul de zăpadă, în a doua jumătate a lunii februarie se impune totuși efectuarea unui control biologic pe plan local pentru determinarea densității și vigurozi- tății plantelor. In acest sens, o atenție deosebită trebuie acordată i în acele zone sudice ale țării uhde există în prezent o crustă de gheată apropiată de suprafața solului. In- trucît aici se va produce, pe unele suprafețe, o diminuare a vitalității culturilor (datorită cantității limitate de oxigen), controlul biologic va trebui, ulterior, urmat de adoptarea unor măsuri eficiente de redresare a stării de vegetație. Necesitatea verificării temeinice a culturilor de toamnă se impune și pe terenurile neirigate din estul țării, unde starea de vegetație urmă datorită solului.• In zonele coborît frecvent sub minus 20 de grade se impune verificarea viabili-

zonelor, ier- toamnă va într-un mod

prezintă rămîneri în înghețării profunde aunde temperaturile au

lății mugurilor la vița de vie și la pomii fructiferi, îndeosebi în plantațiile tinere sau superintensive cu port mic deoarece există probabilitatea unor vătămări. La vița de vie, încărcătura, de muguri roditori se poate corecta prin tăieri adecvate. Pomii trebuie feriți, la nivelul sistemului radicular, de oscilațiile termice intense, previzibile pentru luna februarie, prin strîngerea zăpezii în jurul lor.Este evident că prin adoptarea fără întîrziere, in toate unitățile a- gricole, a măsurilor recomandate de agrometeorologi se poate pregăti încă de pe acum un îmbelșugat an agricol. Premisele sînt favorabile obținerii unor recolte bune ; ele trebuie însă din plin folosite. Pentru aceasta este nevoie ca, urmînd îndeaproape recomandările fundamentate științific ale specialiștilor, să se facă o analiză atentă a stării solului și ă vegetației în fiecare zonă de cultură, în fiecare unitate agricolă și chiar pe fiecare solă, adop- tîndu-se cu operativitate măsurile agrotehnice corespunzătoare.
Ioana DABU

Pe plan tematic, compozitorii au aflat cu predilecție în istoria națională un original și fecund izvor de inspirație, cu puternice valențe educativ-patriotice. Mari personalități ca Dece- bal, Mircea cel Bătrîn, Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, loan Vodă, Mihai Viteazul, Constantin Brînco- veanu ș.a., sau evenimente de seamă, cum au fost răscoalele iobagilor transilvăneni conduse de Doja, de Horia, Cloșca și Crișan, tragicele mișcări ■ țărănești de la 1907, momentele revoluționare de la 1821 și 1848. Unirea din 1859, războiul de independență de la 1877, făurirea statului național unitar român în 1918, lupta ilegală a P.C.R., avînd ca apogeu marea victorie revoluționară de la 23 August 1944, precum și unele aspecte esențiale din anii de construcție socialistă și-au aflat în muzică, într-o formă sau alta, reflectări corespunzătoare. Dar spiritul militant nu s-a rezumat doar la sfera tematică. Promovarea noului, a ideilgr, ca și a mijloacelor înaintate, îmbogățirea continuă a limbajului mu

rii u intre hiculi a idei tempi .că — negare nului tocmai fundată cestor i tențele cest fel, românea se distin observat străini — nitate pr( necosmopi guroaselor împlîntate spiritualită ieri, de az una. Astfe. cretarului f dulul, tov» Ceaușescu, înalta tribur. lui al XIII- dată mai mi adevărului, p, acest prilej despre meniri creator de a a ginile sale mă, ceri ale zilelor toria de azi și structiv al mii oameni care făi tele României Numai o creație de spirit revoluț litant poate să aii ecou, o largă 4 poate, astfel, să- nească menirea.
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Mărturii
ale permanente

Monumentul-muzeu arheologic 
de la Cucuteni - lași

Cu prilejul cente
narului descoperirii 
primelor vestigii cu- 
cuteniene s-a inau
gurat in comuna 
Cucuteni un intere
sant Monument-mu- 
zeu care protejează 
ți dă posibilitatea, 
in același timp, să 
fie văzute o serie 
din vechile și noile 
descoperiri arheolo
gice de pe această 
vatră de permanen
ta locuire româneas
că. Amănunte ne 

de conf. 
MARIN 

la Uni- 
„Al. I. 

Iași, unul

Amănunte 
sînt date 
univ. dr. 
DINU, de 
versitatea 
Cuza“ din 
din coordonatorii 
principali ai săpătu
rilor arheologice da 
la Cucuteni.

— Referitor la Mo
numentul-muzeu ar
heologic de la Cu
cuteni — ne spune 
interlocutorul — fac 
precizarea că este 
vorba de o construc
ție realizată deasupra 
descoperirilor găsite 
într-una din cele mai 
mari movile de . pe 
dealul numit „Gă- 
san“. Este, așa cum se 
poate vedea in foto
grafia alăturată, o 
construcție originală, 
unică in felul ei. Pro
iectantul Ion Cristea 
de la I.C.P.R.O.M 
Iași și constructorii 
de la Trustul de an
trepriză construcții- 
montaje Iași au con
ceput-o și realizat-o, 
conform indicațiilor 
arheologilor, deasu
pra movilei unde 
au fost descoperite 
din 1979 încoace bo
gate relicve geto-da- 
cice. Edificiul are 
două niveluri, puțin- . 
du-se privi astfel de 
sus obiectele arheo
logice scoase la ivea
lă.
rul 
muzeu se află expu
se in vitrine mate
riale arheologice din 
toate celelalte locuri 
cercetate aici.

Prin arhitectura 
sa, monumentul se 
apropie de unele lo
cuințe descoperite la 
Grădiștea Muncelu- 
lui din munții Hu
nedoarei.

In j interio- 
Monumentului-

tv
20,0020,1520,25
20,45

1

găsite 
înalt 

ți 
de

cu
35

arin 
de 
un 
m,„Gă-

Monumentul-mu
zeu de la Cucuteni 
adăpostește inesti
mabilele valori de 
cultură și civilizație 
strămoșească. In pri
mul rind, este vorba 
de descoperirile 
heologice 
tumulul, 
3,50 m 
diametru
de pe dealul 
san“, peste care s-a 
realizat Monumen
tul-muzeu. Aici s-a 
găsit o construcție 
din piatră, cu o u- 
riașă încăpere cen
trală în formă ovală 
și cu pereți înclinați 
ca o pilnie cu o des
chizătură la gură de 
10 metri diametru. 
In interior s-a des
coperit un mormint 
incinerat al unui rege 
geto-dac (lingă oase 
arse s-au găsit o- 
biecte de podoabă și 
vase dacice și gre
cești lucrate la roa
tă). Alături de mor- 
mintul principal s-au 
mai găsit alte 3 
morminte, tot de in- 
cinerație.

In 
rind, 
muzeu 
un
rial arheologic 
cepind din paleolitic 
ți, mai ales, neolitic, 
cu splendida cerami
că pictată ce caracte
rizează cultura Cu
cuteni, scoasă la 
iveală cu prilejul 
cercetărilor din 1909— 
1910 in dealul „Ce- 
tățuia". Cel mai bo
gat material este cel 
găsit după 1961, cînd 
cercetările au fost 
reluate de către un 
colectiv de specia-

al doilea
Monumentul- 

adăpostește 
bogat mate- 

in-

Telejurnal (parțial color). Actualitatea în economie. Laureați ai Festivalului național „Cîntarea României" (color).Pe coordonatele dezvoltării

21.00
21,15
21,5022,00

liști ieșeni, care au 
descoperit urme de 
viețuire din paleoli
tic și neolitic de tip 
„cucutenian" din mi
leniile IV, III î.e.n., 

precum și foarte 
multe vestigii daco- 
getice din secolele 
II—IV e.n. Se impu
ne menționat că pe 
dealul „Laiu“ s-au 
descoperit și recupe
rat peste 2 kg de 
obiecte de podoabă 
din aur de 18 și 24 
carate, intre care un 
coif de paradă, cite- 
va brățări, un colan 
și mai multe aplice 
frumos ornamentate, 
expuse acum la Mu
zeul de istorie al Re
publicii Socialiste 
România.

Continuăm însă 
cercetările, avînd tot 
sprijinul organelor 
județene și comunale 
de partid și de stat, 
pentru a studia cit 
mai profund urmele 
de viețuire strămo
șească de pe aces
te meleaguri româ
nești, 
muzeu 
cuteni, 
mună

Tg. Frumos printr-o 
șosea asfaltată, se 
constituie astfel prin 
bogatul material ar
heologic descoperit și 
adăpostit — ca o im
presionantă carte de 
istorie românească 
ce poate fi citită și 
înțeleasă de toți cei 

ce vor găsi răgaz să 
zăbovească pe aceste 
frumoase meleaguri.

Monumentul- 
de la Cu- 
legat de co

și de aici de

Manole 
CORCACI corespondentul„Scinteii"

• Locuri de luptă și de împliniri socialiste.Lumea contemporană și confruntările de idei ® Miturile democrației burgheze în oglinda adevărului.Antologie teatrală. Patriotismul — permanentă a dramaturgiei românești.Telejurnal (parțial color), închiderea programului.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România, 
Președintele Frontului Democrației și Unității SocialisteMult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Cu prilejul realegerii dumneavoastră ca președinte al Frontului Democrației și Unității Socialiste din Republica Socialistă România vă adresez in numele Consiliului Național al Frontului Național din Republica Democrată Germană și al meu personal cordiale felicitări și salutări.Doresc să-mi exprim certitudinea că prietenia și colaborarea dintre Frontul Național din Republica Democrată Germană și Frontul Democrației și Unității Socialiste din Republica Socialistă România se vor întări și adinei în interesul socialismului și păcii.Vă transmit urări de sănătate șl putere de muncă în îndeplinirea funcției de înaltă răspundere, precum și de fericire personală.Cu salutări prietenești,

Prof. dr. LOTHAR KOLDITZ
Președintele Consiliului Național 

al Frontului Național 
din Republica Democrată Germană

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaDoresc să mulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilele urări pe care le-ați transmis cu ocazia Zilei naționale a Thailandei.Poporul thailandez și eu personal avem plăcerea să vă adresăm cele mai bune urări de fericire personală, de progres continuu și prosperitate poporului român.

VIZITA VICECANCELARULUI Șl MINISTRU DL EXTERNE
■ AL R.F. GERMANIA, HANS-DIETRICH GENSCHERJoi s-a încheiat vizita In țara noastră a vicecancelarului și ministru de externe al Republicii Federale Germania, Hans-Dietrich Genscher.Ministrul afacerilor externe, Ștefan Andrei, și ministrul de externe al R.F. Germania au discutat despre dezvoltarea relațiilor bilaterale pe plan politic, economic, tehnico- științific și în alte domenii, în spiritul concluziilor rezultate in cadrul primirii de către tovarășul Nicolae

Conferințăînainte de a părăsi Capitala, vicecancelarul și ministru de externe al R. F. Germania s-a întîlnit cu reprezentanți ai ziarelor centrale, Ra- dioteleviziunii. Agenției române de presă — Agerpres, precum și cu corespondenți al presei străine acreditați la București.Referindu-se la convorbirile purtate în timpul vizitei în țara noastră, ministrul vest-german a spus : „Am avut convorbiri largi și aprofundate cu președintele Nicolae Ceaușescu în legătură cu dezvoltarea relațiilor dintre țările noastre și cu privire la raporturile Est-Vesf. Dorim să dezvoltăm relații bilaterale în toate domeniile șl să deschidem astfel un nou capitol în raporturile dintre Republica Federală Germania și România. Bilanțul pozitiv al relațiilor noastre economice din ultimii zece ani și. In același timp, posibilitățile care nu slnt folosite pe deplin ne determină să ne concentrăm atenția asupra lor în viitor. Sintem dornici, de asemenea, aă dezvoltăm raporturile culturale, precum și în celelalte domenii".în ceea ce privește relațiile Est- Vest, după ce a apreciat pozitiv reînceperea tratativelor dintre S.U.A. și Uniunea Sovietică, șeful diplomației vest-germane a arătat că statele europene au de jucat un rol
teatre

• Teatrul Național (114 TI 71, sala 
mică) : Despot Vodă — 18; (sala Ate
lier) : Farul și domnul Valentino — 
14; D-ale Carnavalului — 18,30, (sala 
din Piața Cosmonauților, 11 07 57) : 
Examenul — 18,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75. Ateneul Român) : Concert 
vocal-simfonic. Dirijor: Remus Geor
gescu. Soliști : Alexandra Guțu# 
Pompei H&rășteanu — Maestru de 
cor : Vasile Pântea — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Don 
Quijote — 18.
f). Teatrul de operetă (14 80 11) : Lă- 
sați-mă să clnt — 18,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* * 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Luna dezmoșteniților — 18; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Răceala 
— 18.

• Adela: LUMINA (1*74 16) — 9;
11; 13; 15; 17; 19, CULTURAL
(83 50 13) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19.
• Fata morgana : CENTRAL (14 12 24)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Aventurile lui Tom Sawyer, Moar
tea lui Joe Indianul: DACIA (50 35 94)
— 8,45; 12; 15,15; 18,30.
• Cireșarii : LIRA (31 71 71) — 15; 
17; 19.
• Fapt divers J GIULEȘTI (17 55 46)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Nemuritorii: FLOREASCA (33 29 71)
— 9* 11’ 13’ 15’ 17’ 19.
• ’ Mitică Pop’escii 8 VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19.
• Raliul : COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19.
• Revanșa : PROGRESUL (23 94 10)
— 15; 17; 19.
• Acordați circumstanțe atenuante? i 
BUZEȘTI (50 43 58) — 17.
• Lovitură fulgerătoare : BUZEȘTI
— 9; 11; 13; 15, DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 17; 19. /
• După mulți ani : DRUMUL SĂRII
— 13; 15.
• Tatăl meu pe termen scurt : SCA
LA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Călărețul electric : SALA MICA A 
PALATULUI — 11; 16; 19,30.
• Ana Pavlova : STUDIO (59 S3 15) —
— 10; 13; 15,45; 18,30.

e Teatrul Mic (H4 70 81) : Mitică Po
pescu — 18.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Atenție, se filmează ! — 18,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Cîrtițele — 18.
e Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Insomnie — 18; (sala Stu
dio) : Copiii soarelui — 18.
• Teatrul Glulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : Anonimul venețian — 18,30.
0 „MELODII ’84“ (ediția a șasea). 
Concert-concurs de muzică ușoară 
românească și de dans. Parada șla
gărelor (din melodiile anului 1984) : 
Palatul sporturilor și culturii 
(75 40 40) — 18.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Nimic 
despre elefanți — 18; (sala Victoria, 
50 58 65) : Băiatul cu sticleți — 18,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Pe sub cetini la izvoare —
18,30.

BHUMIBOL
Regele Thailandei

Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a oaspetelui din R.F.G.A avut loc, de asemenea, un schimb de păreri cu privire la viața politică internațională și în mod deosebit la aspecte ale consolidării păcii și securității, adoptării unor măsuri concrete de dezarmare, în primul rînd de dezarmare nucleară, ale soluționării pe cale pașnică, prin tratative, a conflictelor și stărilor litigioase dintre state.
de presăînsemnat în această fază nouă care începe în relațiile Est-Vest, și nu trebuie să se limiteze la rolul de spectator. Posibilități de a le influența favorabil — a spus el — sînt oferite de tratativele de dezarmare de la Geneva, de negocierile de la Viena privind reducerea trupelor, de Conferința de la Stockholm, precum și de apropiata aniversare a zece ani de la semnarea Actului final al Conferinței de la Helsinki ; toate pot da noi impulsuri în procesul destinderii în Europa.în încheiere, vicecancelarul și ministru de externe al R.F. Germania a spus : „în cadrul convorbirilor, am apreciat pozitiv rolul constant pe care România l-a jucat întotdeauna în relațiile Est-Vest. Acest rol a fost evident în numeroase ocazii. Amintesc în acesț sens doar stabilirea relațiilor diplomatice între țările noastre și Conferința de la Madrid. De aceea, vom menține, în continuare, un contact strîns în toate aceste probleme pentru a stimula desfășurarea pozitivă a conferințelor pe care le-am amintit. Părăsesc Bucureștiul cu sentimentul unor rezultate pozitive în ceea ce privește relațiile noastre bilaterale, precum și in eforturile comune de a contribui la îmbunătățirea raporturilor Est-Vest".
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Recreația mare — 15.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) :
Făt-Frumos din lacrimă — 15,30;
(sala din Piața Cosmonauților, 
11 07 57) : Tlgrișorul Petre — 10;
Jocuri de poeți, jocuri de copii — 15. 
> Circul București (10 41 95) : Parada 
circului — 19.

cinema

Cronica zileiLa Muzeul de Istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România s-a deschis, joi, expoziția „40 de ani ai Poloniei populare în afiș".Organizată de Muzeul de istorie a mișcării revoluționare poloneze din Varșovia, expoziția înfățișează aspecte ale construcției socialiste în cele patru decenii care au trecut de la eliberarea Poloniei de sub dominația fascistă. Sînt ilustrate, totodată, momente semnificative ale tradiționalelor legături de solidaritate militantă, prietenie și colaborare multilaterală dintre țările și partidele noastre, în dezvoltarea cărora un rol determinant îl au întâlnirile la cel mai înalt nivel româno-poloneze.La vernisaj au luat parte reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Consiliului Culturii și Educației Socialiste, ai altor instituții centrale, organizații de masă și obștești, un numeros public.Au participat, de asemenea, ambasadorul Poloniei la București, precum și șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră.
Depunerile 

pe obligațiuni C.E.C. 
cu cîștiguriCreșterea continuă a numărului depunătorilor și a volumului economiilor păstrate de aceștia pe diferite instrumente de economisire, în prezent existînd asupra populației peste 22,8 milioane librete de economii, demonstrează încrederea de care se bucură în marea masă a cetățenilor Casa de Economii și Consemnațiuni.Unul din instrumentele de economisire mult solicitate de populație sînt obligațiunile C.E.C. cu cîștiguri. Audiența largă de care se bucură obligațiunile C.E.C. se da- torește avantajelor pe care le prezintă, printre care; întreaga dobîn- dă aferentă se acordă în cîștiguri în bani prin trageri la sorți lunare, se pot procura în numărul dorit și fără nici o formalitate de la oricare unitate C.E.C. sau poștală care face operații pentru C.E.C., este un instrument de economisire la purtător iar sumele depuse pe obligațiuni C.E.C. se pot restitui oricînd la cerere de la oricare unitate C.E.C. sau poștală din mediul urban sau rural.Este important de reținut că în primele zece zile ale fiecărei luni obligațiunile C.E.C. cu cîștiguri se pot procura la valoarea lor nominală. De asemenea, este bine de reținut că toate obligațiunile C.E.C. existente la populație participă cu șanse egale de cîștig la fiecare tragere la sorți lunară.

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informeazăAdministrația de Stat Loto-Pronosport organizează, duminică 17 februarie 1985, cea de-a doua tragere LOTO 2 din. această lună, deci un nou prilej pentru participanții care îndrăgesc acest sistem de joc de a obține cîștiguri în autoturisme „Dacia 1300“ și importante sume de bani. Reamintim că biletul de participare costă numai 10 lei și poate fi completat cu o variantă achitată sută la sută sau cu patru variante achitate în cotă de 25 la sută. Indiferent de cota jucată, fiecare bilet are drept de participare și de cîștiguri la toate cele trei extrageri a cîte patru numere, care însumează 12 numere din 75. De la agențiile Loto-Pronosport si vînză- torii volanți din întreaga tară se pot procura bilete cu numerele preferate numai pînă sîmbătă 16 februarie.
• Neînvinsul : FESTIVAL (15 83 84) _  g. . jg. 15. jț • jg.
• Aii Baba și cei 40 de hoți : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9,15; 12,15; 15,30;
18.30, MELODIA (11 13 49) — 9; 12; 15;
18.15.
• Frumoasa Shinlang : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Vraciul : GLORIA (47 46 75) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19, TOMIS (21 49 46)
— 9; 12; 15; 18, MODERN (23 71 01) — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Pe urmele șoimului : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, AU
RORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17,15;
19.30.
• Surorile medicale t MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19.
• Ghețuri pe înălțimi : POPULAR
(35 15 17) — 15; 17, FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17; 19.
• Amintirea unei mari Iubiri : POPU
LAR — 19.
• Kramer contra Kramer : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19,
FAVORIT (45 31 70) — 8; 10; 15; 17;
19.15. FLAMURA (85 77 12) — 10,15;
12,15; 14,15; 16,30; 19.
• Cidui : LUCEAFĂRUL (15 87 87) — 
8,45; 11,45; 15; 18,15.
O Băieți buni, băieți răi 8 CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Iubirea are multe fețe : VICTO
RIA (16 28 79) — 9; 12; 15,30; 18,30,
FLACĂRA (20 33 40) — 9,30; 12; 15,30;
18.15.
& Program W. Disney — 9; 11; 17,30, 
Undeva, cîndva — 13; 15,15 : DOINA 
(16 35 38).
• Legenda călărețului singuratic :
TIMPURI NOI (15 6110) — 9; 11,30;
14; 16,30; 19.
• Yankeii: UNION (13 49 04) — 10; 
13; 16; 19.
• Rocky II : COTR.OCENI (49 48 48)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Jandarmul și extraterestrii : PA
CEA (60 30 85) — 15; 17; 19, MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Marfă furată : ARTA (21 31 86) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19.

CARNET COTODIAN■ La întreprinderea „IMATEX" din Tîrgu Mureș a fost realizat primul lot-prototip de 8 mașini de bobinat automate. El reprezintă un complex de roboți care execută o serie de operații făcute pînă acum manual.■ La întreprinderea de prelucrare a sfeclei de zahăr din Sascut a fost pusă in funcțiune o nouă capacitate de producție. Este vorba de secția de produse zaharoase și de patiserie cu o capacitate anuală de 3 000 tone. Înzestrată cu utilaje moderrte, de mare productivitate, noua capacitate de producție valorifică superior materia primă din unitate.■ In ultimii ani, în secția forjă a întreprinderii de autocamioane din Brașov s-a desfășurat o amplă acțiune de modernizare a cuptoarelor de încălzit metalul și de tratament primar. Ultimul, la care s-au efectuat asemenea lucrări, este un cuptor de recoacere tip vatră mobilă. Efectul acestor lucrări : reducerea consumului de gaz metan cu 20 la sută.■ La întreprinderea Laminorul de tablă Galați au fost livrate cele dinții cantități de laminate dintr-o nouă marcă de oțel carbon pentru scule. Beneficiar - întreprinderea de echipamente pneumatice șl de automatizare Birlad. Noua marcă de oțel se laminează pentru prima dată în țară sub formă de tablă foi (4-5 milimetri grosime), prin aceasta eliminîndu-se importul.■ La secția de industrializare a lemnului din Adjud se află în plină materializare o largă acțiune menită să ducă la valorificarea deplină a tuturor materialelor recuperabile rezultate din procesul de producție. Din aceste materiale vor fi confecționate zeci de mii de lădițe pentru fructe, legume și struguri, precum și plăci aglomerate pentru fabricile de mobilă.■ Colectivul uzinei de utilaj minier și reparații din Baia Sprie a proiectat și realizat un cărucior de perforat în evantai pentru abataj destinat lucrărilor de exploatare a minereurilor neferoase. Noua instalație minieră, dotată cu un perforator cu sfredel monobloc, realizat tot în uzină, vine să completeze mijloacele de mecanizare a lucrărilor din' subteran.
STAREA DRUMURILORDirecția drumurilor din Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor anunță că joi, la ora 19, datorită ninsorilor abundente din ultimele zile și vîntului care a viscolit zăpada erau întrerupte traficului rutier următoarele drumuri : DN 22 — Rim- nicu Sărat — Balta Aibă, între km zero și 30 ; DN 26 — Cavadineștl — Murgeni, între km 73—93 ; DN 24 C— Bivolari — Rădăuți-Prut, intre km 44—142 ; DN 29 — Săveni — Mano- leasa, între km 75—100 ; DN 41 — Căscioarele — Greaca, între km 15— 30 ; DN 29 A — Dărăbani — Rădăuți-Prut, intre km 76—90 ; DN 29 D— Botoșani — Ștefănești, Intre km 8—44 ; DN 2 F — Dragomireștl — Pleșca, între km 45—54 .Totodată, în

INFORMAȚII• în runda a 10-a a turneului zonal de șah de la Praga, marele maestru român Mihai Șubă a remizat cu Andras Adorjan (Ungaria), rezultatul de egalitate fiind consemnat și in partida Mihai Ghindă — Krum Gheor- ghiev (Bulgaria). Florin Gheorghiu a întreșupt in poziție complicată cu Vlastimil Jansa (Cehoslovacia). în partidele întrerupte, Mihai Șubă l-a învins pa Istvan Farago (Ungaria), iar Jansa a remizat cu Stempin. Pe primul loc al clasamentului sa află Mihai Șubă (România), cu 7 puncte, urmat de Vlastimil Jansa (Cehoslovacia) — 6 puncte (1).• Începînd de azi se va desfășura Ia Saint Nazaira (Franța) turneul final al „Cupei Cupelor" la volei masculin. După cum se cunoaște, in această ultimă fază a competiției este calificată și formația Steaua București, alături de cara vor mâi evolua echipele Dinamo Moscova, Levski-Spartak Sofia și S.V. Hamburg.• în prima zl a concursului internațional de natație care se desfășoară la Berlin în bazin de 50 m, tnotătoarea româncă Laura Sachela- rie a cîștigat proba de 50 m liber, cu timpul de 27”39/100. Pe locurile următoare s-au clasat Manuela Stel- lmach (R.D. Germană) — 27”41/100 și Romana Frydlova (Cehoslovacia) — 27”50/100.• în cadrul turneului pe care-I întreprinde in Grecia, Dinamo București a întrecut pe Atromitos cu scorul de 5—1. Pentru dinamoviști au înscris Augustin, Tulba, Orac, Rednlc și Suciu.• „Cupa Mondială" la sărituri cu schiurile a programat pe trambulina de la Saint Moritz (Elveția) un con-

■ Lo „Tehnoton*  lași a fost a- simiiat și introdus în fabricație de serie un nou aparat de radio denumit „Duo", proiectat de specialiștii întreprinderii și realizat în întregime cu componente din țară. Noul radioreceptor, care are două lungimi de undă - medii și lungi — > poate fi utilizat atît la baterii, cît și lo rețeaua de curent electric în condiții de consum redus.■ In actuala legislatură, în orașul Topoioveni au fost construite aproape 900 de apartamente, o centrală termică, un oficiu P.T.T.R., un cămin cultural cu 500 locuri, magazine și unități prestatoare de servicii. Cu sprijinul cetățenilor și a! deputaților s-au finalizat ample lucrări de regularizare a rîului Cîrcinov.■ Colectivul de muncă al întreprinderii forestiere de exploatare și transport din Tîrgu Secuiesc a livrat în aceste zile, peste plan, 300 metri cubi cherestea de rășinoase, 200 metri cubi masă lemnoasă pentru fabricarea plăcilor aglomerate și alte produse. Rezultatele ceie moi bune au fost obținute de unitatea de prelucrare a lemnului din Covasna și secția de exploatare din Baraolt. Rezultate cu atît mai meritorii, dacă avem în vedere că ele au fost obținute în condițiile acestei ierni, care a creat destule greutăți și forestierilor.■ Ferma de vaci de la C.A.P. Grindu, județul Ialomița, se dovedește o adevărată fintînă de lapte. Unul din îngrijitorii de aici, Alexandru Vasile, a obținut, în luna ianuarie, de la cele 25 de vaci pe care le are în primire, un vagon de lapte. Pînă la sfîrșitul anului, vrea să umple un tren cu peste 12 vagoane I■ Apicultura — îndeletnicire străveche a poporului nostru, - a cunoscut, în ultimii ani, în județul Sălaj, o dezvoltare notabilă, a- ducînd celor ce o practică, din pasiune și spirit gospodăresc, reale satisfacții. La ora actuală, apicultorii sălăjeni posedă 24 000 familii’ de albine.■ La Bicaz au fost înființate două noi secții de mică industrie - una de piese din mase plastice destinate industriei de automobile și alta de articole ceramice.
zona de est a Munteniei, în nordul și centrul Moldovei o serie de drumuri au circulația îngreunată.Pentru normalizarea cît mai grabnică a circulației rutiere și pe aceste porțiuni de drumuri au fost mobilizate peste 880 autofreze, autogrede- re, tractoare și buldozere și aproape 1 900 de oameni al muncii.Aeroportul internațional Otopenl, ca și cele de la Băneasa și din restul tării, mai puțin cele din Caransebeș, Craiova și Tulcea, unde se mai lucrează pentru înlăturarea zăpezii și a stratului de gheață, sint in stare de disponibilitate, traficul de pasageri și de mărfuri desfășurîndu-se normal. (Agerprea)
SPORTIVEcurs în care victoria a revenit austriacului Ernst Vettori, cu 225.5 puncte (sărituri de 94,5 m și 91 m). L-au urmat Matti Nykaenen (Finlanda) — 217,6 puncte și Jens Weissflog (R.D. Germană) — 216,S puncte. în clasamentul general continuă să conducă finlandezul Nykaenen.• La Băile Felix, lîngă Oradea, au avut loc joi întrecerile campionatelor republicane de cros, competiție ce a constituit, totodată, și principalul criteriu de selecție pentru alcătuirea loturilor ce vor reprezenta țara noastră ia ediția jubiliară — a 30-a — a „Crosului balcanic", ce va fi găzduită de aceeași localitate, la 10 martie.Iată rezultatele înregistrate : senioare : Maria Stănescu (Politehnica Timișoara) ; seniori : Gyorgy Marko (Steaua București) ; junioare : Maria Pintea (C.S.S. Bistrița-Năsăud) ; juniori : Dumitru Pop (Gloria Bistrița) ; tineret : Costel Constantin (C.S.M. Sf. Gheorghe).Pe echipe, victoriile au fost obținute de Olimpia București (la senioare) ; Rapid București (la seniori) ; C.S.S. Bistrița-Năsăud (la junioare) ; Tricolorul T.C.M. Oradea (la juniori) și Steaua București (la tineret).• Disputată pe patinoarul „23 August" din Capitală, partida internațională amicală de hochei pe gheată dintre echipa de primă ligă sovietică Torpedo Ustl Kamenogorsk șl Selecționata României s-a încheiat cu scorul de 9—3 (0—2. 2—1, 7—0) în favoarea oaspeților. într-un alt joc, formația de juniori a Cehoslovaciei a întrecut cu 13—3 (1—0, 6—2. 6—1) reprezentativa de tineret a României.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

ROSTOCK:

Tradiții noi în orașul 
constructorilor de naveRostock este regiunea cea mal nordică a R.D. Germane, incluzînd țărmul Mării Baltice, cu o configurație specifică, datorată numeroaselor golfuri și insule. De-a lungul coastei se înșiră, intr-o înlănțuire plină de pitoresc, porturile maritime, șantierele navale, micile sate pescărești și. nu în ultimul rînd, stațiunile balneo-cli- materîce.Dar oricît de multiple ar fl tentațiile oferite vizitatorului, ceea ce se impune ochiului și sufletului deopotrivă este capitala acestei regiuni — Rostock. Odinioară oraș hanseatic (cu o largă autonomie in desfășurarea comerțului) și vechi centru universitar, așezat pe cursul inferior al riului War- now, el s-a transformat, in anii socialismului, în climatul generalde intensă dezvoltare a întregiițări, intr-un important centru economic și cultural, cu o preponderentă vocație maritimă.Refăcute in anii ’50, magistralei® din inima orașului păstrează cu grijă construcții istorice in stil gotic, cu fațade din cărămidă aparentă, cea mai reprezentativă fiind clădirea primăriei. datând din secolele XIII— XIV. Pe strada Kropelin, de pildă, pot fi întâlnite clădiri vechi. în stilul Renașterii, in cel baroc sau cel clasic. Dacă fondul arhitectonic istoric al orașului este ocrotit cu strășnicie, planificatorii nu și-au cruțat eforturile și inventivitatea în extinderea spațiului locativ al orașului, concretizate in noile cartiere de locuit.De la constituirea R.D. Germane, deci din octombrie 1949, în orașul Rostock, unde in 1945 trăiau mai puțin de 100 000 oameni și unde 42 la sută din clădiri erau distruse de război, s-au creat condiții tot mai bune de locuit pentru 185 0OO cetățeni — deci aproape dublul populației de acum patru decenii. Dintre aceștia, 116 000 de persoane au beneficiat de asemenea condiții după Congresul ai VIIT-lea al Partidului Socialist Unit din Germania. Orașul s-a îmbogățit cu opt noi sectoare: Reutershagen I și II, cartierul Sud, Liitten Klein, E- vershagen, Lichtenhagen, SchmarI și Gross Klein, o operă de construcție tntr-adevăr impresionantă. semnificativă pentru marii® realizări ale statului socialist. Anul trecut, de 1 Mai. a fost predat locatarilor primul apartament in Dierkow, cel mai tânăr cartier al orașului.Rostockul este și rămine cel mai mare port și șantier naval al R. D. Germane. El primește in danele sale, extinse și modernizate, vas® transoceanice din toate colțurile lumii și adăpostește marile nave ce poartă pavilionul R.D.G. pe căile maritime internaționale. Și in acest sector, dezvoltarea este impresionantă. în mai 1960 s-au încheiat lucrările de reconstrucție al® instalațiilor portuare realizate tn- tr-un timp record de 30 de luni. Tranzitul portuar de mărfuri a- nual Însuma atunci 2 milioana

ÎNSEMNĂRI 
DE CĂLĂTORIE 

DIN R. D. GERMANĂ

Prin Instalațiile portuar® ale Rostockului tranzitează anual mărfuri insu- mind aproape 20 de milioane de tone
vremea

Institutul de meteorologie sl hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul ÎS februarie, ora 20 — 18 fe
bruarie, ora 20. In tară : După o în
călzire ușoară la Începutul Intervalu
lui, vremea se va răci din nou, Iar 
cerul va fl mal mult noroa. Se vor 
semnala precipitații sub formă de nin
soare, cu caracter local, tn cea mal 
mare parte a țării. Vtntul va prezen
ta Intensificări temporare tn a doua 
parte a intervalului in regiunile din 
sud |1 «st, viscolind aau spulberind ză

tone. Acum, la cele 42 de cheiuri, unde operațiile de încărcare și descărcare sînt dirijate printr-un sistem de computere, mărfurile tranzitate sînt evaluate la aproape 20 milioane tone. Transportate in mare parte cu vase „născute" chiar la Rostock.Șantierele navale Warnow din Rostock produc anual 11—12 nave de 10 000 pînă la 20 000 de tone. Cînd reporterul a fost oaspete al acestui harnic colectiv, bilanțul activității șantierului se ridica la 300 vase transoceanice nou construite. întreprinderea și-a dobîn- dit un bun renume în R.D.G. prin creșterea accentuată a producției și mai ales prin introducerea celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii in domeniile de specialitate. Pînă la izbînzile de azi, șantierele au parcurs citeva etape, scurte ca timp, dar semnificative prin salturile operate.La început, Warnow era. de fapt, un atelier pentru construit ambarcațiuni din lemn. Dar în planurile de dezvoltare a economiei R.D.G. s-a prevăzut crearea unei flote comercialeproprii a tării și constructorii de vase de la Warnow au răspuns cu cinste acestei sarcini. La sfîrșitul anilor ’50. 14 vase de tip „Frie- den“, care arborau in majoritatea lor drapelul R.D.G., navigau pe mările și oceanele lumii. în 1983, a fost lansat la apă primul vas de transport cu destinații multiple („RO-RO") de 18 000 tone.Constructorii navali din Rostock au contribuit, totodată, la asigurarea bazei tehnice pentru practicarea și extinderea pescuitului o- Ceanic. Cele 50 nave speciale ale Combinatului de pește din Rostock sînt prezente în marile zone de pescuit ale oceanului mondial.Dacă construcțiile de nave au o anumită tradiție în orașul Rostock, o ramură cu totul nouă in această așezare portuară este industria electronică și cea electrotehnică, întreprinderea „VEB Schiffselek- tronik Rostock" a luat naștere tocmai spre a pune la dispoziția constructorilor de nave aparatura modernă necesară pentru navigație și pentru toate operațiile de măsură, supraveghere și control, efectuate de personalul navigant. Tot la Rostock se află și o uzină de motoare diesel pentru dotarea navelor.Deși predominante, activitățile din sectoarele construcțiilor de nave și cele ce includ operațiile portuare nu epuizează, evident, viața trepidantă a Rostockului, cu lăcașurile sale de învățămînt și cultură, care ii dau nota sa specifică, inconfundabilă. Se poat® spune că Rostockul șl regiunea ce-i poartă numele simbolizează prin Întreaga sa dezvoltare succesele de ansamblu ale tuturor regiunilor țării în anii socialismului, succese ce tncununează munca avîntată a poporului din R. D. Germană.
Petre STANCESCU

pada. La munte va ninge viscolit. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
intre minus 22 șl minus 12 grade, pe 
alocuri mal coborite In ultima noapte, 
iar cele maxime in general intre mi
nus 12 șl minus S grade. S® 
vor semnala ceață șl chiciură pe 
alocuri, îndeosebi tn prima par
te a intervalului. In București i 
Vremea va fl rece, geroasă noaptea si 
dimineața, iar cerul va fl mal mult no- 
ros. Va ninge temporar. Vîntul va pre
zenta unele intensificări spre sfîrșitul 
intervalului, viscolind zăpada. Tempe
ratura minimă va fl cuprinsă Intre 
minus 18 șl minus U grade, iar cea 
maximă Intre minus 10 și minus 8 
grade. Ceață și chiciură la începutul 
intervalului.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII

ț

TEHNOLOGIE NOUA DE OB
ȚINERE A FIERULUI. La combinatul siderurgic Novolipețki a fost construit un agregat experimental de turnare cu o bai® de zgură lichidă. Agregatul permite punerea la punct a unei tehnologii originale de obținere a fierului din minereu altfel decît prevăd schemele tehnologice clasice. Noua metodă permite utilizarea cărbunelui energetic obișnuit, și nu a cocsului. întregul proces de topire și turnare a metalului se desfășoară continuu, fără a mai fi necesar sâ se recurgă la munca manuală.

• IPOTEZE ASTRONOMICE.Potrivit rezultatelor analizelor efectuate de oameni de știință americani, soarele este mult mai mic decit se calculase anterior și nu corespunde imaginii pe care o aveam despre astrul zilei ca un reactor termonuclear uriaș. Fizicianul K. Rowell din California a elaborat un model al soarelui care ar avea un nucleu alcătuit nu din heliu și hidrogen, așa cum se credea pînă

acum, ci din fier, acest nucleu avînd o rază de 5 la sută din raza totală a astrului și o densitate de 160 g/cmc.
• TELEVIZIUNE IN RELIEF. „Matsushita", una din importantele firme japoneze producătoare de aparatură electronică, a anunțat că a realizat un televizor cu imagini în relief care nu mai necesită utilizarea de ochelari speciali. Sistemul constituie o sinteză a imaginilor luate de cinci camere, fiecare dintr-un alt unghi, și înregistrate de un magnetoscop. Sînt folosite lentile speciale pentru obținerea unei precizii optime. Noul aparat, dotat cu un ecran de expoziția deschide, Tsukuba. 35,5 centimetri, va fi prezentat la științifică internațională care se la 17 martie. în orașul nipon

EX-multa• SUBMERSIBIL PENTRU 
PLORĂRI PETROLIERE. Mai societăți petrolier® Încearcă să pună la

punct noi tehnologii de prospectare și exploatare a zăcămintelor de țiței din zona platoului continental. Astfel, „Continental Oil Co.“ a construit un submersibil de 51 000 tone, pentru operațiuni la mare adîncime. Aparatul, folosit experimental in zona ză- cămintuiui Hutton, se ancorează pe platoul continental prin cabluri tubulare de oțel, spre deosebire de platformele convenționale care se fixează pe picioare de beton armat și oțel. Submersibilul poate fi deplasat de la un zăcămint la altul și poat® funcționa la adîncimi de pînă la 426 metri, în condiții de furtuni puternice.
• SURSĂ GIGANTICĂ DE RA

DIAȚII RADIO. Oamenii de știință de Ia Institutul Max Planck pentru radioastro- nomie, din Bonn, au descoperit, recent, ceea ce se consideră a fl cea de-a treia mare sursă de radiații radio din Univers, în ce privește întinderea in spațiu, transmite agenția D.P.A. Cercetând zona Căii

Lactee cu ajutorul unui radiotelescop avînd diametrul de 100 metri, specialiștii au găsit, pe lungimea de undă de 11 centimetri, o radiogalaxie de formă alungită netipică, cu un mic nucleu punctiform, din care izvorăsc imense cantități de energie. Corpul ceresc radiază in diapazonul undelor radio tot atît de „luminos" ca zece miliarde de stele de tipul Soarelui sau 1 000 d® sistem® de tipul Căii Lactee.
• O NOUĂ MATERIE PRIMĂ 

PENTRU HÎRTIA DE ZIAR. Cum sfi se păstreze pădurile și, în același timp, să se realizeze o cantitate suficientă de hir- tie? La această întrebare au Încercat să răspundă specialiștii canadieni, care propun o metodă de fabricare a hîrtiei de ziar din hibiscus — o varietate de cinepă africană. Perioada de creștere a plantei este de 150 de zile, timp in care atinge înălțimea da 4 m. Această evoluție rapidă, precum

*i faptul că m poate realiza o recoltă de hibiscus de 3—4 ori mai mare decît de lemn, pe aceeași suprafață de teren, fac ca planta să fie deosebit de prețioasă pentru industria hîrtiei, apreciază specialiștii canadieni.
• UN ARHIPELAG IN DE

PLASARE PE VERTICALA. Specialiștii polonezi care, recent, au efectuat prospecțiuni in arhipelagul Spitzbergen au descoperit linia țărmului pe care ti aveau insulele acum o mie de ani. în acest fel s-a aflat că în timpul perioadei cuaternar® s-au produs de mai multe ori modificări ale nivelului apelor mării, dar că — independent de creșterea sau scăderea acestui nivel — întregul arhipelag se ridică. Acest fapt este confirmat, printre altele, și de o linie a țărmului găsită la altitudinea de 100 de metri față de nivelul actual al mării. Interesant este insă că s-au găsit contururi

car® atestă nu numai ridicarea arhipelagului, ci și coborîrea lui periodică, relatează agenția P.A.P. De aici a apărut ipoteza că mișcările întregului arhipelag pe verticală nu au avut un caracter constant. în legătură cu aceasta, s-a emis presupunerea că sub greutatea uriașă a calotei de gheață care acoperea arhipelagul acesta a coborît, Iar după topirea parțială a calotei el a Început să se ridice.
• MOTOARE DIESEL CU ULEI 

DE PALMIER. ° companie niponă urmează a construi tn Malayezla împreună cu o firmă din această țară o întreprindere pentru producerea și desfacerea unor motoare diesel care funcționează cu ulei da palmier. Modelul unul astfel de motor a fost realizat in 1983 de firma vest-germană „Elko". Motorul poate fl folosit la instalații de electrogeneratoare, precum șl tn agricultură $1 construcții.
DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII



Aprecierile Prezidiului R.S.F.L privind 
rezultatele convorbirilor dintre tovarășii 
Veselin Giuranovici și Nicolae Geaușescu

„Dialogul la nivel înalt româno-iugoslav a dat 
un nou impuls relațiilor de bună vecinătate*
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BELGRAD 14 (Agerpres). — In cadrul ședinței Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, care a avut loc miercuri, tovarășul Veselin Giuranovici, președintele Prezidiului. a prezentat rezultatele vizitei de prietenie efectuate în România și ale convorbirilor purtate cu tovarășul! Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.Prezidiul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia — informează agenția Taniug — a apreciat că vizita — care se înscrie in tradiția întâlnirilor iugoslavo-române la nivel Înalt — a dat un nou impuls consolidării relațiilor de bună vecinătate și extinderii colaborării dintre cele două țări. Au fost apreciate pozitiv acordurile convenite in legătură cu promovarea în continuare a diferitelor forme de colaborare economică reciprocă și s-a subliniat necesitatea
ÎN FAVOAREA EDIFICĂRII UNEI NOI 

ORDINI ECONOMICE MONDIALEALGER 14 (Agerpres). — Comunicatul comun dat publicității la Alger la încheierea vizitei președintelui Consiliului Provizoriu al Apărării Naționale al Republicii Ghana, Jerry Rawlings, și a convorbirilor avute cu șeful statului algerian, Chadll Bendjedld, subliniază necesitatea stabilirii unei noi ordini economice mondiale, bazată pe democratizarea relațiilor internaționale șl care să fie în consonanță cu aspirațiile popoarelor spre pace, libertate și progres.Âbordînd, cu prioritate, situația din Africa, șefii celor două state au evidențiat, de asemenea, necesitatea întăririi Organizației Unității Africane (O.U.A.), salutînd ideea convocării în cursul acestui an a unei conferințe economice la nivel înalt a organizației.BUENOS AIRES 14 (Agerpres). — Președintele ales al Uruguayului, Julio Maria Sanguinetti, a reafirmat
Toate {ările și popoarele lumii slot vital interesate 

In înfăptuirea dezarmării nucleare 
Declarația secretarului general al O.N.U.CANBERRA 14 (Agerpres). — Intr-un discurs rostit la Clubul presei naționale din Canberra, secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, s-a referit la noile negocieri de dezarmare sovieto-ameri- cane de la Geneva, evidențiind interesul tuturor statelor lumii fată de acestea, față de problematica dezarmării și de oprirea cursei Înarmărilor. „A aborda dezarmarea nucleară ca pe o chestiune care tine doar de raporturile dintre puterile nucleare și aliatii lor înseamnă a comite o nedreptate față de întreaga omenire", a spus el. Javier Perez de Cuellar a afirmat Încă o dată nece

luării' unor măsuri corespunzătoare pentru realizarea lor.Apreciind convorbirile cu privire la actuala situație internațională, îndeosebi din Europa — în lumina recentelor acorduri dintre U.R.S.S. și S.U.A. cu privire la începerea tratativelor pentru dezarmare — Prezidiul R.S.F. Iugoslavia a subliniat necesitatea antrenării comunității internaționale largi la găsirea de soluții pentru oprirea cursei înarmărilor și înfăptuirea destinderii. A fost apreciat pozitiv faptul că în cursul convorbirilor s-au evidențiat rolul țărilor ‘ nealiniate în situația mondială actuală și acțiunea lor pentru soluționarea celor mai importante probleme internaționale.Prezidiul a apreciat, totodată, pozitiv hotărîrea celor două țări de a acționa in direcția extinderii colaborării bilaterale și multilaterale a țărilor balcanice In toate domeniile de interes comun.
necesitatea Întăririi unității șl cooperării Intre țările Americii Latine, subliniind că procesele democratice din regiune nu au fost niciodată mal puternice.în cadrul unei conferințe de presă organizate la Buenos Aires după convorbirile avute cu șeful statului argentinian, Râul Alfonsin, președintele ales al Uruguayului a subliniat pericolele pe care criza economică — ale cărei efecte „nu au fost niciodată mai grave ca acum" — le reprezintă pentru dezvoltarea statelor din regiune.Comunicatul oficial dat publicității In capitala argentiniană la încheierea convorbirilor relevă necesitatea extinderii și diversificării raporturilor la scară regională, inclusiv în domeniul cooperării economice, In primul rlnd in agricultură, ca șl a coordonării pozițiilor statelor latino- americane în cadrul eforturilor pentru edificarea unei noi ordini economice și politice mondiale.

sitatea de a se depune toate eforturile pentru prevenirea unui conflict nuclear, atrăgînd atenția că ar fi iluzoriu să se spere că în urma unui război nuclear s-ar mai putea pune problema unei noi ordini internaționale.El a apreciat. In același timp, ca legitimă și îndreptățită îngrijorarea Noii Zeelande și Australiei în legătură cu desfășurarea armelor nucleare ; „populația acestor țări este conștientă în mare măsură că nu există un loc ferit de pericole, în cazul unui război nuclear, iar prevenirea unei asemenea orori este condiția tuturor celorlalte aspirații".

Schimb de mesaje intre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele Kenan EvrenANKARA 14 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, au fost transmise președintelui Republicii Turcia, Kenan Evren, un mesaj de prietenie și cele mai bune urări de sănătate șl fericire, de bunăstare poporului turc.Mulțumind pentru mesaj, președintele Kenan Evren a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu un cordial salut și cele mai bune urări de sănătate și fericire, de prosperitate poporului român.Evocind cu plăcere convorbirile la nivel înalt care au avut loc la Bucu

„Asigurarea păcii - sarcina principală 
a actualității"

Cuvlntarea tovarășului Erich Honecker la mltlnqul de Ia 
Dresda consacrat aniversării a 40 de ani de la bombardarea 

orașuluiBERLIN 14 (Agerpres). — Agenția A.D.N. informează că Ia Dresda a avut Ioc un miting, la care au participat peste 100 000 de persoane, consacrat împlinirii a 40 de ani da la bombardarea orașului, în timpul celui de-al doilea război mondial, soldată cu 35 000 de victime. Au fost prezenți, de asemenea, oaspeți din Ițări socialiste, precum și din țări occidentale, între care Helmut Schmidt, deputat social-democrat in Bundestag, fost cancelar al R.F.G.Luind cuvîntul, Erich Honecker, •ecretar general al C.C. al P.S.U.G.,
întrevedere Erich Honecker — Helmut SchmidtBERLIN 14 (Agerpres). — Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, și fostul cancelar al R.F.G., Helmut Schmidt, au avut, la Berlin, o întrevedere

„Cheltuielile militare frineaiă progresul 
social al îotregii omeniri"

Raportai ECOSOC pentru anul 1985NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). — Pacea reprezintă o necesitate vitală pentru om și este temelia unei evoluții sănătoase a societății umane — se arată in raportul pentru anul 1985 al Consiliului Economic și Social al O.N.U. (ECOSOC) privind situația socială în lume. Pacea și securitatea internațională — se subliniază in document — sint strîns legate de dezvoltarea economică.Existența unui mare număr de conflicte armate și creșterea colosală a cheltuielilor militare frînează progresul social al întregii omeniri — relevă raportul. în anul 1984, potrivit datelor ECOSOC, cheltuielile mondiale în scopuri militare au depășit plafonul de 800 miliarde de dolari, reprezentând circa 168 de dolari pentru fiecare locuitor al globului. Aceste cifre oferă imaginea a ceea ce s-ar putea realiza la scară mondială în condițiile in care resursele irosite In scopuri militare ar fi orientate spre acoperirea nevoilor sociale ale popoarelor. Autorii raportului menționează, in context, că prețul unul submarin nu

rești și Ankara, președintele Kenan Evren a exprimat dorința continuării acestui dialog hotăritor pentru dezvoltarea fructuoasă a raporturilor bilaterale pe multiple planuri dintre România și Turcia, a conlucrării dintre cele două state pentru promovarea păcii, dezarmării și înțelegerii internaționale.Schimbul de mesaje a avut loc cu prilejul primirii de către președintele Republicii Turcia, Kenan Evren, a tovarășului Aurel Duma, ministru secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe.

președintele Consiliului de Stat alR. D. Germane, a evocat evenimentele tragice petrecute cu patru decenii In urmă și a subliniat că în momentul de față nimic nu este de mai mare actualitate decît asigurarea păcii. P.S.U.G. și Guvernul R. D. Germane — a subliniat vorbitorul — consideră, ca și pînă acum, că asigurarea păcii este nu numai necesară, dar și posibilă. R.D.G. salută înțelegerea realizată între U.R.S.S. șiS. U.A. de a organiza convorbiri în probleme ale dezarmării nucleare, a arătat Erich Honecker.
neoficială consacrată unor probleme de interes reciproc, anunță agenția A.D.N. Ei au apreciat că celor două state germane le revine o răspundere deosebită in apărarea păcii și securității mondiale.

clear de ultimul, tip este egal cu totalul alocațiilor bugetare pentru învățămînt și educație ale unui număr de 23 de țări în curs de dezvoltare. în care trăiesc circa 160 000 000 copii de vîrstă școlară. Cheltuielile militare mondiale cresc intr-un ritm mai mare decît producția globală totală. La începutul anilor ’80 — arată experții O.N.U. — sectorul militar deținea o pondere de circa 6 la sută in ansamblul producției realizate In lume, folosind 50 000 000 de oameni, intre care 500 000 de oameni de știință și ingineri, adică o cincime din totalul acestora. In armatele actuale ale statelor sint Încadrați 29 000 000 militari.Datele și aprecierile din raportul ECOSOC se constituie într-o convingătoare pledoarie In favoarea opririi uriașei risipe de resurse pe care o reprezintă cursa înarmărilor, în sprijinul dezarmării, al intensificării eforturilor pentru reducerea și eliminarea decalajelor economice, pentru instaurarea unei noi ordini economice mondiale.

ORIENTUL MIJLOCIUBEIRUT 14 (Agerpres). — Trupele israeliene de ocupație din sudul Libanului au întreprins noi acțiuni represive împotriva populației locale. După cum a anunțat purtătorul de cuvlnt al Forței interimare a O.N.U. în Liban, Timor Goksel, o coloană de blindate israeliene, compusă din două tancuri și 18 transportoare, a atacat joi localitatea șiită Bourj Ra- hal, la nord-est de Tyr. Forțele de ocupație au reținut mai multe zeci de persoane pentru interogatorii și au efectuat percheziții. In cursul atacului israelian, o persoană a fost ucisă, iar alta rănită.Vehicule blindate israeliene au Încercuit, de asemenea, tabăra de re- fugiați palestinieni Ain El Heloue, la periferia orașului Saida.WASHINGTON 14 (Agerpres). — Comunicatul comun cu privire ,1a convorbirile dintre președintele 'S.U.A., Ronald Reagan, și regele Fahd al Arabiel Saudite relevă că interlocutorii s-au concentrat asupra căutării „unei soluții juste, stabile și durabile" a conflictului din Orientul Mijlociu, evidențiind faptul că „o pace stabilă trebuie să asigure securitatea tuturor statelor din zonă", precum și condițiile pentru „exercitarea drepturilor legitime ale poporului palestinian" — transmit agențiile Associated Press și U.P.I.
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GRUPUL DE LA CONTADORA
Ia anunțat amînarea reuniunii cu reprezentanții țărilor din America Centrală ce urma să aibă loc joi și vineri în capitala panameză — Ise arată într-un comunicat al Ministerului Relațiilor Externe al Mexicului. Documentul precizează I că amînarea este necesară pentru a se asigura condițiile cele mai pro- J pice abordării problemelor de fond I asupra păcii și cooperării în America Centrală.

MITING. In marele centru ln- I dustrial și cultural Dortmund, din R.F.G., a avut loc un miting antifascist și antirăzboinic, la care au I participat reprezentanți ai mișcărilor pentru pace și organizațiilor antifasciste din R.F.G. și din alte Ițări europene. în intervențiile lor, vorbitorii s-au pronunțat cu fermitate împotriva continuării cursei înarmărilor, subliniind că sarcina I primordială a umanității o constituie intensificarea luptei împotriva pericolului unui cataclism nuclear.î CONVORBIRI IUGOSLAVO-CI- « PRIOTE. In comunicatul dat publicității la Încheierea vizitei In I Iugoslavia a președintelui Ciprului,Spyros Kyprianou, și a convorbirilor avute cu președintele Prezi» Idiului R.S.F.I., Veselin Giuranovici, se reafirmă identitatea sau marea apropiere a pozițiilor celor două țări In problemele internaționale discutate și acordul lor pen- I tru promovarea în continuare a relațiilor bilaterale de prietenie și I cooperare — transmite agențiaTaniug. Iugoslavia și Ciprul — se arată în comunicat — îșl exprimă . speranța în reluarea cit mai curtnd posibil a negocierilor intercomuni-

PLENARA C.C. AL P.C. BULGAR
• Raportul prezentat de tovarășul Todor Jivkov • Convo

carea celui de-al XIII-lea Conqres al partiduluiSOFIA 14 (Agerpres). — La Sofia s-au desfășurat lucrările plenarei C.C. al P.C. Bulgar, în cadrul căreia tovarășul Todor Jivkov, secretar general al C.C. al P.C. Bulgar, a prezentat raportul „Cu privire la unele concepții și atitudini noi față de elaborarea și înfăptuirea politicii Republicii Populare Bulgaria în domeniul tehnico-științific".Plenara a adoptat o hotărîre prin care aprobă raportul ca document programatic al P.C. Bulgar în vederea înfăptuirii nemijlocite a revoluției tehnico-științifice în Bulgaria, a strategiei globale și platformei practice pentru legarea avantajelor pe care le oferă socialismul de realizările progresului tehnico-științific
Încheierea lucrărilor Congresului P.C. din Bolivia

Tovarășul Simon Reyes Rivera ales in funcția de 
prim-secretarLA PAZ 14 (Agerpres). — în capitala Boliviel s-au încheiat lucrările celui de-al V-lea Congres al Partidului Comunist din Bolivia. In ultima zi a lucrărilor au fost alese organele de conducere ale partidului. în funcția de prim-secretar al Comitetului Central al P.C.B. a fost ales Simon Reyes Rivera.Congresul a adoptat o seria de 

tare, care să ducă la o soluționare justă și trainică a problemei cipriote.CERERE. Partidul Comunist din Norvegia a cerut guvernului țării să închidă porturile norvegiene pentru navele americane care au la bord arme nucleare. După cum se arată într-o declarație a conducerii centrale a partidului, dată publicității la Oslo, navele forțelor maritime americane ale S.U.A. care acționează în imediata vecinătate a țărmurilor Norvegiei șl care poartă la bord diferite tipuri de arme, inclusiv nucleare, constituie un pericol pentru securitatea în zonă, contravin principiilor fundamentale ale politicii țării șl sporesc încordarea în nordul Europei.REUNIUNE. La Roma a avut loc © reuniune a secretarilor generali sil a liderilor grupurilor parlamen-
IARNA ÎN

Pentru a eincea zi consecutiv, ca 
urmare a căderilor abundente de 
zăpadă din ultima vreme, a poleiu
lui, troienelor și temperaturilor scă
zute, numeroase țări din Europa 
sint confruntate cu dificultăți deo
sebite, mai ales ih ceea ce privește 
traficul rutier, maritim, feroviar și 
aerian.

In cursul nopții de miercuri spre 
joi, mercurul termometrelor a scă
zut in Țara Galilor și sudul Angliei 
la minus 17 grade Celsius. De-a 
lungul coastelor daneze ale Mării 
Baltice, cinci nave sint imobilizate 
din cauza gheții, a cărei grosime 
depășește 40 centimetri.

contemporan, a rezolvării cu succes a sarcinii istorice de construire a societății socialiste dezvoltate In Bulgaria.Plenara a hotărît ca al XIII-lea Congres al P.C. Bulgar să aibă loc In prima jumătate a lunii aprilie 1986. Pe ordinea de zi a lucrărilor figurează Raportul C.C. al P.C.B. referitor la activitatea desfășurată în perioada dintre congresele al XII- lea și al XIII-lea, tezele privind activitatea partidului, dezvoltarea socială, economică și culturală a Bulgariei în cel de-al optulea cincinal șl sarcinile pentru perioada cincinalului următor, iar în unele domenii, în perspectivă, pînă în anul 2000, alegerea organelor centrale de conducere ale partidului.

rezoluții în care se subliniază necesitatea intensificării eforturilor pentru apărarea păcii șl securității internaționale, împotriva continuării cursei înarmărilor. Totodată, documentele aprobate reliefează solidaritatea P.C.B. cu popoarele de pe continentul latino-american In lupta lor pentru asigurarea libertății și independentei naționale.
tare ale celor cinci partide mem- I, bre ale coaliției guvernamentale Italiene, prezidată de primul mi- I nistru Bettino Craxi, secretarul ge- | neral al P.S.I. In acest cadru, cele cinci partide s-au angajat Ca re- | prezentanții lor în guvern și in parlament să acționeze pentru a- • doptarea unei serii de măsuri în legătură cu cele mai urgente pro- I bleme economice și sociale ale I Italiei, astfel încît ele să poată fi puse în practică Înaintea alege- I rilor administrative de la 12 mai. IDEMONSTRAȚIE. O puternică demonstrație în favoarea păcii s-a I desfășurat în orașul Costa Mesa I din California, din inițiativa coaliției antirăzboinice „Mobilizare pen- I tru salvarea omenirii", care gru- | pează peste 130 de organizații diferite din Statele Unite. Acțiunea ■ a avut loc în legătură cu începerea, la baza militară californiană I El Toro, a unei reuniuni cu participarea reprezentanților Ministeru- I lui Apărării, N.A.S.A. și ai unor | corporații care execută comenzi militare. ■

POPULAȚIA R.P.S. ALBANIA I 
număra, la sfirșitul anului trecut, 
2 869 400 locuitori — relatează agen
ția A.T.A. I

EUROPA I
Un viscol puternic s-a abătut I 

asupra orașului Istanbul, unde tra
versarea Bosforului a fost suspen- 1 
dată. Troienele de zăpadă au blo
cat mii de autovehicule, iar in 
unele cartiere ale orașului au fost 
semnalate defecțiuni in aprovizio
narea cu electricitate.

în Iugoslavia, majoritatea rîurilor 
au înghețat din nou. De pildă, in 
apropiere de Senta, Titel și Novi 
Becej, Tisa a înghețat în întregime. 
La Varadzin, gheața blochează 
riul Drava, sloiurile plutind pe 
aproape jumătate din cursul aces- I tui rîu. Parțial înghețata sint șt | 
apele Moraviei.

( MII SIBMISM li UMilWI'

ACCESUL LA MUNCĂ - UN DREPT LEGITIM Al TUTUROR TINERILOR

Anul Internațional 
al Tineretului 

1985

„Este necesar să se facă totul pentru a se deschide 
cîmp larg de afirmare a tinerilor, pentru a li se asigura 
dreptul la muncă, de a participa în mod constructiv și 
responsabil la viața economică și social-politică, la dez
voltarea țărilor lor, la eforturile de progres și civiliza
ție ale întregii umanități".

NICOLAE CEAUȘESCU

secințe din cele mal grave asupra dezvoltării personalității, asupra participării lor la eforturile de progres ale fiecărui popor.

Participarea tineretului la edificarea viitorului oamenirll are o Importanță deosebită și - în mod practic - nici un program de perspectivă economică, politică și sociala, elaborat fără luarea în considerare a valențelor tinerel generații, nu are șanse să asigure dezvoltarea armonioasă, progresul fiecărei țări, al umanității in ansamblu. Afirmația, cuprinsă in rezoluția Adunării Generale a O.N.U. privind proclamarea Anului Internațional al Tineretului sub deviza „Participare, Dezvoltare, Pace" — inițiat, după cum se știe, de România - evidențiază necesitatea sporirii'contribuției tinerilor la viața socială.

„Șomajul în rîndul tineretului a 
luat proporțiile unei adevărate cala
mități in țările Europei occidentale, In primul rind in Belgia, Republica 
Federală a Germaniei, Franța, Olan
da" — se sublinia într-un document

între numeroasele preocupări care fac obiectul Anului Internațional al Tineretului se află, fără îndoială, șl aceea privind asigurarea dreptului la muncă al tinerilor. Subliniind responsabilitatea fiecărui stat, a fiecărui popor de a crește și educa tineretul in spiritul muncii șl al creației, tovarășul Nicolae Ceaușescu, In Mesajul adresat participanților la seminarul international „Tineretul și 
dezvoltarea", arată că se impun eforturi pentru lichidarea unor stări de lucruri anacronice cum este șomajul, care întunecă viața și restrînge posibilitățile de afirmare a unei mari părți a tineretului lumii.Intr-adevăr, dreptul Ia muncă este o revendicare esențială, fără de care o integrare reală în societate este de neconceput. Pentru că munca este activitatea cea mai pregnantă de recunoaștere a utilității individului în cadrul societății, ea este izvorul împlinirilor personale și generale.„A fi lipsit de un loc de muncă 
— se arată in publicația belgiană «Jeunesse, familie et sociătă» — 
aste sinonim cu a te afla in impo
sibilitatea de a-ți îndeplini actul so
cial fundamental". Pornind tocmai

de la faptul că, In prezent, In statele capitaliste și în țările in curs de dezvoltare milioane și milioane de tineri sint șomeri, fiind lipsiți de acest drept elementar, dreptul la un loc de muncă, în cadrul reuniunilor consacrate A.I.T., diferiți factori, în primul rind organizații de tineret și studenți, au evidențiat dificultățile pe care tinerii le întâmpină pe piața muncii, șomajul constituind una din barierele multidimensionale, cel mai greu de trecut, limitîndu-le posibilitățile de participare la viața politică și socială.
Șomajul juvenil — o ade

vărată calamitate. Un recent raport al secretarului general al O.N.U. privind situația generală a tineretului, elaborat cu prilejul marcării A.I.T., arăta că in prezent populația tânără — cuprinsă întră 15—24 ani — este de 922 milioane persoane și va ajunge la 1 309 milioane In anul 2025. în fiecare an, contingente noi de tineri așteaptă să li se ofere un loc de muncă corespunzător pregătirii.
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„De la terminarea școlii, In urmă cu opt ani, caut zadarnic 
un loc de muncă stabil. La noi 
In oraș 40 la sută din tinerii sub 25 de ani sint șomeri. Cu greu 
obții o slujbă sezonieră : zu
grav, vopsitor, hamal, ospătar. 
Și șansele de a ieși din această 
situație sint minime : celor 
130 000 de șomeri înregistrați la 
Neapole li s-au oferit in ulti
mele zile 230 locuri de muncă".(Alessandro Amerlco, 25 ani, șomer, Neapole — Italia)

al Biroului Internațional al Muncii. Dealtfel, pe ansamblul statelor membre ale Organizației de Cooperare Economică și Dezvoltare (organizație reunind 24 de state capitaliste dezvoltate). In perimetrul căreia numărul celor aflați în căutarea unui Ioc de muncă a depășit la începutul a- cestui an 31,5 milioane, tinerii sub 25 de ani reprezintă 40,8 la sută din totalul șomerilor înregistrați anul trecut Fiecare al cincilea tinăr din (ările membre ale O.E.C.D. se află in căutarea primului loc de muncă. Criza economică îndelungată a dus la concedieri masive, primii înscriși pe

listele de șomaj fiind tinerii. Iar din cadrul acestora tinerele muncitoare. Așa cum se arată în studii elaborata de O.N.U., actualele convulsii de pe piața muncii și din economia mondială au făcut din tineret una din categoriile sociale cele mai vulnerabile și defavorizate.Adlnclrea decalajelor economice, persistența subdezvoltării au contribuit, de asemenea, la sporirea numărului de șomeri tineri în statele în curs de dezvoltare. După unele statistici, gradul de ocupare al tineretului în activitatea productivă din aceste state a continuat să se reducă. Astfel, în ultimii ani, în unele țări din Asia și Pacific procentul de tineri activi din punct de vedere economic atinge doar 33—75 la sută din total, iar, potrivit unor cifre publicate la Națiunile Unite, din cei 734 milioane de tineri din zonele mai puțin dezvoltate, fiecare a treia persoană nu dispune de un Ioc de muncă sigur. O serie de reorientărl în politica economică a unor state In curs de dezvoltare, impuse de nivelul datoriei externe, de practicarea unor dobînzl Înalte, au dus la aml- narea sau anularea unor programe economlco-sociale, cu efecte profund dăunătoare asupra angajării forței de muncă, cu precădere a celei tinere.Deși diferențiat de la o țară la alta, de la o regiune la alta, șomajul tn rîndul tineretului este manifestarea unor deficiențe structurale, de natură economică și socială, cu con
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„Riscul de a deveni șomer 
este in medie de trei ori mai 
mare pentru tineri decît pentru 
restul populației. Ei sint primii 
concediați în perioadele de cri
ză și ultimii angajați in caz de 
relansare economică. Descura
jați, numeroși tineri abandonea
ză tentativele de a mai căuta 
de lucru șl în consecință ei nu 
mai figurează pe listele de șo
maj, de aceea in realitate nu
mărul șomerilor tineri este mult 
mai ridicat".
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(Din Raportul O.E.C.D. privind utilizarea forței de muncă)

Șomajul — apreciază specialiștii — este una din cauzele determinante ale alienării și marginalizării, delincventei, toxicomaniei și criminalității din rîndul unor categorii da tineri.
Un apel rațional : „locuri 

de muncă, nu bombe". Cer* cetători și sociologi au dat asigurări potrivit cărora, chiar dacă nu se rezolvă în întregime, șomajul printre tineri poate fi redus la limite rezonabile. Pentru aceasta este nevoie Insă de crearea in fiecare an, numai in statele capitaliste, a două milioane noi locuri de muncă pînă în anul 1990. în ce privește tinerii fără slujbe din țările în curs de dezvoltare, se apreciază că integrarea lor în economie presupune înființarea unor unități capabile să absoarbă anual un număr de 15 milioane persoane. Dar ridicarea de noi întreprinderi industriale și agricole, din sfera serviciilor și comerțului, care ar putea absorbi așa-zisul surplus de forță de muncă, este împiedicată din lipsă de fonduri financiare.Un paradox al lumii contemporane : în timp ce milioane de tineri își pierd anii cei mai frumoși bătând la porțile uzinelor și primind același răspuns „N-avem de lucru", sute de miliarde de dolari se irosesc anual, în modul cel mai irațional cu putin-

Sub chemarea „JOBS NOT BOMBS", „LOCURI DE MUNCA, NU BOMBE" - care exprimă dorința a milioane de tineri afectați de șomaj, la Manchester, în Marea Britanie, s-a desfășurat o mare demonstrație a tineretuluiță, pentru înarmări, în scopuri de distrugere. Datorită aberantei curse a înarmărilor, în perioada postbelică au fost privați de slujbe circa 150 milioane de oameni. Studii elaborate de experțî au demonstrat că alocarea pentru nevoile civile a 500 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă numai o parte a bugetelor de înarmare, ar duce la apariția a 20 milioane de locuri de muncă suplimentare.Sint doar cîteva exemple elocvente care atestă caracterul profund realist și umanist al propunerilor României privind înghețarea și reducerea cheltuielilor militare și alocarea fondurilor astfel eliberate soluționării problemelor economico- sociale care confruntă popoarele, inclusiv combaterii șomajului in rîndul tineretului.
A.I.T. — un generos peri

metru de acțiune. încePind cu hotărîrea de proclamare a Anului Internațional al Tineretului, cu Programul concret de măsuri și activități ce urmează a fi întreprins cu prilejul A.I.T. — elaborat de Comitetul Consultativ al O.N.U. pentru A.I.T., al cărui președinte este reprezentantul României, tovarășul Nicu Ceaușescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al C.C. al U.T.C. — șl continuînd cu docu

mentele adoptate cu ocazia celor cinci reuniuni regionale de tineret, cu numeroase alte studii și rezoluții ale unor organe și organisme din sfera Națiunilor Unite, problema angajării tineretului în viața economică s-a aflat în centrul atenției. S-a apreciat că „șomajul este cea 
mai critică problemă socială și eco
nomică care afectează tineretul. 
Perspectivele de locuri de muncă 
pentru această categorie de virsti 
tint decepționante".

| „A.I.T. oferă ocazia elaborăriii politicilor și programelor refe- ț ritoare la tineret. Guvernele i adoptă măsuri pentru a amelio- 
, ra situația tinerei generații. Se ț manifestă tot mai puternic ne- 
\ ---  -----------------
*

cesitatea de a se asigura o ur
mare corespunzătoare A.I.T., 
astfel incit, și după 1985, nevoile 
și aspirațiile tineretului să ră- 
mină în prim-planul eforturilor 
de 'dezvoltare",(Din Raportul secretarului general al O.N.U. privind situația tineretului)
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4In aceste documente sa sugerează guvernelor să analizeze situația tineretului, să evalueze programele existente, să efectueze studiile necesare șl să elaboreze planuri și programe pentru anii următori, angajind în mod ferm resursele umane și financiare necesare in asemenea direcții, pentru a spori posibilitățile de participare a tinerilor la viața economică.Așa cum a rezultat șl din dezbaterile sesiunii actuale a Adunării Generale, in cursul căreia pe marginea rezoluției privind Anul Internațional al Tineretului au luat cu- vîntul reprezentanți din peste 100 de state, A.I.T. constituie un prilej de evaluare a condițiilor de viață și muncă ale tinerei generații, un moment de natură a crea noi impulsuri privind modul în care generației viitorului îi sint asigurate condiții de afirmare.In Anul Internațional al Tineretului — an proclamat prin consensul tuturor statelor membre ale O.N.U. — evidențiindu-se grija și îndatorirea tuturor țărilor și popoarelor de a asigura tinerei generații cadrul adecvat de împlinire, nu poate exista lucru mai prețios ce poate fi oferit tinerelor vlăstare ale planetei decît trecerea la înfăptuirea unor măsuri de dezarmare, de sporire a alocațiilor sociale, a investițiilor civile pe seama reducerii cheltuielilor militare, care să ducă la sporirea posibilităților de integrare în muncă ■ tineretului.
Ioan TIMOFTE


