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CONCLUZII Șl ÎNVĂȚĂMINTE LA ÎNCHEIEREA CINCINALULUI 1981-1985, 

LA ÎNCEPUTUL UNU[ NOU CINCINAL

Industria modernă cere organizare exemplară,
înaltă competență și răspundere

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
S-A iNTlLNIT CU TOVARĂȘUL YASSER ARAFAT,

președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei

Industria. îi rostim numele cu un aer atit de firesc incit uneori pierdem din vedere valoarea ei inestimabilă de factor dinamizator al dezvoltării întregii economii naționale, de etalon al progresului și civilizației, rolul ei decisiv in afirmarea prestigiului economic, mereu crescind, al României socialiste in marea competiție mondială a valorilor materiale. Am putut privi din nou, în aceste zile, șiruri de cifre și pasaje întregi de concluzii înscrise in dreptul rubricii „industrie" a marelui bilanț al muncii întregului popor, de-a lungul cincinalului 1981—1985, bilanț înfățișat pe larg în comunicatul dat recent publicității. Și chiar dacă ritmurile par a nu avea înălțimea altor cincinale, iată că o creștere, în ultimii cinci ani, cu aproape 22 la sută a producției-marfă industriale este menită să ofere prilejul unor concluzii optimiste, îmbucurătoare și, totodată, al unor concluzii pline de învățăminte pentru perioada viitoare.în primul1 rînd, este concludent să ținem seama de dimensiunea materială concretă a unei asemenea creșteri în dezvoltarea industriei. Un singur procent in progresul industrial al țării echivalează, la nivelul anului 1985, cu peste 12 miliarde lei producție- marfă, adică de peste zece ori mai mult decit valoarea aceluiași procent in anul 1965. Și, desigur, la fel de sugestiv este și faptul că producția industrială realizată in anul 1985 reprezintă, practic, întreaga producție industrială obținută în perioada 1950—1964!Cu alte cuvinte, un procent al acestui timp se dovedește a fi mai „generos", mai „încăpător" decit un procent de acum zece sau douăzeci de ani, salt petrecut printr-un efort fără precedent al societății noastre, al întregului popor pentru crearea și dezvoltarea unei mereu mai moderne baze tehnice și materiale a industriei, printr-o stăruitoare preocupare pentru adîncirea procesului de îmbunătățire a structurilor de producție, pentru ridicarea calificării personalului muncitor din această ramură de bază a econo

lectronice, autoturisme, mașini- unelte, roboți, produse ale petrochimiei, tractoare, nave de mare tonaj etc. — produse care, prin performanțele lor tehnice și calitative, se situează la nivelul celor mai bune realizări din lume. Să privim, deci, procentele de ere"vere a industriei și cu gindul la efortul susținut pe care l-au depus, în cincinalul trecut, milioane și milioane de muncitori și

la sută, pe ansamblul cincinalului trecut — devansează simțitor ritmul de creștere al producției- marfă — 4 la sută, ceea ce înseamnă că au sporit, deopotrivă, gradul de complexitate al produselor și gradul de valorificare gl materiilor prime; totodată, ca urmare a dezvoltării intensive, industria și-a consolidat poziția de ramură conducătoare in economie, participarea acesteia la crearea
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miei.în al doilea rînd, se cuvine să relevăm apreciabilul spor de încărcătură calitativă, competitivă a industriei anului 1985 față de 1980, ca să nu mai vorbim de alte cincinale față de care comparațiile ar putea fi spectaculoase și din acest punct de vedere. Astfel, in ultimii cinci ani, industria românească a „întinerit" cu o serie de noi produse — aeronava „ROMBAC", tipuri moderne de calculatoare e-

specialiști din industrie pentru înfăptuirea uneia dintre cele mai importante sarcini ■ stabilite de partid, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, și anume ridicarea nivelului calitativ și a competitivității produselor industriei românești. Iar faptul că în prezent industria constructoare de mașini asigură peste 90 la sută din volumul de mașini și instalații necesare economiei naționale este încă un argument convingător, de necontestat.în al treilea rînd, cifrele comunicatului privind realizarea planului pe perioada 1981—1985 confirmă statornica preocupare a oamenilor muncii din industria noastră pentru creșterea continuă a eficienței economice. Două date sugestive: ritmul mediu anual de creștere a producției nete — 5,2

venitului național sporind de Ia 58,6 la sută in 1980 la peste 60 la sută in 1985.în al patrulea rînd. ritmul de creștere al industriei românești în cincinalul trecut trebuie privit și în contextul evoluției crizei economice mondiale, care a afectat. într-o oarecare măsură, dezvoltarea industriei noastre la nivelul maxim al posibilităților. Cu toate acestea, putem afirma, cu îndreptățită mindrie patriotică, faptul că ac- ționînd cu abnegație, dăruire și pricepere, oamenii muncii din industria României au asigurat un ritm corespunzător de dezvoltare a acestei, ramuri, ritm neatins, în această perioadă, decit de un număr relativ redus de țări.Iată, așadar, doar citeva precizări care se cuvin a fi făcute pentru a aborda realist, la adevăra

tele sale dimensiuni, ritmul de creștere al producției industriale, schimbările calitative intervenite <in structura sa, ritm și schimbări incontestabil valoroase, care atestă vigoarea acestei ramuri vitale a economiei românești, ramură propulsată spectaculos și modernizată radical in tanii care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, ramură cu un potențial productiv în continuă creștere, care poate și trebuie să fie valorificat din plin, în folosul progresului multilateral al patriei.Capătă, în acest, sens, o importanță deosebită sarcinile subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu Ia recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., învățămintele pe care organizațiile de partid, conducerile unor ministere și centrale industriale, colectivele de oameni ai muncii trebuie să le desprindă din activitatea desfășurată in cincinalul trecut pentru activitatea din acest an, din noul cincinal 1986—1990. Fie că este vorba de nerealizările la diferite produse sau de nerit- micitatea activității productive din unele sectoare, de nerealizarea nivelurilor prevăzute la productivitatea muncii sau de reducerea necorespunzătoare a cheltuielilor materiale de producție, de asimilarea cu întîrziere a unor produse sau de calitatea necorespunzătoare a altora, de neasigurarea integrală a fondului de marfă pentru export ș.a. — toate aceste neajunsuri trădează, în ultimă instanță, o organizare necorespunzătoare a muncii, un stil de muncă defectuos, ineficient al unor cadre de conducere, o slabă preocupare pentru perfecționarea continuă a întregului mecanism productiv. A- naliza exigentă, mobilizatoare pe care a făcut-o secretarul general al partidului în legătură cu rezul- \ țâțele obtinufe in ariul 1985 șl' pe..........ansamblul cincinalului trecut este de nâtură să determine o abordare cu maximă răspundere. de către organele și organizațiile de partid, a unui șir lung de probleme, dar mai ales a acelora care vizează perfecționarea stilului și metodelor de conducere în întreprinderile noastre, în centrale și ministere.Da, fără îndoială, așa cum a subliniat secretarul general al partidului, față de ceea ce ne-am propus să realizăm și, mai ales, față de posibilitățile concrete de care am dispus și dispunem, rezultatele puteau fi mult mai bune. Să privim spre realitățile din întreprinderi și
Viore? SALAGEAN
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Coloanele de putere în vatra 
de oțel a GalațiuluiSe bătea al doilea stilp la temeliile secției de țevi sudate, de mare diametru — 1 420 milimetri, pentru gazoduct — și demarajul lucrărilor la această premieră industrială în vatra siderurgică a Galaților a- vea ca oaspeți dragi, de onoare, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. pe tovarășa Elena Ceaușescu. Prezente familiare aici, gravate cu majuscule în cronica de ctitorii a ultimelor două decenii — la trecerea prin laminoare a primelor lingouri ori la șarjele de debut de la furnale, din oțelării.Situarea în timp a momentului evocat de la țevi sudate ? August. 1985. Au trecut șase luni de atunci. Cum arată acum locul deschis unde se implînta stîl- pul de beton, menit să poarte pe umeri. împreună cu alți asemenea piloni de putere, viitoarea hală cu deschideri ample, aflată undeva, într-o margine a izvorului cu foc nestins de pe dealul ca un promontoriu spre Dunăre și Șiret ? Uriașa hală s-a ridicat „în picioare". Se lucrează febril la încheierea lucrărilor de acoperire. A- coperișul e aproape gata — luminatoarele și-au primit panourile de fibră de sticlă armată, tabla zincată. Zorul e mai ales la pereții laterali, unde, de asemenea, între stilpii de rezistență, ' alternează fibra de sticlă cu tabla zincată. Estetică industrială și lumină naturală care să învăpăieze locurile de muncă prin... grinda halei ori prin pereți. Estetică industrială și lumină naturală din belșug, născute din îndemnul înflăcărat al Conducătorului partidului și statului de a împlini, cit mai repede, la

scara unu pe unu. și acest vlăstar inedit al combinatului gălățean.în interior ? Clocotul unor energii cumulate, în măsură să grăbească ritmurile sub zodia cărora se desăvirșește secția de țevi sudate, în fapt o fabrică de mare însemnătate economică. într-un loc, buldozerele încă mai frămintă harnice pămîntul. cu lamele lor, din urmă com- presoarele nivelează și, în urma compresoarelor, se instaurează domnia definitivă a betoanelor destinate temeliilor utilajelor cărora le-a venit sorocul montajului. Automacarale, autobasculante, fulgerări stelare iscate de flama de sudură electrică, vuiet plin de poduri rulante, miresme de betoane abia încredințate pămintului — iată o succintă și posibilă imagine de lucru aici și acum, în februarie ’86. Maiștrii montori Ion Profir și Gigi Chilig, de la întreprinderea Antrepriză de construcții, montaje și reparații siderurgice Galați, remarcau bucuroși că au început să sosească și primele eșaloane de utilaje fabricate la „Progre- sul“-Brăila, „23 August" și întreprinderea de mașini grele din București etc. Și mai spune Ion Profir :— Constructorii s-au dovedit la înălțime. Au cu- vintul acum furnizorii de utilaj — de care depind, in continuare, ritmurile a- lerte pe care le-a dovedit din plin constructorul — și montorii.Constructorii — la înălțime ! Da, pentru că oamenii din formațiile conduse de inginerii Victor Bivolaru. Eugen Lăzărescu și Constantin Marinescu au trecut aici adevărate exa

mene — la ridicarea lami- noarelor. a oțelâriilor I, II și III... Pe Constantin Marinescu nu-1 mai intilnisem de la... priza de apă de la Șiret. Era acum vreo douăzeci de ani, într-o vară, cînd am intrat împreună în chesonul de beton care se lansa și cînd l-am întrebat cît va rezista acolo. A bătut cu palma peretele aspru și a spus cu simplitate : „vreo două mii de ani !“ Iată-1 acum aici, și el și oamenii lui au construit și au montat întins de atunci, timpul trecut i-a marcat cu vîrsta lui implacabilă, și din trecerea asta prin timp a rămas palmaresul lor profesional — cel mai puternic izvor de metal al României, care s-a împlinit în anii de rodiri fără precedent ai Epocii Ceaușescu.Cel mai puternic izvor de metal al țării a devenit realitate palpabilă în ultimele două decenii — siderurgia gălățeană are în plan. în acest prim an al noului cincinal, să producă circa opt milioane tone de oțel — dar o asemenea mare construcție. este știut, nu se termină niciodată. Mereu vor fi necesare modernizări, adaos de tehnică de ultimă oră, noi obiective care să încheie firesc ciclul producției integrate. să „stoarcă" cît mai mult din fluxul mine- reu-fontă-cocs-oțel-lamina- te. ecuație cu termeni exacți și exigente ridicate, generate de parametrii producției industriale intensive. Am stăruit îndelung asupra acestor obiective la oțelăria electrică
Iile TANASACHEFoto : S. Cristian
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, s-a întîlnit, sîm- bătă după-amiază, cu tovarășul Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, care efectuează o vizită in țara noastră.în numele Comitetului Executiv al O.E.P., tovarășul Yasser Arafat a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un cald salut, împreună cu cele mai cordiale urări de sănătate și fericire, de succes deplin în, întreaga sa activitate, de progres și prosperitate pentru poporul român prieten.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a adresat, la rîndul său, tovarășului Yasser Arafat, conducerii O.E.P. un salut călduros, precum și cele mai bune urări.Secretarul general al Partidului Comunist Român și președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei și-au manifestat satisfacția de a se reîntîlni.

de a continua schimbul deschis și prietenesc de vederi cu privire la stadiul și perspectivele relațiilor dintre P.C.R. și O.E.P., precum și în legătură cu situația din Orientul Mijlociu, cu alte probleme importante ale vieții internaționale.Tovarășul Yasser Arafat a exprimat profunde mulțumiri Partidului Comunist Român, guvernului și poporului român, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru poziția principială și constantă de sprijinire a luptei duse de poporul palestinian pentru cucerirea drepturilor sale inalienabile.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a •reafirmat hotărîrea Partidului Comunist Român, a României socialiste și a poporului nostru de a sprijini activ, și în viitor, cauza dreaptă a poporului palestinian.în cursul convorbirilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Yasser Arafat au procedat la un prim schimb de păreri privind principalele probleme ale vieții internaționale și îndeosebi in legătură cu situația din

Orientul Mijlociu, în lumina evoluțiilor și evenimentelor din ultima vreme din regiune.La convorbiri participă tovarășii Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ion Stoian, membru supleant al -Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Constantin Mitea, consilier al secretarului general al Partidului Cbmunist ROmân și președintelui Republicii Socialiste România.Iau parte, de asemenea, Abdel Razzah Al Yehya, director general al Departamentului politic al O.E.P., Hani El-Hassan, membru al Comitetului Central al Organizației „Al-Fa- tah", consilier politic, Nabil Amir și Imad Shakour, membri ai Consiliului Revoluționar al Organizației „Al- Fatah". Izzat Farid Abu Al-Rub, reprezentantul permanent la București al Organizației pentru Eliberarea Palestinei.Convorbirile se desfășoară într-o atmosferă de cordialitate și caldă prietenie.
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Apariția lucrării în patru volume 
NICOLAE CEAUȘESCU: „Interviuri, 

declarații și conferințe de presă"

Gîndire și acțiune politică originală,
cutezătoare, dinamică, de amplu

și profund ecou mondialPentru poporul nostru este un motiv de profundă i mîndrie faptul că secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, omul acțiunii concrete, hotărîte, energice și eficiente, care conduce de mai i bine de două decenii opera de făurire a socialis- , mului și comunismului în România, este în același timp un gînditor revoluționar de uriașă cuprindere, ri- 1 goare și profunzime, puternic angajat în dezvoltarea l creatoare a materialismului dialectic și istoric.I Opera teoretică de înaltă ținută științifică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, fundamentată pe studierea I și cunoașterea profundă a realităților românești, pe I analiza riguroasă a fenomenelor vieții social-politice contemporane, pe aplicarea creatoare a adevărurilor ■ generale ale socialismului științific la condițiile , con- | crete din țara noastră - operă care călăuzește în- . treaga activitate de edificare socialistă a țării în anii de după Congresul al IX-lea al partidului — s-a bucu- I rat în această perioadă de o largă și elogioasă I apreciere în zeci și zeci de țări ale lumii, fiind primită pretutindeni cu viu interes.Vasta | Nicolae Ceaușescu — erou I nostru,României moderne, personalitate proeminentă a lumii I contemporane și militant strălucit pentru socialism, | pentru Cauza libertății și independenței popoarelor, pentru înțelegere, colaborare și pace în lume - s-a I bucurat de-a lungul anilor de o profundă recunoaștere | a originalității sale din partea a numeroși oameni , politici și gînditori prestigioși, care au evidențiat și * au dat o înaltă apreciere deosebitei capacități de | sinteză și profundei puteri de analiză a președintelui I României socialiste, caracterului realist al soluțiilor pe care le-a formulat la marile probleme cu care se confruntă, azi, omenirea. Numeroasele titluri științifice I acordate tovarășului Nicolae Ceaușescu de presti-

operă teoretică a președintelui între eroii neamului comunist de aleasă omenie, ctitor al

gioase foruri științifice și politice din străinătate, inaltele ordine și medalii ce i-au fost conferite în țări de pe toate meridianele lumii, constituie mărturia unei recunoașteri prestigioase a dimensiunii universale a operei sale teoretice, o dovadă elocventă a faptului că ilustrul nostru conducător este reprezentat în conștiința omenirii drept unul din cei mai proemi- nenți oameni politici ai timpului, ca luptător ferm pentru o lume mai bună și mai dreaptă, ca un mare și înflăcărat „Erou al păcii”.Rodul gîndirii laborioase și al activității politice neobosite a tovarășului Nicolae Ceaușescu, prezența sa activă de peste două decenii în dialogul permanent cu conducătorii de partid și de stat, cu personalități ale lumii contemporane, rolul său de inestimabilă valoare în promovarea largă a politicii externe românești; a colaborării cu toate țările socialiste, cu celelalte țări ale lumii, ,în dezvoltarea colaborării și solidarității partidului nostru cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu partidele socialiste și social-demo- ,erate, cu toate forțele progresiste, democratice, anti- imperialiste de pretutindeni care luptă pentru pace și progres social, pentru dezvoltarea liberă, independentă a popoarelor, sînt elocvent prezentate într-o recentă inițiativă editorială, cuprinzind, in spațiul a patru volume, interviurile, declarațiile și conferințele de presă acordate în anii de după Congresul al IX-lea dl partidului.
Publicăm în PAGINA A III-A o amplă recen

zie a acestei lucrări editoriale de vastă cuprin
dere, a cărei cunoaștere pune o dată mai mult 
în evidență contribuția secretarului general al 
partidului, președintele țării noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la desfășurarea revoluției și 
construcției socialiste pe pămîntul României, ia 
soluționarea problemelor majore ale contempo
raneității. ț
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IN DEZBATEREA ADUNĂRILOR GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII

SUPLIMENTAR 
cit mai multe produse necesare

economieiAncorate în plină actualitate economică, adunările generale ale oamenilor muncii — aflate in piină desfășurare în aceste zile — dezbat problemele majore ale activității productive, printre care un loc central il ocupă analiza rezultatelor obținute anul trecut, analiză menită să dezvăluie cele mai eficiente direcții de acțiune pentru realizarea planului și a programului suplimentar de producție pe anul 1986, potrivit sarcinilor stabilite de conducerea partidului. Este cit se poate de firesc, absolut necesar chiar, să se facă această legătură intre nivelul producțiilor realizate anul trecut si sarcinile actuale ale unităților economice. Aceasta pe de o parte pentru a trage toate învățămin-

naționale!țele necesare din activitatea desfășurată anul trecut, •ar pe de altă parte pentru a se soluționa, cu sprijinul delegaților centralelor industriale și ministerelor de resort, toate problemele de care depinde înfăptuirea obiectivelor primului an al celui de-al 8-lea cincinal, perioadă in care, după cum se știe, se pune un accent deosebit pe factorii intensivi, calitativi ai producției.Iată de ce, în sondajul pe care corespondenții „Scînteii" l-au făcut în mai multe unități economice s-a urmărit în mod special cum dezbat, cum asigură, cum acționează oamenii muncii pentru realizarea exemplară a pianului pe acest an și a producției suplimentare prevăzute.

(COMPETENȚÂ, RĂSPUNDERE InJONDUCEREA ACwitifU UN/TĂȚILOrJgRICOLE!)

PRIN SOLUȚII CONCRETE, IMEDIATE 
-așa trebuie rezolvate toate propunerile valoroaseDe cîteva săptămîni, halele de producție ale întreprinderii de utilaje și piese de schimb Botoșani arată ca un adevărat șantier. Totodată, aproape zilnic, după încheierea, programului de lucru, cîteva sute de muncitori, maiștri și specialiști participă la cursurile de perfecționare a pregătirii profesionale și policalificare. Deci, s-ar putea spune că volumul activității fiecărui om al muncii din această unitate aproape s-a dublat. Care este motivul acestei angajări la care participă cu real și responsabil entuziasm întregul personal muncitor ? La indicația conducerii partidului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, întreprinderea s-a reprofilat și se specializează, în- cepînd cu acest an, in producția de electropompe. E adevărat, colectivul dispune de o anumită experiență în acest sens, primele linii de fabricație fiind preluate de la întreprinderea „Aversa" București cu peste cinci ani în urmă. O dată cu trecerea la noul profil de fabricație, producția urmează să se dubleze in acest an față de realizările din 1985.Ce gindesc muncitorii și specialiștii din această unitate în fața unei sarcini atît de mobilizatoare ? Iată ideea pe care am urmărit-o în adunarea generală a oamenilor muncii.„Rezultatele obținute anul trecut sînt în general bune, arăta la un moment dat maistrul Dumitru Bui- garu, din cadrul secției de electropompe. Tocmai de aceea propun adunării generale să nu ne mai referim la ele decît în măsura în care putem trage unele învățăminte necesare pentru înfăptuirea noilor obiective ce ne revin. Aceasta deoarece cred că se înțelege de la sine că schimbarea profilului de producție și reorganizarea cit mai rapidă a întregii activități nu este un lucru ușor".Propunerea nu numai că a fost acceptată (s-au auzit și aplauze, do

Discutau întruna, dar nu puneau „punctul pe i"în acest prim an al actualului cincinal, întreprinderea metalurgică din Bacău are de realizat un volum important de utilaje și piese pentru industria energetică, extractivă, pentru agricultură și alte ramuri ale economiei naționale, precum și pentru export. Iată de ce, participanții la adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii, evidențiind rezultatele bune obținute la unii indicatori de bază în anul trecut, au criticat totodată cu asprime conducerea întreprinderii, consiliul oamenilor muncii pentru slaba preocupare manifestată în legătură cu asigurarea eficienței economice a producției.„Este adevărat, spunea maistrul principal Petre Hanganu, că am depășit substanțial planul la produc- ția-marfă, dar nu ne-am întrebat, cituși de puțin, cu ce costuri realizăm aceste produse. Tocmai acum, cînd conducerea partidului ne cere să fim și buni economiști, să aplicăm cu strictețe principiul autocon- ducerii și autogestiunii economice, noi risipim fondurile, depășind anul trecut cheltuielile planificate cu 68 de lei Ia mia de lei producție-marfă. Ce fel de proprietari sîntem. unde este beneficiul pe care trebuie să-l realizăm ?“.Ideea a fost preluată și de alți vorbitori, între care inginerii Radu Matei, Radu Drugan, muncitorul Ion Șoiman, maiștrii Petre Romedea și Ion Petraru. Din păcate insă ei n-au reușit sau mal bine-zis nu au evidențiat și cauzele care au condus la depășirea cheltuielilor de producție planificate. Inginerul Radu Drugan, șeful secției turnătorie, una din secțiile care au adus cele mai mari pagube întreprinderii, a încercat să escamoteze adevărul, arătînd că în anul de curînd încheiat procentul de rebuturi a scăzut față de 1984. Șeful secției a „uitat" însă să arate că la această dată procentul de rebuturi se menține totuși destul de ridicat, fiind în medie de 7 la sută, iar unele formații de lucru, cum sînt cele conduse de I. Panțîru, V. Olaru, P. Bezarău, rebutează 10—15 la sută din producția pe care o realizează. Ca urmare, anul trecut consumul de materiale în turnătorie a fost depășit cu peste 8 milioane lei. Care sînt cauzele ? Intîi de toate nerespectarea tehnologiilor de fabricație. Apoi slaba pregătire profesională a unor muncitori, indisciplina în producție, insuficienta colaborare între sectoarele de concepție 
Sondaje similare cu privire la modul în care este dezbătută în adunările generale ale oamenilor muncii o sarcină economică deosebit de importantă — realizarea programului suplimentar de producție industrială - am efectuat și în alte unități : Întreprinderea de geamuri din Buzău, Combinatul chimic din Rîmnicu Vîlcea, întreprinderea „Laminorul" din Brăila, întreprinderea de alumină din Oradea ș.a. lată cîteva concluzii care pot fi desprinse :
• Problemele realizării planului și ale producției 

suplimentare sînt dezbătute, în majoritatea cazurilor, 
cu înaltă răspundere și exigență muncitorească.

• Intr-o serie de cazuri, ca urmare a propunerilor 
făcute de oamenii muncii în adunările generale, s-au 
găsit resurse suficiente pentru îndeplinirea exempla
ră a planului și realizarea producției suplimentare sta
bilite.

O In unele întreprinderi există insă o tendință de 
abordare formală a măsurilor tehnice, organizatorice, 
profesionale ce trebuie rezolvate pentru depășirea pla
nului la produsele necesare și solicitate de economia 
națională.

• Nu în toate cazurile, reprezentanții ministerelor 
și ai centralelor soluționează - așa cum ar fi firesc — 
problemele concrete puse in discuția adunării gene
rale la care participă.

• In undle întreprinderi, problema realizării pro
ducției suplimentare este tratată în sine, prin măsuri 
improvizate, „pompieristic", pierzîndu-se din vedere an
samblul problemelor de fond, a căror rezolvare este 
aminată de mai mult timp.

• Muncitorii, cei care cunosc cel mai bine reali
tățile producției, trebuie să-și manifeste mai activ spi
ritul de inițiativă, să participe mai susținut la dezba
terile din adunările generale.

Anchetă realizată de Ion TEODOR

vadă că vorbitorul exprima o părere colectivă), ci avea să orienteze întregul curs al dezbaterilor. „Profilarea și specializarea unității noastre în producerea electropompelor — arăta ing. loan Citea, șeful atelierului de inginerie tehnologică — impun îmbunătățirea activității de elaborare și adaptare a documentațiilor tehnice. In acest scop, atelierul nostru se angajează să-și prelungească programul zilnic de lucru ori de cite ori va fi necesar pentru rezolvarea operativă a problemelor cu care se confruntă muncitorii și specialiștii din producție. De altfel, am și trecut la acest program, iar drept urmare raportăm adunării generale că documentațiile tehnice pentru alte cinci noi tipuri de electropompe au și fost puse la dispoziția fabricației. Am avea însă nevoie de cîțiva specialiști în plus".Ce răspuns a primit această solicitare ?„împreună cu ceilalți tovarăși de muncă am și discutat această problemă — a intervenit, ca într-un dialog deschis, sincer și firesc, inginerul Petru Ungureanu, șeful laboratoarelor pentru controlul tehnic de calitate. Acțiunile de autodotare cu aparatură de control multidimensională (ce' execută simultan 11—12 operații) ne permit să detașăm de la noi cîțiva specialiști de care are nevoie atelierul de inginerie tehnologică. Consider însă că este cazul să intensificăm acțiunile de reorganizare a producției și a muncii în secția turnătorie. De aici începe întregul ciclu de fabricație și consider că tocmai de aceea acțiunea de reorganizare a muncii trebuie încheiată în primul rînd în această secție".Și dialogul din adunarea generală a continuat. „Este adevărat, a răspuns șeful secției turnătorie, Vasile Ambros, modernizarea turnătoriei trebuie urgentată. De altfel, si noi ne-am reevaluat forțele. Astfel că prima etapă de reorganizare a producției și a muncii se va încheia în 

și atelierele de producție din cadrul turnătoriei.„Conducerea întreprinderii noastre nu a reușit să creeze o unitate de vederi și acțiune între colectivele de specialiști din sectoarele de proiectare și noi, cei din producție — a arătat, in adunare, pe bună dreptate de data aceasta, șeful secției turnătorie. Adeseori, relațiile noastre se rezumă doar la rezolvarea unor hîrtii, în vreme ce producția are de suferit".Hotărîrea oamenilor muncii din întreprindere de a îndeplini exemplar sarcinile de producție ce le revin în acest an a fost reliefată de numeroasele propuneri concrete făcute pentru îmbunătățirea activității. Este vorba, între altele, de instalarea a două noi cuptoare care vor asigura sporirea producției de oțel cu circa 690 tone pe an, mecanizarea transportului materiilor prime și materialelor, îmbunătățirea amestecurilor de formare pentru turnarea aliajelor neferoase și a pieselor din fontă la linia a 7-a de turnare, ridicarea calificării și specializarea oamenilor etc. Totodată, vorbitorii au cerut consiliului oamenilor muncii să se ocupe mai mult de aprovizionarea ritmică a turnătoriei cu o serie de materii prime și materiale de bază, cum ar fi fonta, bronzul, aluminiul, nisipul etc., deoarece lip

luna martie și nu in iunie, cum ne propusesem inițial. Avem însă nevoi* și de sprijinul Institutului de cercetare științifică, inginerie tehno- * logică și proiectări sectoare calde București". „Sprijin pe care îl și aveți, a arătat ceva mai tîrziu, in intervenția sa, reprezentantul institutului la adunarea generală, inginerul Aurel Duca. Am adus ultimele documentații tehnice și vom rămîne la Botoșani pînă la finalizarea primei etape a lucrării".Acesta n-a fost singurul exemplu în care s-a răspuns pe loc, concret, cu promptitudine la problemele puse în dezbaterea adunării generale. Centrala industrială pentru utilaj energetic din București (de care a- partine acum întreprinderea botoșă- neană) a fost reprezentată la adunarea generală de către 7 specialiști, din diferite compartimente funcționale. Și nu numai că a fost reprezentată, dar la cele mai multe din propunerile și observațiile făcute la adresa centralei — între alteie, muncitorii Călin Maloș, Constantin Gaș- par și Gheorghe Coadă au solicitat acordarea în această etapă de început a unei asistențe tehnice calificate din partea unor unități cu tradiție în fabricarea electropompelor — au primit răspuns favorabil, chiar în timpul adunării generale. Alte propuneri au fost reținute, urmînd ca răspunsul să fie dat în cel mult 8—10 zile, chiar de reprezentanții centralei, rămași la Botoșani.La fel au procedat și delegații Ministerului Industriei de Utilaj Greu, Comitetului de Stat al Planificării. Ministerului Finanțelor etc. Pe acest temei, oamenii muncii din întreprindere s-au angajat nu numai să-și realizeze exemplar toate sarcinile de plan, ci să și producă suplimentar peste 2 090 de electropompe, în condițiile reducerii consumurilor cu 90 tone metal și 259 MWh energie electrică. (Silvestri Ailenei, corespondentul „Scînteii").

sa unor asemenea materiale a făcut ca în primele 5 zile ale lunii februarie din acest an să se realizeze doar o producție egală cu cea planificată pentru o zi și jumătate.Realizările din prima lună a anului, cînd s-a obținut o producție- marfă suplimentară în valoare de circa 8 milioane lei, demonstrează — așa cum au arătat inginerii Ne- culai Leca și Mihai Anghel, muncitorul Dumitru Ghindea, economista Eliza Radu, ca de altfel toți vorbitorii — că, deși planul pe acest an este mult mai mare față de 1985, _ el este pe deplin realizabil, existînd condiții pentru a se înfăptui și programul suplimentar de producție. Fără îndoială, nu este deloc ușor ca în condițiile în care sarcinile de plan pe acest an sînt cu mult mai mari decît cele de anul trecut să se realizeze și o producție-marfă suplimentară de 4 milioane lei, așa cum s-a angajat colectivul întreprinderii. Dezbaterile, propunerile făcute în adunarea generală au evidențiat însă că unitatea dispune de suficiente forțe umane, tehnice și materiale. Ce se cere acum este o mai bună organizare a muncii pentru a fi puse în valoare posibilitățile existente. Și credem că acest lucru l-a înțeles și conducerea întreprinderii. (Gheorghe Baltă, corespondentul „Scînteii").

Întîlnești un fapt, un rezultat și cauți să-i descifrezi semnificația. Dacă rezultatul respectiv trece cu mult de limitele medii cu care ne-am obișnuit, întrebările devin cu atît mai justificate. Cînd o unitate obține o producție globală de peste 160 milioane lei cu mai puțin de 800 de oameni — deci fiecare lucrător rea- lizînd bunuri de peste 200 mii lei, anual — gîndul te duce aproape automat la o întreprindere industrială. Curiozitatea se declanșează automat aflind însă că este vorba despre o unitate agricolă. Cum a fost posibil ? — este întrebarea în jurul căreia pendulează toate celelalte. Discuția pe care o avem cu Eroul Muncii Socialiste. președintele C.A.P. Salonta. tovarășul Czege Alexandru, gravitează și ea, firește. în jurul acestei probleme.— Ați încheiat nu de mult timp un an agricol. Ce problemă a fost mai importantă pentru dumneavoastră în tot acest răstimp 7— Transporturile. Anual, noi transportăm o cantitate de circa 400 000 tone cu propriile utilaje. De aceea, după executarea lucrărilor agrotehnice, transportul este pentru noi problema cea mai importanță. Pentru că de transport depinde la un moment dat totul. El le leagă pe toate și le face să funcționeze bine. Dacă transportul nu este făcut la timp, nici lucrările agrotehnice nu pot fi executate cum se cuvine.M-ăți întrebat ce este mai important. La etapa la care am ajuns noi, totul e important. Pentru că pot să am 99 Ia sută din ceea ce imi trebuie, dar dacă nu am ceva anume, pierderile sint foarte mari. Iată, de pildă, în zootehnie, am făcut investiții mari. Avem intre altele o crescătorie de pui. Acum sînt zeci de mii de pui de o zi care au nevoie de o temperatură de 28 grade. Dacă, să zicem, temperatura ar scădea cu cîteva grade, pierderile ar fi cu mult mai mari decît valoarea a ceea ce lipsește la un moment dat.— Ceea ce impresionează în mod deosebit la Salonta sînt ritmul înalt de dezvoltare pe \care continuă să-1 înregistreze cooperativa și cu deosebire performanțele atinse în domeniul productivității muncii și eficienței producției. Ce factori considerați că afl fost decisivi în imprimarea acestui avînt economic 7— Nu numai pentru cooperativă în general, ci și pentru fiecare sector în parte avem elaborate mai multe variante de dezvoltare în perspectivă. Toate sînt subordonate obiectivului fundamental de a realiza o producție agricolă maximă în condiții de eficiență maximă. Optăm pentru una sau alta în funcție de conjunctura economică a etapei respective, privind mereu însă spre viitor. Așa s-a ajuns la schimbarea profilului de bază al unității. Aflațt în plină cîmpie, noi am optat pentru zootehnie tocmai într-o perioadă în care acest sector se caracteriza prin cea mai neeconomică activitate. Era pe vremea avîntului aviculturii, a găinilor ouătoare în special. Noi am început însă cu puii, întrucît ne-am dat seama că pentru aceștia vom avea cel mai sigur debușeu la desfacere. Ne-am reprofilat însă din mers pe găini în momentul în care țara a fost împînzită de complexe șl ferme pentru creșterea puilor. Așa am procedat și in cazul ovinelor. După ce ani de-a rîndul ne-am ocupat cu bune rezultate de berbe- cuți, acum sîntem profilați pe creșterea oilor pentru lînă, al căror efectiv a ajuns la 35 000 capete. Că totul s-a făcut pe baza unei gîn- diri economice o dovedește și faptul că aceste schimbări au avut loc în condițiile în care producția zootehnică globală, cît și beneficiile și

CAMPANIA AGRICOLA DL PRIMĂVARĂ-PREGĂTITĂ EXEMPLAR!
în atenție: repararea tractoarelor și utilajelorargeș-. Graficele stabilite

— respectate, devansate„Dacă ar fi să se declanșeze mîine campania de primăvară, toate utilajele agricole ar putea fi folosite din plin" — afirma Tudor Marian, șeful Centrului de reparații al S.M.A. Miroși. Și afirmația are temei solid. Lucrările sînt cu o lună și 20 de. zile în avans fată de grafic. Au fost reparate toate cele 242 tractoare, 48 semănători pentru plante furajere, precum și toate plugurile, discurile, cultivatoarele, mașinile de recoltat furaje și de împrăștiat îngrășăminte. Adică întregul parc de utilaje necesar în campania de primăvară. Și ceea ce este tot atît de important. la recepție s-a acordat calificativul „foarte bine". S-a înregistrat un avans substanțial și la lucrările de reparare a combinelor de recoltat păioase și la presele de balotat paie. Ce factori au contribuit la obținerea acestor rezultate bune 7 Lucrările de reparații s-au desfășurat în secțiile de mecanizare de la Humele, Ungheni, Colțu, Strîmbeni, Căldăraru și Miroși de către formații specializate. în componenta cărora s-au aflat mecanici, electricieni și mecanizatori din secțiile care folosesc utilajele respective. La reparații și revizii s-au folosit cu bune rezultate piese recondiționate în proporție de 50 la sută.La centrul S.M.A. Topoloveni se execută reparații capitale la combine si la tractoarele de mare putere : S-l 500 și A-l 800, aduse aici din întregul județ. Inginerul Mihai Heri- șanu, directorul stațiunii, ne spune : „Centrul este format din hale industriale mari, dotate cu utilaje de înalt randament. Cu forte proprii ne-am creat sculele și dispozitivele necesare, băi de spălare și degresa- re, linii tehnologice de reparații, montai și vopsire. Menționez că repararea utilajelor amintite este în avans față de grafice. Am lărgit gama pieselor recuperate si recondiționate la peste 60 la sută din repere".Ritmuri intense de lucru s-au înregistrat și în celelalte centre specializate în reparații capitale, precum și în toate secțiile de mecanizare. unde sînt reparate utilajele mai simple. Cei 300 de meseriași, mecanici, frezori, strungari și electricieni de la centrul S.M.A, Pitești 

veniturile acestui sector au crescut.— In cuvintele dumneavoastră a revenit foarte des expresia eficiență economică. Cum trebuie înțeleasă eficiența economică în cazul unei unități agricole ?— Cînd vorbim despre eficiență în agricultură, nu trebuie să judecăm lucrurile în mod separat — adică numai cît mă costă o tonă de porumb sau un hectolitru de lapte. E necesar și așa ceva, ca să-ți dai seama de rentabilitatea domeniului respectiv, dar și mai important, cred eu, este să vezi cum poate contribui zootehnia la creșterea eficienței sectorului vegetal și invers, într-un cuvînt, să vezi cooperativa ca un tot unitar și să. urmărești eficiența finală a activității.— Sînt atîtea lucruri spuse aici îneît am prefera să le luăm pe rînd. De pildă, această idee a îmbinării celor două sectoare de bază ale activității agricole. Pe ce se sprijină ea 7— Pe unul și același lucru : ferti
„Pâmîntul poate produce 

mai mult dacă știm 
sâ-l pricepem, 
sâ-l hrănim!"

litatea pămîntului. Pămîntul este rădăcina lor comună. întreaga strategie a dezvoltării cooperativei a pornit de la această idee fundamentală. Noi am progresat și vom progresa în măsura în care vom reuși să sporim fertilitatea pămîntului. Am dezvoltat zootehnia avînd în vedete că ne poate aduce venituri, dar și adevărul că numai cu o zootehnie dezvoltată vom reuși să punem în valoare potențialul productiv al acestor pămînturi, asigurînd fertilizarea intensivă a suprafețelor destinate unei producții vegetale superinten- sive.— Pentru cititor ar fi Interesant să detaliem ce înseamnă fertilizarea intensivă a pămîntului și ce producții asigură ea 7— Aplicarea unor doze mari de gunoi pe unitatea de suprafață. Noi am pornit de la adevărul pe deplin verificat în practică că îngră- șămîntul natural constituie singurul factor de producție de pe urma căruia sporurile de recoltă sînt direct proporționale. în condițiile unei exploatări superintensive a pămîntului, aceste doze pot fi administrate în cantități nelimitate, lucru care nu se poate realiza în cazul altor factori de producție. în 1985, pe circa 28 la sută din suprafață am administrat la hectar între 60 000—80 000 kilograme gunoi de grajd. în felul acesta crește foarte mult cantitatea de humus și, implicit, valoarea productivă a pămîntului. De pildă, din 1979, cînd am început acest proces de fertilizare, cantitatea de îngrășăminte naturale transportată pe cîmp s-a triplat. Iar producția de cereale aproape s-a dublat. în 1984 am obținut, de pildă, la porumb 21000 kilograme la hectar, iar în 1985, într-un an, cum se știe, nefa- 

sînt pe terminate cu repararea capitală a motoarelor pentru tractoarele U-650. Aici se realizează cu bune rezultate un număr însemnat de piese de schimb noi atît pentru nevoile proprii, cît și pentru alte centre de mecanizare, se recondiționează numeroase piese vechi.Din situația operativă privind desfășurarea lucrărilor de reparații la utilajele agricole pe ansamblul județului reținem că au fost reparate în proporție de 85 la sută grapele cu disc, cultivatoarele — 98 la sută, iar combinatoarele — 95 la sută. Sînt aproape gata reparate mașinile de plantat cartofi, cît și cele de fertilizat.Rezultatele obținute la lucrările de reparații sînt urmarea directă a bunei organizări a activității în acest sector. Inginerul-șef al trustului județean de mecanizare, Tudor Țîrlea, ne mai spunea că la indicația comandamentului județean pentru agricultură. s-a generalizat lucrul în două schimburi în toate centrele specializate in reparații capitale șitimiș: Este necesar sprijinul 
furnizorilor de pieseLucrările de revizuire și reparare a tractoarelor și a celorlalte mașini și utilaje agricole aflate în dotarea celor 27 de stațiuni pentru mecanizarea agriculturii din județul Timiș cunosc, de la o zi la alta, ritmuri tot mai ridicate. Ca urmare, pînă în prezent, tractoarele au fost reparate in proporție de peste 83 la sută, grapele cu disc — 96 la sută, semănătorile pentru prăsitoare — 90 la sută, combinatoarele — 96 la sută, cultivatoarele — 96 la sută, lucrarea fiind deja încheiată la mașinile de administrat îngrășăminte naturale și chimicei Printre măsurile care au condus la obținerea acestor rezultate. superioare celor din perioada corespunzătoare a anului trecut, se numără generalizarea executării reparațiilor capitale numai în centre specializate, organizarea muncii în schimburi prelungite sau în două schimburi in toate stațiunile și sec- 

vorabil, am realizat o producție record de griu — 8 150 kg la hectar.Dar nu este suficient să folosești numai doze mari de îngrășăminte naturale. De cîțiva ani aplicăm un sistem de înnobilare a îngrășămintelor naturale prin amendamente, metodă foarte eficientă din toate punctele de vedere. Praful de calcar este introdus în grajd o dată cu schimbarea așternutului și pînă să intre în reacție cu dejecțiile din așternut, et joacă un important rol de dezinfec- ție. După scoaterea gunoiului din grajd, la platformă se administrează o nouă doză de amendamente. Se intensifică astfel procesul de fermentație a bălegarului, îneît. în 3—4 luni el este apt pentru fertilizarea ogoarelor. In același timp, calcarul sporește substanțele active, contribuie la îmbunătățirea structurii solului. Perioada de fermentație se reduce la mai puțin de jumătate, iar calitatea îngrășămîntuiui este incontestabil superioară.— Revenind la zootehnie, ce ne 

puteți spune despre experiența specifică, dacă se poate spune așa, a acestui sector 7— Contribuția sectorului zootehnic la sporirea valorii producției obținute în unitatea noastră va cunoaște o creștere. Dar nu atît prin extinderea sectorului, ci prin creșterea randamentului. Cu alte cuvinte, mărim producția, dar cu același efectiv de animale. De pildă, nu vom crește efectivul de bovine, care se ridică la 4 500 capete. Dar prin- tr-o furajare mai bună, prin ameliorare și selecție, ne propunem ca, valoric. să obținem o creștere a producției cu 50 la sută. Procedăm asemănător și la ovine. Aici obținem multe venituri dtn creșterea tineretului ovin de prăsilă. Anual livrăm 4 000—4 500 berbecei. Sporuri importante se vor înregistra în sectorul avicol. în prezent livrăm circa 30 milioane ouă, iar In următorii 2—3 ani vom dubla această producție.— Acum, In acest stadiu, ce perspective aveți in vedere. în ce direcții credeți că va evolua activitatea cooperativei din Salonta.— în orice, direcție care se va dovedi rentabilă și ne va aduce venituri. Ca o orientare mai largă, v-aș putea spune că dorim ca, acolo unde este posibil, să putem livra produse cît mai mult prelucrate, nu numai materie primă propriu-zisă. Este vorba aici nu numai de un as.- pect economic propriu-zis —• pentru că altul este prețul unui produs prelucrat — dar și de unul social. După opinia mea, extinderea procesului de prelucrare a produselor obținute în unitățile agricole, dacă se poate chiar încheierea acestei prelucrări, este prima condiție pentru înfăptuirea cerinței formulate 

s-a intensificat acțiunea de recondi- ționare a majorității pieselor și sub- ansamblelor. Față de 1980, valoarea pieselor recondiționate s-a triplat, in 1985 valoarea acestora ajungînd la 73,2 milioane lei. De asemenea, s-a generalizat controlul tehnic de calitate pe parcursul întregului flux de reparații. începe apoi recepțio- narea utilajelor de către comisiile centrelor și cele de la nivel de județ. Pentru extinderea experienței valoroase, trustul organizează, prin rotație în unități, analize la care participă inginerii mecanici din stațiunile de mecanizare, prin care se urmărește popularizarea și însușirea experienței acumulate și se supun unei dezbateri critice eventualele neajunsuri. Cu toate că ritmul reparațiilor este destul de avansat în județ, unele utilaje nu pot fi considerate ca reparate deoarece lipsesc unele piese de schimb, produse de întreprinderi specializate. Nu s-au primit de la Uzinele de tractoare din Brașov 200 seturi de cuzineți. Uzina de mecanică fină din Sinaia a întîrziat livrarea a 600 seturi de element! pentru pompele de injecție. iar I.M.A.I.A. Sibiu — 1 200 bucăți talere cu disc.
Gheorqhe CÎRSTEAcorespondentul „Scînteii"

țiile de mecanizare, asigurarea unui volum de piese recondiționate cu peste 12 milioane lei mai mare decît în campania anterioară de reparații, concomitent cu producerea cu forțe proprii a unui număr însemnat de piese noi de schimb.Mai mult decît atît, din inițiativa comitetului județean de partid, o seamă de piese de schimb sînt fabricate în unitățile industriale din județ, acțiune la care participă un număr de 15 întreprinderi, in special constructoare de mașini. „Pentru încadrarea reparațiilor în termenele prevăzute în grafice — ne spune tovarășul Nicolae Doggendorf. directorul trustului județean S.M.A. — toți specialiștii trustului au fost repartizați pe centre de reparații și stațiuni, participînd efectiv la organizarea muncii, la soluționarea concretă a problemelor care se ridică în aceste zile în unitățile noastre. 

de conducerea partidului privind transformarea localităților rurale mari in centre agroindustriale. Pentru că în felul acesta stabilizăm forța de muncă, o calificăm, sporim eficiența muncii și, implicit, nivelul de trai.Eu cred că în direcția sporirii eficienței activității nici o rezervă nu trebuie subestimată. La noi, de pildă, crește mult sorg, pentru că avem terenuri mlăștinoase, sărăturate. Cu puțină investiție de gindire am transformat această plantă, care pînă mai ieri se pierdea, într-o importantă sursă de cîștig. Facem mături. Am amenajat în cadrul cooperativei o secție special dotată în acest scop. Numai din exportul acestui produs se obțin anual aproape 800 000 dolari.De doi ani discutăm și mai avem unele lucruri de rezolvat pentru a pune la punct o ciupercărie industrială cu flux de prelucrare pînă la faza de conservare. De pe 1,5 hectare urmează să obținem o producție care, prelucrată, ne va aduce un venit de circa 20 milioane lei. Cu fabrica de prelucrat reziduuri de animale sîntem în faza finală. Ne va ajuta să îmbunătățim mult conținutul proteic al furajelor. Sîntem intr-o fază înaintată și cu abatorul.— Tovarășe președinte, ciți specialiști lucrează în unitatea pe care o conduceți 7— 18. că nu numărul, ci problema. Nu am înțelege cum un de fermă mai are de obicei face toa- Specialistul de aceea e
— Numai 7 !— Da, pentru calitatea lor e putut niciodată specialist — șef un adjunct, care tă munca, f. numit șef de fermă, să-și asume răspunderea, să conducă, să organizeze.— Cum este încadrat în muncă un specialist la C.A.P. Salonta 7— Prin concurs.— în ce constă concursul 7— E un fel de test. Fiecare doritor are obligația să stea cel puțin 10 zile in unitatea noastră. Prin concurs il solicităm să ne spună cum vede el activitatea unui sector sau altul, să facă propuneri de îmbunătățire a muncii, a organizării. Calitatea propunerilor hotărăște trecerea concursului. Este o mare satisfacție să citești aceste propuneri, învățăm noi înșine multe lucruri.— Cum credeți că poate fi folosit un specialist cît mai bine 7— Fixîndu-i un obiectiv precis șl asigurîndu-i toate condițiile de îndeplinire. Restul trebuie să facă specialistul. Cel mai greșit lucru este să faci planuri pentru care nu ai bază materială. Specialistul își dă seama de la început și nici nu poți să-l tragi la răspundere. întrucît el va da totul pe lipsa de condiții și tu nu mai poți să spui mare lucru.— Care este principala răspundere a unui cadru de conducere 7— Să asigure baza materială a programelor pe care le promovează. Disciplina, lucrul serios și durabil numai pe această bază pot înflori.— Ce loc credeți că ocupă riscul In activitatea conducerii unei unități 7— V-am spus că la asemenea întrebări generale nu-mi place să răspund. Ceea ce vă pot spune este că la noi fiecare proiect, fiecare program este conceput în cel puțin două variante. Este chiar o obișnuință să pregătim "proiecte în mai 'multe variante. Riscuri au fost și vot fi mereu. Important este ca fiecare soluție să fie elastică și mobilă.

Iosif POP 
Paul DOBRESCU

Trebuie să remarc din nou sprijinul primit din partea organului județean de partid în repartizarea din unitățile industriale a unui număr important de meseriași. în special sudori și electricieni, care au întărit formațiile de lucru din centrele de reparații și stațiunile de mecanizare. Mai mult decit în alți ani. avind in vedere și nivelul ridicat al producțiilor agricole pe care trebuie să le obțină județul Timiș în 1986. am pus un accent deosebit pe calitatea reparațiilor și în mod deosebit pe verificarea funcționării ireproșabile a utilajelor reparate".Rezultatele la reparații ar fi fost Insă și mai bune — fapt recunoscut și de conducerea trustului S.M.A. — dacă s-ar fi acționat cu răspundere, mai ales în ce privește organizarea muncii și utilizarea eficientă a timpului de lucru in toate unitățile. Sigur, la centre de reparații și stațiuni de mecanizare cum sint cele din Sinnicolau Mare. Lugoj, Deta, Va- riaș, aceste deziderate au devenit de mult o realitate evidentă, rezultatele fiind dintre cele mai bune. Ceea ce nu se poate spune despre stațiunile Dudeștii Vechi, Biled. Cenei, Făget, unde, datorită insuficientei preocupări pentru folosirea rațională a personalului muncitor. in special a mecanicilor de atelier și pentru organizarea activității de reparații pe posturi specializate, in flux optim, carențe la care s-a mai adăugat și lipsa unor piese de schimb — realizările continuă să fie sub media pe județ.în ce privește piesele de schimb, este locul să amintim că unii furnizori nu și-au onorat decit în mică măsură obligațiile contractuale. Din- tr-o lungă listă pusă la dispoziție de conducerea bazei de aprovizionare tehnico-materială Timiș, am reținut că cele mai mari restante se înregistrează la cuzineți, elemenți pompe, supape de refulare, sateliți, segmenți. Din această cauză, un număr de peste 409 tractoare, la care toate celelalte lucrări de reparații au fost încheiate, nu pot fi supuse probelor funcționale si deci nu pot fi recepționate în vederea intrării în brazdă. Iată de ce e absolut necesar ca furnizorii de piese de schimb șl în mod special întreprinderile „Rulmentul" Brașov, mecanică fină Sinaia, de autoturisme Pitești să asigure executarea și livrarea cît mai urgentă a pieselor și reperelor restante.
Cezar IOANAcorespondentul „Scînteii"
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OPERA TOVABĂȘUIUINICOLAE CEAUSESCr, STRĂLUCITĂ. CONTRIBUȚIE IA EDIFICAREA CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE? 
LA DEZVOLTAREA COLABORĂRII INTERNAȚIONALE, LA APĂRAREA PĂCII Șl ÎNTĂRIREA PRIETENIEI DINTRE POPOARE

GlNDIRE Șl ACȚIUNE POLITICĂ ORIGINALĂ, CUTEZĂTOARE,
DINAMICĂ, DE AMPLU Șl PROFUND ECOU MONDIAL

clar- gîn- celui cele

volume, zile, INȘI

România înfățișează lumii chipul demn al unei națiuni care își transformă, zi de zi, în realitate durabilă cutezătoarele planuri și programe de dezvoltare, care se afirmă zi de zi ca luptătoare neobosită în slujba cauzei păcii și progresului, fapt ce se datorează conducerii văzătoare de către partid, dirii și acțiunii politice a ce întruchipează virtuțile mai de seamă ale poporului nostru, devotamentului, pasiunii și abnegației revoluționare cu care militează în vederea înfăptuirii celor mai scumpe năzuințe ale poporului român și a intereselor supreme ale tuturor popoarelor lumii.Audiența internațională pe care o întrunește politica internă și externă a României socialiste, • promovată cu atîta strălucire de conducătorul partidului și statului nostru, se oglindește elocvent în ampla lucrare în patru apărută în aceste NICOLAE CEAUȘESCU : TERVIURI, DECLARAȚII CONFERINȚE DE PRESĂ.Cuprinzind o perioadă aproape 20 de ani (iunie — iunie 1935), cele patru lume, ce însumează peste 2 400 de pagini, se constituie intr-o concludentă mărturie a amplului și profundului interes manifestat de opinia publică internațională față de experiența originală dobindită în edificarea pe pămîntul României a noii societăți socialiste, față de angajarea plenară a țării noastre in dezbaterea problemelor vitale ale planetei, într-o perioadă de răspîntie pentru destinele acesteia. Interes pus in lumină de extraordinara varietate a mijloacelor de informare de cele mai diverse tendințe și orientări — cotidiane de prestigiu, de la „Figaro", „Times" și

de 1966 vo-

Concepție profund științifică, 
unitară privind dezvoltarea 

multilaterală a Românieiîn ultimele două decenii s-a vorbit adesea în presa internațională de așa-zisul „miracol economic românesc". Tocmai ca o ilustrare a dorinței vii a opiniei publice mondiale de a cunoaște aprofundat resorturile intime care au declanșat și au întreținut în toată această perioadă dinamismul de excepție al economiei noastre, pe baza căruia România a parcurs, într-un timp istoric extrem de scurt, drumul de la stadiul de țară slab dezvoltată la cel de țară industrial-agrară, reprezentanți ai mijloacelor de informare în masă din întreaga lume au ținut să afle dialogînd cu președintele Nicolae Ceaușescu, „secretul" acestui „miracol".In cuprinsul celor patru volume nu există practic interviu sau conferință de presă care să nu pornească de la întrebări referitoare la progresele spectaculoase înregistrate de societatea noastră socialistă în anii de cînd în fruntea partidului și a țării se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, de la transformările radicale survenite în acest interval de timp în economia românească, de la „dez
voltarea industrială miraculoa
să" înregistrată — cum se exprima un ziarist de la „Die Presse". ,Răspunsurile, adeseori ample, alteori deosebit de sintetice, dar întotdeauna strălucitoare prin solida argumentație teoretică și sugestive prin expresivitatea cifrelor statistice prezentate, pun pregnânt în evidență politica economică înțeleaptă, concepția novatoare, profund științifică a secretarului general al partidului cu privire Ia procesul revoluționar de dezvoltare eco- nomico-socială a României.In nucleul acestei concepții — clădită temeinic pe adevărurile generale, universal-valabile ale materialismului dialectic și istoric, aplicate creator la condițiile concrete, interne și internaționale, din fiecare etapă a construcției socialiste — tovarășul Nicolae Ceaușescu situează efortul propriu al națiunii noastre, materializat în promovarea unei rate inalte de acumulare. Apreciată în unul dintre interviurile acordate presei și radioteleviziunii tunisiene, drept „singura cale prin care un popor poate să lichideze rapid subdezvoltarea", acumularea înaltă este înțeleasă de tovarășul Nicolae Ceaușescu ca un instrument deosebit de eficient pentru obținerea unor e- fecte economico-sociale superioare în utilizarea tuturor resurselor țării, drept calea sigură de urmat pentru făurirea unei societăți socialiste avansate, capabile să satisfacă în bune condiții cerințele umane în continuă creștere. Este memorabil în acest sens răspunsul dat unui ziarist francez : „Desigur, diminuarea fondurilor de acumulare ar face posibilă alocarea pentru un timp scurt a unor fonduri mai mari pentru consum, dar aceasta ar avea in perspectivă urmări profund negative. O asemenea politică ar determina nu numai frînarea progresului general al economiei, ci ar îngusta însăși baza materială a ridicării nivelului de trai al populației, a creșterii gradului de civilizație al vieții poporului nostru".Pe această temelie trainică, cristalizată după Congresul al IX-lea al partidului, cînd rata acumulării a reprezentat sistematic circa o treime din totalul venitului național, tendință ce se menține in linii mari și ^Jn actualul cincinal, a fost po- 

„Die Welt" pînă la „New York 
Times", „Borba", „Trybuna 
Ludu", „Corriere della Sera", 
„Al Ahram" ; reviste de mare tiraj, de la „Time" și „News
week" la „Der Spiegel", „Nin", 
„Jeune Afrique" și „Europeo" ; mari agenții internaționale de presă, cum ar fi Associated 
Press", „France Presse", „China 
Nouă", „D.P.A." ; cunoscute grupuri de presă și companii de televiziune, ca „Hearst", 
„Brabant Pers", „Nippon Hoso 
Kyokai"; zeci și zeci de alte ziare și publicații, posturi de radio și televiziune din Europa, Asia, Africa, Orientul Mijlociu, America Latină, America de Nord, a căror înșiruire acoperă practic harta întregii lumi — care, la București sau cu ocazia istoricelor itinerare întreprinse peste hotare de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, au ținut să afle și să consemneze, din sursa cea mai autorizată, aprecierile, opiniile, considerentele României în legătură evoluțiile interne nale.Prin amploarea tea aspectelor pe dează, prin concluziile pe care le afirmă și largile deschideri pe care le proiectează) asupra problematicii interne^și internaționale — modului de al șefului statului fiindu-i caracteristice viu al realității, înalta pialitate, clarviziunea, capacitatea profundă de a investiga și sintetiza fenomenele și tendințele relevante ale contemporaneității și a desprinde concluziile practice ce se impun — paginile noii lucrări vin să contureze și mai pregnant fizionomia uneia din personalitățile cele mai proeminente lumii de azi.

cuși internațio-și diversita- care le abor-
gîndire român simțul princi-

ale

sibil, pe baza industrializării socialiste, progresul accelerat al forțelor de producție, în vederea creării unei economii naționale puternice, complexe, în care să se îmbine, într-o structură optimă, industria, agricultura, transporturile, cercetarea științifică, perfecționarea forței de muncă, celelalte sectoare ale vieții economico-sociale. Date și fapte deosebit de re-
Inițiative de amplă perspectivă 
privind instaurarea unor relații 

de încredere și colaborare 
între popoarepe efortul noastre so- general al în acelașiPunînd accentul propriu al națiunii cialiste, secretarul partidului acordă, timp, un rol important colaborării economice internaționale și cooperării în producție ca factor de impulsionare a procesului de dezvoltare economică, „în condițiile de astăzi, sublinia în cadrul unui interviu tovarășul Nicolae Ceaușescu, nici o țară — îndeosebi țările mici și mijlocii, așa cum este și România — nu se poate dezvolta fără a participa activ la diviziunea internațională a muncii, fără a realiza o largă cooperare economică și tehnică cu celelalte state".Dialogurile cu reprezentanții presei străine reflectă, de asemenea, limpede preocuparea deosebită a secretarului general al partidului nostru pentru perfecționarea continuă a relațiilor de producție și sociale, pentru dezvoltarea și adîncirca continuă a democrației muncitorești revoluționare, crearea unui larg și original cadru de participare efectivă, în condiții de deplină egalitate, a tuturor cetățenilor, a întregului popor. la elaborarea și înfăptuirea hotărîrilor, la conducerea societății, pentru insti- tuționalizarea unui sistem complex de forme, metode, și mecanisme în măsură să asigure întărirea răspunderii și disciplinei, punerea largă în valoare a inițiativei și spiritului gospodăresc — atribute esențiale ale auto- conducerii muncitorești și auto- gestiunii economice.Militînd neabătut pentru creșterea autonomiei unităților din economie, tovarășul Nicolae Ceaușescu argumentează temeinic necesitatea creșterii și mai puternice a rolului statului socialist în planificarea, organizarea și conducerea unitară a întregii activități economice și 6ociale, pe baza planului național unic de dezvoltare a țării.Intre factorii care au propulsat, în anii de după Congresul al IX-lea, societatea românească pe orbita progresului și civilizației, tovarășul Nicolae Ceaușescu situează, de asemenea, la loc de seamă formarea omului nou cu o înaltă conștiință revoluționară, comunistă — „fondul de aur al societății" — cum se enunță expresiv într-u- nul din răspunsuri — a omului capabil să se angajeze cu toată energia în efortul de ridicare a țării noastre în rîndul statelor avansate din punct de vedere economic. Viziunea pe care o degajă o asemenea concepție despre omul nou este aceea a omului multilateral, participant activ, conștient și călăuzit de spirit de inițiativă, umanizat prin creație, îmbogățit prin valorile superioare ale culturii noi, socialiste.Interviurile, declarațiile și conferințele de presă pun pregnant în evidentă adevărul că, în anii de cînd în fruntea partidu-

se referă la atenția acordată asimilării producția materială a noi și eficiente cuce- revoluției științifico- Efortul : două

levante conținute în răspunsurile formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu conturează puternic ideea că făurirea, în anii de după Congresul al IX- lea, a unei industrii moderne, complexe, a constituit elementul determinant al creșterii rapide a economiei românești in ansamblul său.O idee nelipsită ori de cîte ori este abordată strategia industrializării socialiste în România deosebită rapide în celor mai riri ale tehnice contemporane. 1 statornic depus timp de decenii în această direcție ho- tărîtoare pentru înscrierea țării noastre pe traiectoria progresului contemporan a creat condiția pentru realizarea, în anii ce vin, a unui veritabil salt calitativ în aplicarea cuceririlor revoluției științifico-tehnice mondiale în industria românească, prin automatizarea înaltă, cibernetizarea, electroniza- rea și robotizarea proceselor de producție, extinderea pe scară largă a biotehnologiilor etc.Gîndirea economică a secretarului general al partidului dezvăluie, de la interviu la interviu, noi și noi fațete ale profunzimii, originalității și realismului. Dialogurile din ultimii ani evidențiază atenția deosebită acordată necesității trecerii de la dezvoltarea extensivă la cea intensivă a activității in toate domeniile : industrie, a- gricultură, în celelalte sectoare ale economiei românești, pentru a se obține o nouă calitate, superioară, în toate componentele sistemului social-economic, în munca și viața întregii noastre societăți. Un loc însemnat ocupă în răspunsurile din multe interviuri laturile și aspectele calitative ale progresului nostru economic și social, cu deosebire sublinierea orientării spre dezvoltarea bazei interne energetice și de materii prime, recuperarea și refolosirea resurselor de energie și materiale, elaborarea unor noi tehnologii mici consumatoare de e- nergie șj materii pri'me, creșterea accelerată a productivității muncii și ridicarea substanțială a nivelului tehnic și calitativ al produselor. Toate acestea oglindesc un punct de vedere modern, profund înnoitor, probă de neconfundat a unei concepții științifice, bazată ne Ș- naliza concretă a cerințelor fiecărei etape de dezvoltare.

lui și statului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, poporul român s-a descoperit pe sine cu imensele sale calități și disponibilități de creație materială și spirituală, care fac azi ca numele României să fie rostit în lume cu admirație și respect în organică asociere cu numele marelui său conducător — înflăcărat patriot, care a făcut din înălțarea țării țelul suprem al unei exemplare vieți de revoluționar comunist.O idee majoră care străbate ca un fir roșu toate interviurile și declarațiile reproduse în cele patru volume este aceea a unității organice, dialectice dintre politica internă și externă a partidului și statului nostru.Promovarea năzuințelor de -pace, securitate, destindere și colaborare ale tuturor națiunilor. relevă constant președintele României, impune participarea activă la întreaga desfășurare a vieții internaționale a tuturor statelor, fie ele mari, mici sau mijlocii, dezvoltate sau în curs de dezvoltare, socialiste sau ne- socialiste, indiferent pe ce continent s-ar situa. Și unind vorba cu fapta — așa cum stau mărturie pregnantă fiecare din paginile acestor volume — nu există practic problemă importantă a actualității mondiale la care România, prin glasul președintelui său, să nu-și fi spus cuvîntul răspicat, să nu-și fi adus contribuția larg apreciată, de pe pozițiile unei înalte principialități, în vederea unor soluții deopotrivă originale, novatoare și profund constructive. Este tocmai ceea ce determina pe profesorul Edwar Azar, directorul Centrului pentru dezvoltare industrială- al Universității Maryland (S.U.A.). să declare : 
„Lumea ar trebui să știe cit mai 
mult posibil despre politica ex
ternă românească, ce are o mare 
valoare și o mare audientă în 
viața internaționali actuală. Mă 
gindesc, in special, la faptul că 
numeroși șefi de stat și de gu
vern, precum si alți oameni po
litici s-au inspirat din concepția, 
cunoștințele și experiența pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
privind identificarea și afirma
rea unor soluții negociate pentru 
situațiile de criză și alte pro
bleme internaționale de interes 
general".In modul cel mai statornic, prezentînd concepția României cu privire la căile de întărire a păcii în lumea de azi, conducătorul partidului și statului nostru subliniază importanța deosebită a dezvoltării unor relații de încredere și colaborare multilaterală între toate statele, fără deosebire de orînduire socială, așezarea acestor relații pe principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independentei și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, a- vanțajului reciproc, renunțării cu desă'vîrșire la politica do forță și amenințare cu forța. Din an-

Unul din numeroasele momente în care președintele Nicolae Ceaușescu prezintă cuvîntul de pace, înțelegere și colaborare al României socialistesamblul textelor cuprinse în lucrare se desprinde, in acest sens, preocuparea neabătută a României pentru extinderea și adinci- 
rea legăturilor de prietenie și 

■conlucrare multilaterală cu toate 
țările socialiste, pentru amplifi
carea colaborării prietenești cu 
țările in curs de dezvoltare, ne
aliniate, pentru dezvoltarea, in 
spiritul coexistenței pașnice, a 
raporturilor cu toate statele lu
mii, inclusiv statele capitaliste 
avansate din punct de vedere 
economic. Mulți gazetari străini au ținut de altfel să releve „ex
periența română deschizătoare 
de drumuri in relațiile interna
ționale", rolul de pionierat, al României în practicarea de deschideri acolo unde canalele înțelegerii și colaborării păreau

Pentru apărarea păcii, 
pentru asigurarea securității 
în Europa și în întreaga lumeCronica vremurilor noastre va consemna, ca unul din meritele cele mai însemnate ale celui care de peste două decenii conduce destinele patriei, tenacitatea, perseverența și dîrzenia cu care a militat și militează pentru apărarea bunului suprem al oamenilor și al națiunilor — pacea, viața.„Una din aspirațiile fundamentale ale popoarelor de pe toate continentele este găsirea căilor pentru evitarea unei noi conflagrații mondiale, pentru a- părarea și consolidarea păcii", declara, la scurtă vreme după Congresul al IX-lea, tovarășul Nicolae Ceaușescu, într-un interviu acordat televiziunii bulgare. Iar aproape două decenii mai tîrziu, arăta în interviul a- cordat grupului de presă „Hearst" : „Noi considerăm că in actualele împrejurări internaționale, problema fundamentală este oprirea cursei înarmărilor, îndeosebi a înarmărilor nucleare, înfăptuirea dezarmării și apărarea păcii. Nimic nu poate fi mai important decit a se face totul pentru dezarmare, pentru înlăturarea primejdiei unui război atomonuclear distrugător, pentru apărarea dreptului fundamentai al popoarelor, al oamenilor, Ia viață, la pace, la existență liberă și demnă".între aceste două repere în timp — aceeași permanentă grijă, aceeași constantă preocupare pentru soarta omenirii, a civilizației. Este meritul istoric al președintelui României de a fi evidențiat că existența armelor atomice a dus la o schimbare radicală a modului, în care se pune astăzi problema războiului, că, în zilele noastre, un război mondial s-ar transforma, inevitabil, într-o conflagrație nucleară, care ar avea ca rezultat dispariția a înseși vieții pe întreaga planetă. Practic, nu există interviu, nu există declarație sau conferință de presă din ultimii ani în care secretarul general al partidului să nu fi evidențiat, într-o formă sau alta, necesitatea arzătoare de a se pune stavilă acum, pînă nu este prea tîrziu, escaladei armamentelor, cu uriașele pericole pe care ea le implică, de a se întreprinde pași concreți în direcția dezarmării, în primul rînd nucleare, pentru a izbăvi planeta de spectrul distrugerii.O expresie edificatoare a modului in care tovarășul Nicolae Ceaușescu a acționat și acționează pentru promovarea cauzei de primordială însemnătate a dezarmării nucleare o constituie — așa cum reiese cu prisosință parcurgînd paginile acestei culegeri — demersurile neobosite, inițiativele multiple in legătură cu problema noilor rachete cu rază medie de acțiune amplasate in Europa. încă in 1980, relevind cu toată limpezimea absurditatea afirmațiilor că noile rachete nucleare ar constitui un instrument de garantare a păcii, președintele României sublinia, pe bună dreptate, în interviul acordat cotidianului danez „Berlingske Tidende" : „Se dispune astăzi, de către ambele părți, de mijloace care pot distruge, fiecare, de cîteva ori omenirea. în ce sens noile, armamente mai pot să întărească 

blocate, sau contribuția adusă la deschiderea unor asemenea canale. In această privință, este firească frecvența cu care se regăsesc în paginile lucrării întrebările cu privire la stadiul de dezvoltare și perspectivele acestor relații cu o țară sau alta, de fiecare dată răspunsurile constituind ecoul dorinței do neclintit a țării noastre de a se da dimensiuni și mai largi colaborării reciproc avantajoase, inclusiv prin forme noi, moderne, de înaltă eficacitate, cum ar fi cooperarea și specializarea în producție, cooperarea pe terțe piețe ș.a., de a se întări, totodată, conlucrarea în domeniul vieții internaționale în scopul soluționării marilor probleme care confruntă omenirea.

securitatea cuiva sau să garanteze pacea ? Trebuie să spunem că, de fapt, noile rachete nu fac decit să sporească insecuritatea în Europa, pentru că ele sint destinate îndeosebi țărilor din Europa. De aceea, noi, țările europene, avem obligația să facem totul pentru a opri amplasarea și dezvoltarea de noi rachete pe continent, pentru că acestea vor mări gradul de distrugere și vor accentua pericolul unui război". Iar atunci cind, neținîndu-se seama de interesele popoarelor europene, a început instalarea noilor rachete americane și, ca răspuns, s-a trecut la aplicarea contra- măsurilor sovietice, cu aceeași perseverență tovarășul Nicolae Ceaușescu a pus în lumină cerința ca toți șefii de state, toate guvernele și toți oamenii politici, toate țările, și In primul rînd cele membre ale N.A.T.O. și ale Tratatului de la Varșovia, popoarele din întreaga lume să manifeste o înaltă răspundere și să acționeze în vederea opririi instalării rachetelor și retragerii celor existente, a eliberării Europei și a întregii lumi de pericolul nuclear.Programul de acțiune în domeniul dezarmării pe care președintele României îl propune comunității internaționale nu se limitează însă numai la acest aspect, oricît de important ar fi el. Acest program vizează absolut toate laturile dezarmării, mergind de la simplu la complex, de la ceea ce este posibil în prezent, cum ar fi. de pildă, înghețarea cheltuielilor militare și apoi trecerea la reducerea lor cu un anumit procent, la ceea ce trebuie să constituie țelul de viitor, făurirea unei lumi fără arme și fără armate, izbăvirea omenirii de coșmarul războiului. Iar parcurgerea interviurilor, declarațiilor și conferințelor de presă atestă din plin interesul larg al opiniei publice internaționale față de acest amplu program, expresie a sentimentului profundei responsabilități față de destinele umanității.
Dezvoltarea liberă, independentă 
a popoarelor - o cauză slujită 

consecvent, cu înaltă principialitateCu deosebită pregnantă se desprind din textele interviurilor și declarațiilor cuprinse în cele patru volume consecvența și fermitatea in sprijinirea dezvoltării libere, independente si suverane a popoarelor, a dreptului inalienabil al fiecărui popor de a-și decide de sine stătător destinele si a fi deplin stăpîn pe resursele naționale, de a-și orindui viata așa cum o dorește. O asemenea poziție — au subliniat de repetate ori mijloacele de informare de pe toate meridianele — iradiază cu putere încrederea în invincibilitatea cauzei popoarelor care se ridică la luptă cu întreaga lor ființă Pentru dobindirea și apărarea independentei, uriașul potențial generator de inepuizabile energii pe care îl reprezintă independenta națională, rolul progresist al națiunii în lumea contemporană. După cum este subliniată constant semnifica

Culegerea de interviuri, declarații și conferințe de presă este, în același timp, o dovadă în plus a consecventei cu care țara noastră a acționat și acționează pentru înscăunarea unei securități durabile pe continentul european, a rolului important pe care l-a jucat in pregătirea Conferinței de la Helsinki, ca și a reuniunilor ge- neral-europene de la Belgrad, Madrid și Stockholm. Textele cuprinse în cele patru volume sînt ^robe grăitoare ale atenției acordate concepției românești cu privire la căile întăririi încrederii și conlucrării dintre țările europene, a înlăturării divizării artificiale a continentului, a creării unui sistem coerent de securitate, care, într-o Europă unită, să permită fiecărui stat să se dezvolte liber, la adăpost de orice act de forță, de orice agresiune șau amestec în treburile sale interne. „Trebuie să pornim, declara tovarășul Nicolae Ceaușescu în interviul acordat revistei iugoslave „Mejdunarodna Politika", de la faptul că popoarele europene au un trecut, un prezent și un viitor comun, că ele trebuie să conlucreze mai mult intre ele, să se realizeze o unitate 
a țărilor europene, bazată pe respectul orinduirilor sociale, al independenței fiecărei națiuni, pe o colaborare și cooperare activă pentru progresul și suveranitatea fiecărui stat. Aceasta corespunde atît intereselor popoarelor europene, cît și cauzei generale a destinderii și , păcii în lume".Dezvoltarea amplă a relațiilor dintre țările Peninsulei Balcanice, realizarea, în această parte a lumii, a unei zone a colaborării și bunei vecinătăți, fără arme atomice, constituie, în concepția României, o componentă integrantă a luptei generale pentru securitate europeană, pentru dezarmare și pace și străduințele depuse de țara noastră, de președintele ei în acest sens își găsesc, de asemenea, pe larg oglindirea în multe din interviurile și declarațiile acordate, de-a lungul anilor, presei internaționale.Abordările din culegerea de față se constituie în același timp ca o susținută pledoarie, ca mărturie a unor constante și prodigioase acțiuni și inițiative pentru stingerea focarelor de încordare și conflict, pentru reglementarea litigiilor dintre state numai și numai prin mijloace politice, Ia masa tratativelor, ca unica metodă rațională de natură a evita popoarelor mari suferințe, distrugeri și vărsări de singe. Ele consemnează eforturile stăruitoare ale președintelui României pentru soluționarea pe cale pașnică a conflictelor din Orientul Mijlociu, din zona Golfului, din Africa, Asia, America Centrală și din alte regiuni ale lumii, concomitent cu luările de poziție ferme împotriva oricăror acte de agresiune și practici ale politicii de forță și amenințare cu forța.

ția chemării consecvente a conducătorului României la solidaritate militantă cu lupta împotriva imperialismului, colonialismului și ncocolonialismului, a politicii sferelor de influență, a tuturor formelor de dominație Si asuprire, de spoliere a avuțiilor altor țări, a rasismului și apartheidului, ca una din orientările neabătute ale întregii activități a României socialiste pe arena internațională.Sînt bine cunoscute stăv ruința. demersurile constante. rolul de prim ordin al tovarășului Nicolae Ceaușescu în fundamentarea și promovarea conceptului noii ordini economice internaționale și de aceea sînt întru totul legitime interesul si dorința reprezentanților presei mondiale. în primul rînd din țările lumii a treia, dar nu numai din aceste țări, de a afla din sursa cea mai 

autorizată și a împărtăși opiniei publice viziunea Românie* asupra căilor de înfăptuire a acestui mare deziderat al vremurilor noastre. In temeiul acestei viziuni, așa cum se conturează pregnant din declarațiile răspicate ale șefului statului român, decalajele. împărțirea lumii în state bogate și state sărace afectează nu numai popoarele tarilor \în curs de dezvoltare, ci. în condițiile interdependențelor tot mai strînse ale lumii de azi. toate statele, fără excepție, fiind necesar ca. prin înțelegerea acestei realități, toate să contribuie la eradicarea subdezvoltării. la instaurarea noii ordini economice.Subliniind că accentuarea „decalajului dintre țările dezvoltate și țările în curs de dezvoltare nu poate continua multă vreme fără a duce la o agravare a relațiilor internaționale", că „trebuie să ee înțeleagă că bunăstarea unora nu poate fi realizată în detrimentul altora", tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta într-un interviu acordat cotidianului vest-german „Frankfurter Rundschau": „Pornind do Ia condițiile actuale, nu se poate concepe o stabilitate economică, o politică de colaborare și pace dacă nu se va pune capăt acestui decalaj foarte pu- ternio dintre cei bogați și cei săraci. Aceasta este o necesitate a înseși organizării și stabilității vieții politice internaționale".Constituindu-se Intr-o profundă analiză a proceselor economice din lumea de azi — interviurile. declarațiile și conferințele de presă ale șefului statului român proiectează o puternică lumină asupra cerințelor complexe ale făuririi noii ordini, asigurării unei dezvoltări stabile și echitabile a economiei mondiale. Așezarea pe baze echitabile a actualului sistem de relații economice, soluționarea problemei materiilor prime, stabilirea unor corelări juste între prețul acestora șt cel al produselor industriale. dezvoltarea unor schimburi comerciale libere de orice fel de discriminări. îngrădiri și restricții, accesul tuturor state
Pentru dezvoltarea continuă 

a relațiilor cu partidele 
comuniste și muncitorești, 

cu toate forțele progresisteAmpla culegere de interviuri și declarații reflectă orientarea consecventă a Partidului Comunist Român spre dezvoltarea continuă a relațiilor cu toate partidele comuniste și muncitorești, pe baza principiilor deplinei egalități, a dreptului fiecărui partid de a-și stabili de sine stătător linia politică, strategia și tactica, potrivit condițiilor concrete alg țării în care acționează, preocuparea de neclintit pentru stabilirea, pe a- ceastă temelie solidă, a unei unități și solidarități de tip nou, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, ca o condiție de importanță deosebită pentru cauza progresului social și a păcii.în același timp, își găsește oglindire viziunea nouă, de amplă deschidere a partidului nostru asupra solidarității, în sensul cuprinderii tuturor detașamentelor clasei muncitoare și ale mișcării revoluționare mondiale, a tuturor forțelor înaintate, incluzînd partidele socialiste și social-democrate, mișcările de eliberare națională, partidele de guvernămînt din țările în curs de dezvoltare și nealiniate, alte partide democratice și organizații progresiste din întreaga lume. Numai și numai pe această cale a unității celei mai largi, subliniază necontenit secretarul general al partidului, se pot găsi soluții constructive pentru problemele fundamentale care confruntă omenirea, se poate deschide calea unui curs sănătos al vieții internaționale spre destindere și conlucrare fructuoasă între națiuni, se pot asigura progresul și o pace trainică pe planeta noastră, se poate realiza o lume mai dreaptă și mai bună. 

lor la cuceririle științei și tehnicii moderne, rezolvarea globală a problemei atît de împovărătoare a datoriilor țărilor în curs de dezvoltare și reorganizarea sistemului monetar financiar internațional. asigurarea unui sprijin mai puternic din partea țărilor dezvoltate pentru progresul economic al țărilor în curs de dezvoltare și lansarea negocierilor globale ..Nord-Sud" — iată tot atitea componente ale concepției românești asupra noii ordini economice, așa cum se regăsesc ele in considerentele expuse de tovarășul Nicolae Ceaușescu presei mondiale.Este un merit deosebit al șefului statului român de a fi pus în evidentă, inclusiv în interviurile și declarațiile făcute presei străine, relația nemijlocită dintre dezvoltare sl dezarmare. Președintele *României pledează cu ardoare pentru transformarea programelor de înarmări in programe de dezvoltare economică și socială, respectiv pentru oprirea și reducerea cheltuielilor militare si canalizarea fondurilor si resurselor devenite astfel disponibile pentru progresul și dezvoltarea tuturor statelor, cu precădere ale celor în curs do dezvoltare — idee care se bucură de o largă audientă în rîndul opiniei publice internaționale, al popoarelor.Același umanism și aceeași principialitate, același înalt simț al răspunderii față de destinele lumii contemporane caracterizează modul în cane sînt abordate și celelalte probleme-chete care confruntă omenirea, fie că este vorba de imperativul democratizării ansamblului relațiilor internaționale, de sporirea continuă a rolului tarilor mici și mijlocii, al statelor în curs de dezvoltare si nealiniate pe arena mondială, ori de creșterea contribuției O.N.U. pentru promovarea păcii și colaborării între națiuni. în mod pregnant este pusă în evidență necesitatea întăririi colaborării și unității de acțiune a celor mai largi forțe social-politice, a tuturor popoarelor lumii, ca factor ho- tărîtor al instaurării pe glob a unei politici noi de pace, echitate și egalitate în drepturi.

Prin concepțiile promovate și pozițiile afirmate, prin principiile, măsurile și propunerile formulate, interviurile, declarațiile și conferințele de presă ale tovarășului Nicolae Ceaușescu vin să întregească imaginea unei inepuizabile activități e- nergice, constructive în slujba intereselor de pace, independență și progres ale poporului român, ale tuturor popoarelor. Alături de cele peste 150 de volume apărute în zeci de țări, de pe toate continentele, aceste interviuri și declarații, răspîn- dite în întreaga lume prin mijloacele de informare mondiale, cu marea lor forță de penetrație, dau dimensiunile ample ale receptării peste hotare a unei doctrine politice creatoare, dinamice, profund științifice, care marchează un aport de preț la înfăptuirea marilor aspirații ale lumii contemporane.Pentru întregul nostru popor constituie un titlu de mîndrie că secretarul general al partidului, președintele Republicii, fiul cel mai iubit al națiunii noastre socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, este apreciat pretutindeni, deopotrivă in masele mari de oameni simpli, ca și de reprezentanții proeminent! ai vieții politice mondiale, ca una din marile personalități ale acestor vremuri, că strălucitele sale idei, teze, poziții, străbătute de un profund mesaj umanist, de o înaltă preocupare pentru destinele umanității, pentru salvgardarea păcii și dezvoltarea conlucrării prietenești dintre popoare. întrunesc cea mai largă audiență, și-au cîștigat un loc de frunte în patrimoniul gîndirii social-politice a epocii contemporane.
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PENTRU TINE, PENTRU TARĂ!
Obligația socială, îndatorirea patriotică a oricărui cetățean 

de la sate este de a produce cit mai mult pentru trebuințele lui, 
de a contracta cit mai mult pentru cerințele societății!

Argumentul concret al eficienței muncii politice

Suplimentarea contractărilor 
de produse agroalimentareAnul acesta — contracte mai multe fafă de anul trecut. Aceasta este situația pe județul Sălaj, înfățișată de tovarășul loan Popa, prim-vice- președinte al comitetului executiv al consiliului popular județean, cu privire la activitatea de contractare a produselor agroalimentare pentru 1986. Cantitățile de carne cresc față de 1985 cu 12,4 la sută, cele de lapte de oaie — cu 67 la sută, de legume — între 7 și 15 la sută.Baza acestor creșteri ?— în primul rînd, sporirea șepte- lului de vite, îmbunătățirea raselor, asigurarea — prin amenajări de pajiști, culturi duble a furajelor necesare — ne răspunde interlocutorul. Măsuri la care se adaugă acțiunile concrete, atît organizatorice, cit și economice, pe linie de producție, inițiate de consiliile populare.Un bun prilej pentru a estima realist posibilitățile gospodarilor sălă- jeni l-au constituit sesiunile din a- ceastă iarnă ale consiliilor populare, la care deputății, cunoscind bine situația fiecărei gospodării ca și resursele de ansamblu ale comunelor, au dezbătut căile și mijloacele pentru sporirea volumului de produse contractate. în fiecare comună sau localitate cu deținători de pămînt au fost editate afișe, pliante cuprin- zind calcule concret^ asupra avantajelor1 importante, ca și a posibilităților fiecăruia de a contracta cantități mai mari de produse. Drept rezultat, întreaga cantitate de lapte de vacă a fost contractată încă din luna ianuarie la nivelul planului pe întregul an. Și încă un lucru important : incă din prima lună a anului au început și livrările, ele situin- du-se la nivelul planificat. Ba, pe alocuri, chiar și cu depășiri. Este vorba de comunele Hereclean, Agrij, Sînmihaiu Almașului, CriȘeni, Crea- ca, Lozna. Aceeași situație și la contractările privind carnea de bovină și de porc, unde în rîndul fruntașilor se numără sătenii din comunele Hereclean, Camăr, Bobota, Rus, Bălan și altele.Experiența bună trebuie generalizată. Există totuși decalaje între gospodarii diferitelor comune în ce privește cantitățile contractate, numărul contractelor încheiate. De unde concluzia că buna experiență a localităților fruntașe se cere extin

să și înrădăcinată >' pretutindeni in județ.— Cum acționează consiliul popular județean în acest sens ? — întrebăm în continuarea discuției.— Evident, urmărind ca metodele bune să fie aplicate cit mai larg, îmbinînd formele de stimulare a sătenilor cu sprijinul concret acordat pentru sporirea producției în gospodăriile personale. Ne străduim ca producătorilor să le fie asigurat materialul biologic necesar : purcei, pui de o zi din gospodăriile-anexă ale diferitelor unități. De asemenea — îngrășăminte, precum și credite. în
• DIN EXPERIENȚA 

CONSILIILOR POPULARE
DIN JUDEȚUL SĂLAJce le privește, comunele asigură pă- șunatul pentru toate speciile de animale.Consiliile populare se ocupă însă nu numai de repartizarea suprafețelor de pășuni, ci, în egală măsură, de asigurarea unei productivități cit maj sporite a acestora. Cum ? în primul rînd recomandînd oamenilor folosirea cit mai gospodărească a tuturor posibilităților — pe ideea că cine are vite, are și gunoi de grajd ; deci să-l folosească la îngrășat pămîntul, fiind interesat să fertilizeze pășunile, să le curețe, să le semene. Așa cum se întîmplă, de exemplu, in comuna Hereclean.... Cum arată această comună („gard în gard“ cu municipiul Zalău), văzută prin prisma livrărilor gospodarilor ei la fondul de stat ? Pe scurt, anul trecut oamenii comunei au livrat fondului de stat : 301 bovine (cu 11 la sută mai mult față de plan), 360 porci, 266 oi, 1 500 hl lapte, precum și mari cantități de miere de albine, polen etc.Discutăm cu primarul comunei, tovarășul P. Vasile, în fața graficului cu angajamentele luate de gospodarii de aici privind contractările și livrările la fondul de stat pe anul în curs ; 300 bovine, 268 oi, 454 porci, 5,1 tone de miere, 4 tone carne de pasăre, 2 tone carne de iepure, 1 500 hl lapte de vacă, 130 hl lapte de oaie, 7,7 tone de lină...

— Dar, continuă interlocutorul, cifrele acestea nu mai sint... valabile.— De ce ?— Fiindcă, practic, au fost suplimentate. Răspunzînd chemării la întrecere adresată de Consiliul popular al comunei Glodeanu Siliștea (Buzău), ne-am angajat să livrăm în plus 100 hl lapte de vacă, 5 tone de carne, 8 tone de fructe, 5 000 ouă, 200 kg plante medicinale. La jumătatea lunii februarie toate contrau-® tele prevăzute vor fi încheiate, sin- tem siguri.— Dar îndeplinirea lor ?— Livrările la fondul de stat au început din primele zile ale anului. Pînă acum...îl întrerupem pe interlocutor, ară- tîndu-i un nume pe tabelul contrac- tanților și, în același timp, al celor care au și început livrările pe acest an : este numele... primarului, care a și predat un porc contractat.— Păi, oricît de meșteșugită ar fi munca de la om la om, dacă nu pornește de la exemplul personal e greu de vorbit de eficiență — ne spune el.Se schimbă „fața" comunei. Avantajele oamenilor de pe urma contractărilor și livrărilor de produse agroalimentare la fondul de stat ? Sint evidente în gospodăriile fiecăruia. Dar, în același timp, ele schimbă „fața“ comunei, cum zice primarul. Datorită cîștigurilor obținute, datorită sprijinului pe care-1 primesc oamenii, în ultimii ani în comuna Hereclean s-au construit a- proape 150 case noi. Comuna se au- tofinanțează, oamenii pun cu drag umărul la înfrumusețarea ei.Acest „umăr“ înseamnă amenajarea a 8 km de străzi, 5 km de trotuare, racordarea tuturor satelor la rețeaua telefonică, ridicarea unui modern bloc de locuințe, 56 poduri, 24 fîntîni publice, lucrări de îmbunătățiri funciare in valoare de 12 milioane lei. Știți cite mărfuri industriale fac azi parte din confortul obișnuit al caselor din Hereclean ? Cooperativa de producție, achiziții •și desfacere a mărfurilor ne anunță că volumul vinzăruor acestora a fost, acum un an, de peste 13 milioane lei. Se schimbă deci „fața comunei", dar și interiorul locuințelor.
Euqen TEGLAS corespondentul „Scinteii"

Totdeauna spectacolul de teatru a suscitat un interes deosebit prin conflictele lumilor și personajelor, jocul actorilor, recuzită, oamenii „trăind" prin el idei, sentimente, o remarcabilă școală a educației, o confruntare a umanului cu variatele sale ipostaze in timp ■ și spațiu. Teatrul sătesc — spectacolul de teatru propriu-zis, nu teatrul popular determinat de obiceiuri sau evenimente, pentru că acesta se confundă cu însăși existența tradiției populare — are la noi o îndelungată evoluție, fiind susținut cu fervoare de oameni luminați, care vedeau în respectiva manifestare un mijloc de introducere în lumea satului a unei problematici majore, o posibilitate de dezbatere publică a acesteia prin mijlocirea artei, formarea unui mod de a vedea și gîndi existența fiecăruia în plan istoric și social. Serviciile pe care le făcea acest tip de spectacol erau, mai ales la începuturi, indiscutabil altele decît cele propuse de teatrul (piese, trupe de actori) de import, admirat și promovat de cei pentru care munca era demnă de dispreț, gata ori- cînd să fie „la modă", să admire piesele bulevardiere, lacrimogene, cu sentimente prefabricate, pe care, apoi, le copiau 4n saloanele epocii. In Transilvania mai ales spectacolul de teatru sătesc propunea — și el însuși era — o formă a rezistenței naționale, aducînd în fața publicului idealul de dreptate socială și națională, cu eroi îndrăgiți, aureolați de noblețea sacrificiului pentru visul celor mulți, cu limbajul simplu, dar sugestiv al poporului. Emoția creată era rezultatul așteptărilor și năzuințelor spectatorilor, al speranței lor permanente în împlinirea dorită, al credinței nestrămutate intr-un viitor al demnității și al triumfului deplin al omeniei și păcii. în zona de cîmpie, spectacolul susținut de formațiile de la sate reprezenta tendința de iluminare lăuntrică a truditorilor pămîntului, adunați în jurul unor intelectuali pentru care depășirea condițiilor grele de viață era un program de acțiune.în primii ani ce au urmat actului istoric de la 23 August 1944 se aflau încă formații de teatru popular cu un caracter a- parte, apropiate mai mult, ca modalitate de exprimare scenică, de teatrele de păpuși, ce-și formulau ca o- biective imediate (și eficiente !) inciziile adinei în 

morala satului, satirizînd usturător lenea, necinstea, parazitismul, ceea ce făcea ca manifestarea să fie resimțită ca foarte apropiată de afectivitatea spectatorilor. Textul, nu era niciodată scris, exista doar o schemă generală, un cadru, dialogul savuros cu ajutorul căruia se operau „exemplificările locale" (azi acest aspect fiind preluat de brigăzile artistice) folosindu-se de limbajul direct, scuturat de orice podoabe stilistice, stările conflictuale fiind ușor de detectat și receptat.Tradiția a continuat și In cadrul mișcării artistice de amatori in anii socialismului, au apărut colective de teatru sătesc care nu o dată s-au dovedit a fi mai 
Virtuțile educative 

ale teatrului sătesc
cunoscute decît unele din orașe. ,S-a schimbat repertoriul, cum era și firesc, atenția animatorilor în- dreptindu-se către noile realități, spre noua și in- confundabila condiție a omului de azi.S-au pus in scenă piese din dramaturgia română și universală, unele realizind succese notabile, grație, înainte de toate, dăruirii unor oameni pasionați care au muncit îndelung, stăruind in primul rînd asupra interpretării artistice. Redimensionarea teatrului sătesc — văzut nu ca uri spațiu închis, numai cu probleme specifice, ci ca un univers cu deschiderile necesare către determinările politice, ideologice, filozofice, etice etc. contemporane — s-a impus cu necesitate, iar repertoriul a evoluat cuprinzînd aspecte eroice (momente din lupta poporului, a partidului pentru dreptate națională și socială), atitudini ale universului interior (prietenie, dragoste, descoperirea de sine), încercările dramatice prin care trece un personaj sau o colectivitate, precum și situații de comedie, de diverse nuanțe (moravuri, „proiecte" ineficiente etc.).Marele festival al muncii și creației „Cîntarea României" a adus cu sine o efervescență nemaiîntîl- 

nită a spectacolului de teatru realizat în satele și comunele noastre, primele ediții ale sale permițind concluzii deosebite in ce privește participarea oamenilor la acest act important de cultură.In județul Ialomița, unde lucrez de mai mult timp, s-au prezentat numeroase spectacole in așezămintele de cultură, la locurile de muncă din C.A.P.-uri și I.A.S.-uri, în uzine, s-au organizat schimburi de experiență la Slobozia. O lungă perioadă, o zi pe săptămină se prezentau aici cel puțin două spectacole ale formațiilor de teatru de la sate, compeliția era stimulată prin „dialoguri", „ștafete culturale" etc., directorii căminelor 

culturale fiind apreciați și in funcție de calitatea a- cestor manifestări artistice.în ultima vreme însă — nu numai aici, ci și în alte locuri din țară — se constată un regres din punct de vedere numeric al formațiilor de teatru de la sate, cit și o scădere calitativă a spectacolelor prezentate de acestea. Dar satele noastre, cu veche tradiție culturală, cu mari împliniri recente in domeniul cultural au toate posibilitățile de a-și reciș- tigă faima și în ce privește evoluția propriilor formații de teatru, cu atît mai mult cu cit sint suficiente forțele umane și resursele materiale. O analiză atentă a situației existente a- rată insă că activitatea aceasta nu trebuie să aibă discontinuități ; or, în momentul de față acestea sint destule, in perioade îndelungate, determinate, unele obiectiv, de sarcinile ce revin fiecărui locuitor al satului în campaniile agricole, de fenomenul de nave- tism, ce face ca o parte din locuitorii unui sat să muncească în așezări apropiate, precum și de inevitabila înaintare în vîrstă a unor entuziaști interpreți, de la care nu întotdeauna preiau ștafeta cu necesara dăruire. Pe de altă parte, s-ar părea că se receptează cu rnult mai intens, susținut 

faptul de cultură transmis prin mijloacele mass-media sau produs de formațiile aflate in turnee. Aceste ultime argumente nu pledează pentru o „oboseală" sau o încetinire a activității, dovada fiind via participare a locuitorilor satelor la spectacolele formațiilor proprii.înainte de toate cauza se află, credem noi, in dificultățile întilnite de animatorul cultural, care trebuie să se lupte cu inerția, să-și formeze echipa, să o susțină și să găsească formule de a o impune : spectacole la locurile de muncă, prezentarea unor piese diverse intr-un timp relativ scurt, discuții cu publicul, invitarea unor actori la a- ceste manifestări etc. (Un 

exemplu din activitatea de popularizare a filmului, edificator și pentru teatrul sătesc : în luna ianuarie 1986 întreprinderea cinematografică a județului Ialomița a prezentat in mai multe localități filme românești, la dezbaterile organizate participînd și actorul Ernest Maftei, care a dialogat cu publicul ; aceste întîlniri au suscitat un viu interes).instructorul formației de teatru sătesc trebuie să aibă suficiente cunoștințe de regie, să mențină lingă el un colectiv entuziast c^e să rezolve probleme de decor, costume, machiaj, să fie încurajat în activitatea sa de toți factorii educaționali ai unei localități, să dispună de suficiente publicații care conțin piese de teatru și materiale în a- jutorul celor care se ocupă de teatrul sătesc, să participe anual la schimburi de experiență organizate în localități cu rezultate importante în aceste domenii.Un aspect mai important: formațiile de teatru sătesc nu sint stimulate suficient nici de o literatură care să le permită să devină un ferment al vieții spirituale din localitățile respective. Știm că o atare afirmație poate stîrni nedumeriri și controverse, dar o susținem deoarece cunoaștem din anterior fenomenul la care

ne referim. De regulă textele ce pretind a reflecta lumea satului con țin multe clișee, un tip de naturalism de operetă, texte de o concretețe aparentă, nesemnificativă, axate sau încărcate de truisme, șcheme ușor de recunoscut de la primul tablou. Citeva exemple la nivelul tramei, nivel de altfel prin nimic depășit de autori, vor convinge : un președinte de C.A.P. greșește in citeva direcții, dar paznicul, fiica sa și încă vreo cițiva concetățeni îl vor readuce pe linia de plutire ; un telefon de la județ pune in alertă un colectiv de conducere la un I.A.S., C.A.P., S.M.A. (se iau la rînd unitățile agricole) și totul se rezolvă, uneori chiar cu strigăte și cu un vocabular uzat ; un bucureștean vine la sat, vede deosebirile dintre baia lui de la oraș și cea de la gazdă, are citeva — simțite de noi, cu multă bunăvoință, nu prezentate concludent de autor — conflicte cu sine însuși și va rămîne Ia sat, căsătprin- du-se ; doi țărani se ceartă pentru studiile fiilor lor. Bineînțeles că, se poate replica, : există și alte piese intr-un ^ct, mult mai substanțiale. Adevărat, există, dar ele sint cu totul insuficiente, mai ales cele mai noi, mai puțin jucate. In plus, nu o dată solicită o distribuție mai amplă, sau predilect masculină . (ceea ce e in dezacord cu structura formațiilor de amatori de la sate), sau o recuzită, mai pretențioasă.Avem convingerea că valorile morale tradiționale și noile noastre valori morale, specifice, pot și trebuie să se impună autorilor, să le rețină atenția, pentru ca piesele despre lumea satului să devină literatură autentică, bunuri de preț ale noastre, ale tuturor.Desigur, problema pusă în discuție comportă un mai larg schimb de păreri, de sugestii, schimburi de experiență, pentru acțiune imediată, fiindcă spectacolul de teatru în lumea satelor merită să-și reciștige importanța reală, să contribuie substanțial, așa cum ne cere tovarășul Nicolae Ceapșescu, secretarul general al partidului, la formarea omului nou, cu un larg orizont de cunoaștere, cu o conștiință înaintată.
Gheorqhe
ANTONESCU președinte al Comitetului județean de cultură și educație socialistă Ialomița J

In vacanță, la Predeal Foto : S. Cristian
Sănătatea părinților, sănătatea

--------------  VĂ INFORMĂM DESPRE: --------------

Cea mai tînără stațiune turistică din țară: VOINEASA

Sînteți medicul-șef al sectorului 2 din Capitală, stimată tovarășă dr. Mioara Mincu, iar de 21 de ani directorul Spitalului clinic „Dr. I. Can- tacuzino" și tot de atîta vreme sinteți cunoscută ca unul din medicii care, cu pasiune și competență, desfășurați și inițiați acțiuni de educație sanitară, in colaborare cu organizațiile de tineret, de femei și Crucea Roșie. De data aceasta vă rugăm să vă referiți la tineri, viitorii părinți, cei care prin sănătatea lor asigură sănătatea generației de miine.— Tinerii trebuie să cunoască din timp tot ceea ce este legat de întemeierea familiei pe baze trainice, prin prezența copiilor. Din bogata experiență profesională medicii știu că starea de sănătate, de echilibru și fericirea unei familii se clădesc pe dragoste și prezența copiilor. In- tîlnirile noastre cu tinerii urmăresc să expiice aceste lucruri, iar in tot ceea ce întreprindem pornim de la realitățile concrete în care ne desfășurăm activitatea. în sectorul 2 al Capitalei, cu puternice platforme industriale, forța de muncă a femeilor este egală, sub raport numeric, cu a bărbaților, iar în unele întreprinderi, cum sint cele cu profil electronic, vîrsta medie a tinerelor este de 22 ani. Aceste realități ne determină să veghem in mod special asupra sănătății viitorilor părinți, să inițiem acțiuni care vizează lărgirea orizontului de cunoștințe științifice și educație sanitară. Miracolul perpetuării vieții interesează nu numai femeile și este poate timpul să ne întrebăm dacă pe lingă „școala mamei" nu ar trebui să avem și „școala tatălui". De ce clubul „Femina" din întreprinderi nu ar invita la întîlnirile cu medici specialiști și pe bărbații din unitatea respectivă ?— Poate că aceștia sint mai puțin interesați.— Sint convinsă că nu, pentru că recent am avut surpriza plăcută de a participa la o acțiune organizată, cu sprijinul activului de partid al sectorului 2, la întreprinderea ..Electronica", la o întîlnire cu tineretul, de data aceasta bărbați. A fost o 

dezbatere foarte utilă în legătură cu prevenirea unor boli, păstrarea sănătății viitorilor părinți. Cu răbdare, pasiune și competență medicii pot face foarte mult pentru educarea tineretului și in această direcție.La asigurarea sănătății părinților și a vigorii urmașilor veghează și cabinetele de sfat familial sau premarital. Ele acordă consultații tuturor persoanelor care întemeiază o familie și care vin din proprie inițiativă sau pe baza recomandării scrise a medicului din dispensarul teritorial ori de întreprindere sau 
OMUL Șl VIAȚA RAȚIONALĂ

în urma îndrumării de către serviciul de stare civilă al consiliului popular unde urmează să se efectueze căsătoria.Aceste cabinete pot fi însă utile și familiilor deja constituite în vederea consolidării lor prin copii sau rezolvării unor probleme de ordin medical sau social ce au apărut pe parcursul căsătoriei. Cabinetul de sfat premarital al sectorului 2, unitate ce funcționează în cadrul Dispensarului din strada C. A. Rosetti nr. 36, constituie un model în sensul că felul lui de organizare poate fi preluat de orice dispensar. Vizitat de specialiști și din alte țări, cabinetul sectorului 2 s-a bucurat de aprecierile și interesul acestora. Medicii de aici veghează la întărirea familiei prin evitarea unor greșeli și prevenirea unor boli ce ar putea influența nașterea sau dezvoltarea copiilor, fiind totodată sfătuitori, confident competent pentru tineri la începutul vieții lor de familie. O dată cu inminarea certificatului de sănătate, în vederea căsătoriei, medicul comunică acestora și adresa cabinetului medical de care aparțin teritorial în așa fel ca viitoarea mamă să se prezinte încă din primele două luni de sarcină la consult pentru a fi îngrijită cu toată atenția atît ea, cit și copilul.

Tot în cadrul sectorului 2, la Spitalul clinic „Dr. I. Cantacuzino" funcționează o maternitate cu aproape 400 paturi, unitate medicală care se bucură de un prestigiu binemeritat prin rezultatele obținute. De la un an la altul aici se înregistrează un număr sporit de nașteri. „Acest lucru se explică — ne preciza dr. loan Mocanu, medic primar, șeful maternității din Spitalul clinic „Dr. I. Cantacuzino" — prin faptul că sîntem solicitați de gravide și din alte sectoare ale Capitalei sau localități din țară, în special pentru 

cazurile care necesită o asistență și îngrijire medicală deosebite. Pe lingă consultațiile pe care le efectuăm in maternitate și la policlinică, toți specialiștii de la noi se deplasează in întreprinderi din sectorul 2, unde în cadrul cabinetelor medicale acordă asistență, controale medicale competente in măsură să asigure o stare de sănătate bună femeilor pentru a putea da naștere la copii sănătoși, viguroși. în acțiunile noastre sîntem sprijiniți de conducerea întreprinderilor și organele de partid care au luat măsuri pentru dotarea și modernizarea cabinetelor, astfel că în prezent sintem pregătiți să facem față solicitărilor. Specialiștilor din maternitatea noastră le revine îndatorirea de a supraveghea starea de sănătate a pesțe 50 000 de femei, dintre care circa 32 000 tinere care lucrează pe platformele industriale din sectorul 2, și ne-am angajat, întregul nostru colectiv, de a efectua controlul lor medical pină la sfîrșitul acestui semestru.— Deplasarea medicilor în întreprinderi, iată o inițiativă bună care scutește femeile din industrie de deplasări la policlinică, de programări, deci pierdere de timp.— Am constatat că de multe ori amînarea unui consult, neprezenta- rea la timp la un control pentru că 

urmașilornu existau aparent simptomele unei boli pot duce la instalarea, pe nesimțite, a unor afecțiurii care, depistate din .vreme, ar fi fost prevenite. Din practica noastră chirurgicală știm că multe din intervențiile pe care trebuie să le facem, unele cu urmări a'supra stării generale de sănătate, ar fi fost cu certitudine evitate dacă boala era descoperită in stadiul ei incipient. Este tocmai scopul pe care ni l-am propus în special 'pentru depistarea precoce a cancerului de sin și uterin. Putem face foarte mult in această direcție, mai ales că beneficiem de un laborator specializat, existent la dispensarul- policlinic „Dr. Grozovici", care aparține de Spitalul clinic „Dr. I. Cantacuzino". Laboratorul dotat corespunzător și cu cadre competente asigură efectuarea analizei Babeș-Papa- nicolau, contribuind astfel la depistarea bolii canceroase incă de la începutul evoluției ei, ceea ce permite luarea măsurilor necesare pentru prevenirea agravării bolii. Noi urmărim în cadrul politicii sanitare umaniste a partidului și statului nostru să prevenim îmbolnăvirile, să ducem o muncă de educație sanitară in așa fel incit fiecare femeie să devină conștientă că în interesul propriei sănătăți este bine să se prezinte la controlul medical.— La aceste controale sint depistate și boli care ar putea influența evoluția normală a sarcinii. Un exemplu este diabetul și din cite știm la maternitatea pe care o conduceți s-a acumulat, în această jdi- recție, una din cele mai valoroase experiențe din domeniul ocrotirii sănătății femeii gravide.— Am beneficiat de , vecinătatea Clinicii de nutriție și boli metabolice în cadrul complexului spital „Dr. I. Cantacuzino" și datorită a- cestei colaborări printr-o supraveghere atentă și competentă femeia gravidă cu diabet, care cu numai 10 ani in urmă pierdea sarcina, astăzi poate fi echilibrat^ din punct de vedere al diabetului, dînd naștere la copii dezvoltați normal fizic și psihic.
Elena MANTU

La 1 octombrie 1980 a fost inaugurată cea mai tînără stațiune din țară : Voineasa, situată pe Lotru, la 33 kilometri amonte de unirea acestuia cu Oltul, la o altitudine de 650 metri. Prin Decret prezidențial s-a stabilit ca amenajările de șantier (locuințele și celelalte anexe sociale) aparținind constructorilor celui măi puternic sistem hidroenergetic de pe rîurile interioare ale țării — Lotru-Ciunget (care numără 3 hidrocentrale, cu tot a ti tea lacuri de acumulare) să fie transformate in spații de cazare 'și date în exploatare turistică Uniunii Generale a Sindicatelor.Stațiunea Voineasa dispune astăzi de 5 hoteluri de mare capacitate, asemenea celor mai moderne construcții din stațiunile de renume ale țării (al 6-lea hotel cu 400 locuri va fi gata în vara acestui an), la care se adaugă 14 minicase de odihnă, cu o capacitate totală de cazare pe serie de peste 1 800 locuri, o mare cantină, mai multe unități de alimentație publică, un puternic complex comercial și altele.Printre primii turiști care au venit la începutul activității stațiunii s-au aflat — cine credeți ? — chiar constructorii de pe Lotru, sosiți de această dată împreună cu familiile lor la odihnă și tratament. Prilej de revedere a locurilor in care au muncit ani la rînd, infruntînd natura, pentru a transforma tumultul apelor de munte în energia atit de necesară țării, economiei naționale. Și de atunci, din 1980, în fiecare an, sute și sute de constructori revin aici cu plăcere în timpul concediilor. Și de fiecare dată revin însoțiți de rude, de cunoștințe, de prieteni, atrași de frumusețile zonei montane, înconjurată de brazi.Realitatea e că la faima stațiunii au contribuit nu numai factorii naturali, de climă, ci, în egală măsură, și organizatorii turismului de aici. Harnici, buni gospodari, dornici să înscrie cit mai repede Voineasa în circuitul stațiunilor cu renume din nomenclatorul/turismului românesc, lucrătorii de la Complexul de odihnă și tratament al sindicatelor au reușit să facă din tînă- ra stațiune una din cele mai căutate in tot timpul anului. Practic, 1985 a marcat un record de afluență — peste 30 000 turiști — sosiți aici cu bilete prin sindicat ori pe cont propriu, la tarife convenabile.Turiștii beneficiază la Voineasa
ADMINISTRAȚIA DE STAT 

LOTO — PRONOSPORT 
INFORMEAZĂMIERCURI 12 FEBRUARIE 1986, Administrația de Stat Loto — Pronosport organizează prima TRAGERE SPECIALA PRONOEXPRES din acest an, a cărei formulă tehnică oferă participanților șanse multiple de cîștig. în cadrul a șase extrageri în trei faze, cu un total de 38 numere, se vor atribui cîștiguri în autoturisme „Dacia 1 300", mari sume de bani variabile și fixe, precum și excursii in U.R.S.S, Se poate juca pe variante simple, variante combinate și combinații „cap de pod", achitate sută la sută sau în cotă de 25 la sută. Biletele de 25 lei varianta au drept de participare la toate extragerile.MARȚI 11 FEBRUARIE 1986 este ULTIMA ZI DE PARTICIPARE. 

nu numai de condiții de recreare și odihnă în mijlocul naturii, dar și de o bază de tratament modernă, care asigură o gamă largă de proceduri : electroterapie, hidrotermo- țerapie, masaj, kinetoterapie, acupunctura, pneumoterapie (pentru afecțiuni ale căilor respiratorii superioare, . cit și pneomopatii cronice), cultură fizică medicală la sală și bazin etc.— Climatul predominant în ioni 

negativi, cu o mare concentrație de ozon, peisajul montan abundent în flora specifică altitudinii (conifere), lipsa factorilor poluanți — ne spune dr. Bogdan Janteș, medicul- șef al stațiunii — face ca Voineasa să fie indicată în toate afecțiunile cronice ale căilor respiratorii, în nevroze depresive, pentru hipoten- siuni și hipotiroidii, ca și pentru refacerea, în general, a tonusului neu- rovegetativ, a capacității de muncă a oamenilor.Deosebit de important este faptul că stațiunea Voineasa funcționează in sistem integrat, in sensul că toate activitățile — de la asigurarea apei potabile și a activității turistice propriu-zise și pînă la organizarea comerțului de aici — totul este concentrat în aceeași unitate economică.Preocupările pe linie gospodărească se îmbină cu latura financiară, complexul de odihnă și tra
tv 

11,30 Telex
11,35 Lumea copiilor • Copiii și orașul 

lor • Tot înainte ! Agendă pionie
rească • Desene animate • Șoimii 
patriei $ Telefilmoteca de ghioz
dan. „Călătorie în adîncuri“ (co
lor). Episodul 1

12,40 Din cununa cîntecului românesc 
(color). Muzică populară

13,00 Album duminical (parțial color) 
O Cîntați cu noi $ Cascadorii 
rîsului... • Cotidianul în 600 de 
secunde • Hocus-pocus... • Tele- 
sport • Meridianele cîntecului
• Teatru vesel de după-amiază
• Pagini din istoria filmului
• Secvența telespectatorului

14,45 Tinerețea în timpul marilor înfăp
tuiri (color). Reportaj

15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,20 Tara mea azi (color). Mărturii ale 

devenirii noastre • Cîmpina vă
zută de aproape. Reportaj

tament Voineasa reușind — deși practică tarife de sindicat, accesibile — să se autofinanțeze, bbținlnd totodată importante beneficii. La aceasta contribuie desigur și gos- podăria-anexă (de unde se acoperă o parte din necesarul, de consum al cantinei), instalația cu 480 panouri solare pentru prepararea apei menajere (care economisește importante cantități de cotnbustibil convențional), sera pentru material săditor, ca și celelalte activități prestatoare de servicii organizate aici în folosul, turiștilor (de la închirierea de schiuri și .săniuțe pină la organizarea de excursii îri zonele turistice din jur).Pentru petrecerea timpului liber, turiștii au la dispoziție mai multe posibilități : fie drumeții pe trasee montane, fie activități cult.ural-ar- tistice la sala de spectacole, fie o lectură plăcută la bibliotecă ori jocuri colective la club.Pentru cei ce vbr veni la vară in stațiune, organizatorii turismului local pregătesc citeva surprize plăcute: va fi amenajat un parc natural de odihnă și recreare, iar pentru cei ce practică Sportul vor fi date in folosință mai multe terenuri : de fotbal, volei, handbal, tenis. baschet. Pentru sfirșitul acestui an este prevăzută și darea in exploatare a celor trei pîrtii de schi (cu grade diferite de ‘dificultate, deservite de un teleschi), care se vor alătura pîrtiilor de săniuș amenajate în mai multe puncte ale stațiunii.— Marea noastră ambiție — ne ’ spune Emilian Cărămidă, directorul Complexului de odihnă și tratament al sindicatelor Voineasa — o constituie dublarea în următorii doi ani a volumului activității turistice prin organizarea de noi spații de cazare (un mare hotel de 400 locuri, plus alte 3 hoteluri de 200 locuri fiecare, care se vor adăuga spațiilor de cazare existente) pe malul lacului de acumulare de la Vidra. Solicitările pentru stațiunea noastră turistică sint din ce in ce mai mari și sintem hotăriți să le onorăm pe toate la un nivel calitativ superior, astfel incit turiștii să se simtă cit mai bine la Voineasa, pentru a reveni ori de cite ori do- , rfesc. Noi îi așteptăm cu plăcere și cu servicii mereu mai bune.
Mihai IONESCU

19,40 Cîntarea României (color). De pe 
marea scenă a țării pe micul 
ec.ran. Emisiune realizată în co
laborare cu Consiliul Culturii șl 
Educației Socialiste și cu Comite
tul de cultură și educație socialis
tă al județului Suceava

20,20 Film artistic (color). „In apărarea 
libertății"

21.35 Feerie pe gheață (color)
21,50 Telejurnal
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20,00 Telejurnal
20,20 Orizont tehnico-științlfic. Tn ac

tualitate : Diamante artificiale. 
Documentar : Teledetecția. Bre
viar științifico-tehnjc

20.35 Tezaur folcloric (color) • pînte- 
cul amintirii — Alexandru Grozuță 
• Cîntecul de grup — manieră 
tradițională de interpretare

20,55 Roman-foileton (color). „Sorrell 
și fiul". Premieră pe țară. Pro
ducție a televiziunii britânlce. 
Ecranizare după romanul cu a- 
celași titlu de Warwick Deeping. 
Regia : Derek Bennett. Episodul 4

21,50 Telejurnal
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Domnului MASASHIISHIBASHI
Președintele Partidului Socialist din Japonia Cronica zileiCu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Partidului Socialist din Japonia, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de succes în activitatea de înaltă răspundere ce v-a fost încredințată.îmi exprim convingerea Că relațiile dintre partidele noastre se vor dezvolta continuu în interesul popoarelor român și japonez, al cauzei păcii și Înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Viata economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE 
DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"

VALEA JIULUI : Record 
la lucrările de înaintări 

în subteran

două noi hidrocentrale rești I și Florești II. Flo-

La București s-au încheiat, sîmbătă, lucrările celei de-a VIII-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-irakiene de cooperare economică, tehnico-științifică și de comerț.în spiritul înțelegerilor convenite cu prilejul dialogului româno-ira- kian la nivel înalt, cele două delegații au examinat modul cum au fost materializate hotâririle adoptate, stadiul actual al relațiilor economice dintre România și Irak. Pornind de la dorința comună de a adînci în continuare aceste relații, au fost stabilite noi acțiuni vizînd dezvoltarea colaborării și cooperării economice și tehnico-științifice dintre cele două țări. în domeniile industriei petroliere, agriculturii, transporturilor și construcțiilor industriale. Totodată, au fost stabilite măsuri corespunzătoare pentru lărgirea și diversificarea schimburilor bilaterale de mărfuri pe baze reciproc avantajoase.La încheierea lucrărilor, pre-

ședinții celor două părți în comisie. Ion M. Nicolae, viceprim-ministru al guvernului, și Hassan Aii, membru al Consiliului Comandamentului Revoluției, ministrul comerțului al Republicii Irak, au semnat protocolul sesiunii.La lucrări și la semnare au fost prezenți Mihai DiJtmandopol. ambasadorul țării Safa Saleh ambasadorul București. noastre la Bagdad, și Mahdi al Falaky, Republicii Irak iaîn timpul șederii în țara noastră, conducătorul delegației irakiene a avut întrevederi cu Vasile Pungan, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, și Marin Nedelcu, ministrul industriei construcțiilor de mașini.Au fost discutate aspecte privind lărgirea și diversificarea schimburilor comerciale româno-irakiene. dezvoltarea colaborării și cooperării bilaterale în producție. (Agerpres)
La mina Paroșeni — unitate fruntașă din Bazinul carbonifer al Văii Jiului — se desfășoară o susținută întrecere socialistă pentru creșterea producției de cărbune și pregătirea unor noi capacități de extracție. Brigada de mineri de la sectorul investiții, condusă de Nicolae Popa, a obținut un nou record in producție. Printr-o organizare superioară a muncii „în foc continuu", aprovizionarea corespunzătoare cu materiale și folosirea la întreaga capacitate a combinei de înaintare, în 30 de zile a realizat o înaintare de 221 metri față de 201 metri cît era vechiul record al unor brigăzi de la aceeași mină.

CLUJ : Obiective 
hidroenergeticeIn cadrul programului de amenajări complexe ale rîului Someș, a fost construită, la de-a

CARAȘ-SEVERIN : 
Apartamente mai multe 
pentru oamenii munciiRealizări remarcabile raportează colectivul întreprinderii Antrepriză de construcții montaj a județului Caraș-Severin. în aceste zile, urmare a eforturilor exemplare depuse de membrii brigăzilor de construcții din Băile Herculane și Moldova Nouă, au fost predate neficiarilor primele blocuri de cuințe din planul pe acest Stadii avansate de execuție se registrează și în realizarea a meroase Reșița. Caransebeș, Oravița. Anina și Bocșa, care vor fi puse la dispoziția oamenilor muncii în cursul lunii februarie.

be- lo- an. în- nu- apartamente în orașele

Organizare exemplară, 
înaltă competență și răspundere

(Urmare din pag. I) întreprin-

Gilău, cea doua hidrocentrală cu o putere instalată de 6.9 MW. Constructorii și montorii au pus aici în funcțiune și au racordat la sistemul energetic național cele două microagregate ale hidrocentralei și fac ultimele pregătiri pentru darea în exploatare a grupului principal. Centrala hidroelectrică Gilău II este al cincilea obiectiv hidroenergetic — după Tarnița, Mări- șelu. Gilău I și Someșul realizat pe rîul Someș, zent, se lucrează în ritm la construirea și punerea țiune, pe același rîu, în apropiere de municipiul Cluj-Napoca, a altor
Cald — în pre- susținut în func-

GALAȚI : Ritmuri înalte 
în construcția de navePentru acest an, primul din actualul cincinal, colectivul de muncă de la Șantierul naval Galați are de îndeplinit sarcini deosebite, motiv pentru care au fost adoptate din timp măsurile tehnice și organizatorice cele mai potrivite și eficiente. Ca efect direct al eforturilor depuse, unul din principalele obiective ale navaliștilor — petrolierul de 35 000 tdw — a fost adus în faza de montare a motocului si de finalizare a structurii. De asemenea, la primul £hrgou universal de 15 000 tdw a crescut simțitor ritmul de execuție al lucrărilor de montaj. Este demn de remarcat că, datorită creșterii productivității muncii, se reduc substanțial ciclurile de fabricație.

vom constata că, fără excepție, în fiecare unitate industrială există resurse — și încă apreciabile ! — de creștere mai susținută a productivității muncii, de îmbunătățire a nivelului tehnic și calitativ al produselor, de creștere a eficienței economice. Important este ca organizațiile de partid să asigure acea stare de mobilizare generală a specialiștilor, a tuturor oamenilor muncii pentru ca aceste resurse să fie operativ depistate și puse în valoare cu maximă promptitudine. Iar pentru aceasta trebuie învinse, nu de puține ori, o serie de mentalități ale unor cadre cu munci de răspundere in conducerea activității economice : mentalitatea lucrului făcut de mîntuială, mentalitatea justificărilor, mentalitatea „strecurării" printre probleme, mentalitatea ocolirii realității, mentalitatea angajamentelor de paradă. Niciodată industria noastră nu a progresat cu promisiuni și angajamente fără acoperire, niciodată justificările nu au adus nici măcar un leu în plus în producție ! Iată de ce, în analiza rezultatelor din anul trecut și din cincinalul trecut, dincolo de cifre, dincolo de concluziile contabile, cadrele de conducere trebuie să privească cu maximă exigență, răspundere și sinceritate spre neajunsurile metodele care stau de ordin unor rezultate nesatisfăcătoare in

tovarășul ansamblu]

i«

manifestate în stilul și de conducere, neajunsuri - la originea unor carențe tehnic și organizatoric, a

activitatea din anumite deri.Așa cum a subliniat Nicolae Ceaușescu, pe industriei debutul productiv în noulan și în noul cincinal este pozitiv. Important este acum ca rezultatele acestui început să fie consolidate, ca zi de zi, decadă cu decadă și lună de lună planul să fie realizat . ritmic și integral la fiecare sortiment, la fiecare indicator, ca toate obligațiile contractuale — în primul rînd față de partenerii externi ! — să fie onorate la timp și exemplar din punct de vedere calitativ.Pentru aceasta nu se cer, desigur, lucruri imposibile, nici un . colectiv nu este chemat să facă „minuni". Pur și simplu, ceea ce se cere cu adevărat este promovarea unei atitudini noi, anga,jante și responsabile fată de propria muncă. Dispunem de o modernă bază tehnică și materială în industria noastră, dispunem de oameni bine pregătiți, dispunem de riguroase și limpezi programe de muncă. Important este, deci, să fructificăm din plin acest cadru productiv și organizatoric corespunzător, să-1 înnobilăm cu inteligență și spirit gospodăresc, cu dăruire și pasiune !Adică să ne facem datoria de muncitori sau de specialiști, de maiștri sau de directori. Datoria de proprietari și producători a tot ceea ce înfăptuim, datoria de cetățeni. Datoria patriotică fundamentală de a produce mai mult, mai. bine, mai eficient pentru prosperitatea patriei.

Congresului P.C.U.Sîn întîmpinarea
R.D. GERMANA

ale U.R.S.S. această vas- Intre altele, siberiene a-

U R S S. : Initiative creatoare

In Uniunea Sovietică are loc o amplă dezbatere a documentelor ce vor fi prezentate apropiatului Congres al XXVII-lea al P.C.U.S. in adunările de partid, sindicale- și de producție, în coloanele presei, zeci și zeci de mii de oameni, membri și nemembri de partid , iși spun părerea, fac propuneri cu privire la căile de perfecționare a activității în toate domeniile, în vederea dezvoltării, la un nivel superior, a forțelor de producție.Un loc important în cadrul dezbaterilor, îndeosebi în colectivele de oameni ai muncii din Siberia, îl ocupă problemele privind înfăptuirea programului energetic, știut fiind că 85 la sută din potențialul resurselor e- nergetice se află în fă zonă, ținuturiledăpostesc 7 trilioane tone de cărbune. Minerii sînt dotați cu utilaje de mare randament. Fotografia mai sus, difuzată agenția NOVOSTI, fățișează unul din gregatele cu rotor la complexulKamsk-Acinsk din, nutul Krasnodar, care

de 
de în- a- deminier ți-

in fe- deextrage și încarcă garnituri de cale rată 2 500 tone cărbune pe oră.Examinînd posibilitățile de care dispun, participanții la dezbaterile ce au loc aici în pregătirea Congresului P.C.U.S. au ajuns

la concluzia că este pe deplin posibil ca, în viitorul apropiat, bazinul Kamsk-Acinsk' să producă 500 milioane tone de cărbune pe an, pentru a a- junge apoi la o producție anuală de un miliard de tone.
R.P. UNGARA : Valorificarea superioară

a resurselor lemnoase

Coloane de putere în vatra de oțel a Galațiului vremea
(Urmare din pag. I)unde zestrea de aici se îmbogățește cu un nou cuptor de 50 de tone. La celălalt capăt al halei, două cuptoare gemene, și ele de cite 50 de tone. ela- borează la răstimpuri șarjele de oțel. Cel de-al treilea cuptor se durează prin strădaniile constructorilor și montorilor, ale făuritorilor de asemenea instalații de la Combinatul de utilaj greu de la Iași.La capătul opus al halei, constructori și montori zoresc pentru apropierea momentului unic al șarjei inaugurale. Se montează întins cuptorul. Se montează panourile electrice. Se lucrează la instalația de vidare cu aport de căldură. Noul izvor de otel pornește deci din start cu tehnică de virf, el avind misiunea să ducă nenumărate campanii pentru mărci superioare de oțeluri. Pentru a i se face... loc, hala inițială a mai fost lungită cu 48 de metri. Stîlpi vi- guroși țin la înălțime podurile rulante, acoperișul aureolat de șarjele cuptoarelor unu și. doi. îl aflăm la datorie pe șeful de echipă Ifrim Chipăilă. omul care a construit pe platformă de la atelierul mecanic la laminorul de tablă groasă numărul 1. de la furnalul 1 si pînă la furnalul numărul 6.— Ce loc ocupă această lucrare in rindul celor pe care le-ați durat aici, Ifrim Chipăilă ?— Ca orice premieră, este 
o lucrare frumoasă. Frumoasă, cu tehnică modernă, cu pretenții de maximă precizie.— Se învață lesne „lecția preciziei" ?— întrebați-i pe Tudor Marin ori Laurentiu Chiri- lă. pe Doru Costică ori Vasîle Chiriac. Cu ei am construit peste tot pe platforma combinatului. Unii dintre noi s-au desăvîrșit In meserie pe acest drum. Au meritat încrederea de comuniști. Alții au mers mai departe pe calea în-

vățăturii. Fiecare în parte însă a avut- bucuria să coboare mai adînc în straturile meseriei, să cîștige experiență. să atingă performanțe la care năzuim cu toții. Iată de ce socotesc că „lecția preciziei", la cuptorul electric numărul trei, vine ca o etapă firească, în continuarea unor strădanii de perfecționare și autoperfecționare.Urcăm cu inginerul Victor Herman, directorul antreprizei furnale-cocse- rii. pe platoul" cuptorului, la stația electrică. Se montau panourile electrice, se placau pereții cu material fonoabsorbant. Aici vor ii liniște și necontenite declicuri... Puls ritmat de muncă, acțiuni pe un front larg pentru vremea șarjelor. Ținta e urmărită cu rigoare, fiecare zi adaugă un pas și încă unul pentru atingerea ei. Curind, curînd, și in capătul acesta de hală nouă va fi un timp al elaborării, al fluxului de metal incandescent. de înaltă calitate, pîine vitală, merinde vitală de drum pentru cel de-al optulea cincinal care își taie pîrtie prin ani. potrivit strategiei dezvoltării României, strategie cristalizată la Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român...Dintr-0 zonă fierbinte. în altă zonă fierbinte : în hala de mari dimensiuni a Laminorului de benzi la rece numărul doi. Sîntem în sectorul cajelor si notăm următorul „raport de muncă" :— Peste o oră cilindrii aceștia se învîrt.Maistrul Gheorghe Turcii și șeful de echipă Emil Hălănei își ștergeau mîi- nile de ulei și vaselină si țineau din scurt lucrările de reglaje.— Ce înseamnă „Invîr- tirea cilindrilor" pentru dumneavoastră ?— Este clipa de... decont al meseriei, spune meșterul.— Adică ?— -Reglajul de finețe certifică numai montajul

Orașe noi pe harta 
țăriiOrașul Ludwigsfelde este bine cunoscut în R.D. Germană și devine tot mai cunoscut și peste hotare. Aici se produc camioanele cu marca W-50, zeci de mii dintre ele rulînd de-acum pe drumurile țării. Un număr crescînd de asemenea mașini sînt exportate in alte țări socialiste, precum și în numeroase țări în curs de dezvoltare. Statutul de oraș Ludwigsfelde l-a primit în 1965, în ziua în care de pe banda rulantă a uzinei a ieșit primul camion. De atunci, populația noului oraș a crescut de patru ori.în ultimele patru decenii în R.D. Germană au devenit orașe 29 de localități. Acest salt calitativ a fost determinat de dezvoltarea intensă a industriei. Un cunoscut centru industrial a devenit și Eisenhuttenstadt, oraș al metalurgiștilor. Leuna, Schwarzheide și Wolfen sînt adevărate cetăți ale chimiei. în Lauchhammer, majoritatea forței de muncă este specializată în minerit, în timp ce locuitorii din Hennigsdorf se mindresc cu o gamă de profesii din domeniul construcțiilor de mașini. Din temelii a fost construit și orașul Halle-Neustadt.în orașele cu peste zece mii de locuitori muncește și trăiește mai mult de 60 la sută din populația R.D.G. Iar cele 15 orașe cu peste 100 mii de locuitori adăpostesc un sfert din populația republicii. Noile orașe aduc o contribuție substanțială la dezvoltarea continuă a potențialului economic, științific și cultural al țării, aflată în această perioadă în pl’nă pregătire pentru Congresul al XI-lea al Partidului Socialist Unit din Germania.

R.S. VIETNAM
Descoperiri de noi 

zăcăminte subteraneGeologii vietnamezi au descoperit noi zăcămmte de cărbune de înaltă calitate în provincia Kuang- nin — principala bază energetică a tării — iar în d"lta Fluviului Roșu mari rezerve de lignit. Pe un întins teritoriu din anropierea Hanoiului si în platforma nentală a Vietnamului de cercetătorii subsolului țării zăresc existența petrolului zului metan.în ultimii ani. geologii au depus o intensă activitate pentru explorarea zăcămintelor subsolului. Aceste cercetări au atestat concluziile teoretice potrivit cărora Vietnamul este una din țările cele mai bogate în rezerve de bauxită, elemente rare și minereuri nemetalifere. O mare perspectivă o are exploatarea unor asemenea bogății ca lemnul, cositorul, zincul, nichelul, cuprul.,.

O preocupare permanentă a unităților productive din R.P. Ungară o constituie, între altele, valorificarea tot mai eficientă a materialelor refolosibfle și reintroducerea lor în circuitul economic. în acest sens, scrie ziarul „NEPSZABAD- SAG“, Cooperativa de exploatare și prelucrare a lemnului Vendvidek, din bazinul Szentggtțhârd, a pus la punct o tehnologie de brichetare a deșeurilor lemnoase. Cu ajutorul unei linji tehnologice compuse din șase mașini moderne, deșeurile lemnoase sînt tocate, uscate, presate si apoi brichetate. Producția anuală depășește 3 090 de tone, iar valoarea calorică a brichetelor realizate este similară cu cea a lignitului de calitate superioară.

Hotărîrea de a înființa o întreprindere care să realizeze briche- tarea tuturor deșeurilor lemnoase — rumeguș, așchii, scoarță de copaci, precum și coceni de prumb, paie etc. — a fost luată cu trei ani in urmă. I.inia tehnologică este deservită doar de trei oameni, iar randamentul ei pe oră se .cifrează la 1—1,5 tone de produs finit. Noul produs nu se pulverizează, ajunge in comerț în pachete ușor de manevrat și are o valoare calorică superioară. Din arderea lui rezultă doar 5—6 la sută cenușă, față de 50 la sută, cît lasă lignitul ; necon- ținînd sulf, noul material nu are decît minime efecte poluante.Noul combustibil este solicitat atît în țară cît și la export.

conti- Nord tntre- și ga

tetului de partid al întreprinderii — cu termgne riguroase, cu tehnica de virf, de pus în operă — obligă la un_ mare efort a- cest efort a fost prezent tot timpul de-a lungul celor douăzeci și cinci de a,ni de activitate a întreprinderii noastre. Timp în care au fost 16 009 de montori ;alte mii au absolvit diverse cursuri — liceale, de maiștri, de subingineri... Frontul de lucru pe cele aproape 90 obiective de ■ investiții cîte sînt în acest an pe platforma siderurgiei gălățene cere nu numai o folosire temeinică a energiilor, nu numai o capacitate organizatorică pe măsură, ci și experiență, nivel de cunoștințe ridicat. Adică buni profesioniști și, totodată, buni revoluționari. îndemnul tovarășului Nicolae Ceaușescu ca, încă din primele zile ale acestui cincinal, să realizăm ritmuri superioare de producție, la parametri calitativi înalti. a trezit un ecou pe măsură și întreaga cheltuire de energii și creație tehnică este așezată sub acest imperativ...Oameni care grăbesc clipa de start în producția de țevi sudate de mare diametru...Oameni care clipa șarjelor de oțel calitate la noul cuptor lectric...Oameni care își pun bătaie toate cunoștințele, spiritul lor tenace, revoluționar pentru ca rulourile laminate la laminor să tate...Oameniaceste prime zile ale celui de-al optulea cincinal. înzestrează cu tehnică de vîrf fierbintea si puternica vatră de metal a țării de la Galați. Ei sînt cei înalță noi coloane de tere pe acest platou oțel...Destine exemplare, constructori ai noii Românii.

făcut cu pricepere, cu maximă răspundere.Meșterul ? Unul dintre veteranii-constructori și montori ai platformei si- ____„derurgice de la Dunăre., profesional. De altfel, Montează în flux continuu încă, din 1964. Mii, zeci de mii de tone de utilaje au. trecut prin mîinilâ sale? ale oamenilor pe care îi conduce. Si totuși...— Totuși, eu nu am mai montat pînă acum asemenea caje de laminare la rece.— O experiență inedită, nu ?— Meseria este un șir nesfîrșit de asemenea experiențe. Totul e să le treci cu bine, să asimilezi continuu. Nicu Dumitrescu, Costel Chebac, ori Marin milat, au noștințe au urcat lucrare, sionale. ficat în Tilă e lăcătuși și meseria de macaragiu.Da, meseria este un nesfîrșit drum de acumulare a experienței. Sus, în sala de mașini și aparataj a laminorului, pledează pentru acest adevăr nenumăratele panouri modulate. cu mți, sute de mii de conexiuni electrice, electronice. Superbă „materie cenușie" imaginată, codificată de om, pusă sub tensiune. Complexele procese tehnologice au, în tot „scenariul" lor. o legătură gici, pulsul lor e luat și e dat din aceste două etaje de panouri cu module lectrice și electronice. Mii de kilometri de electrice vin și pleacă încăperile suprapuse burdușite cu relee, cn minițe albe ori roșii informație, de regim calm de funcționare, de avertizare. Și aici „lâcția preciziei", de care amintea Ifrim Chipăilă, a trebuit să fie învățată.— Exigențele noului cincinal — argumentează în sprijinul acestei idei Ion Voineag, secretarul comi-

Cerbu. Gheorghe Viorel Mitoșeru Crihană au asi- adăugat noi cula activul lor și aici, la această noiAlții acest unul care
trepte profe- s-au policali- răstimp. Emil dintre cei 9 și-au însușit

e-cabluri din Și lude

calificați circa constructor) și timp în care

apropie de e-la
rece în noul devină reali-care, încă din

care pu- dede

»

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 9 februarie, 
ora 20 — 12 februarie, ora 20. In țară : 
Vreme închisă în cea mai mare parte 

i a intervalului. Vor cădea ninsori in 
toate regiunile țării dar cu o frecven
ță mal mare in primele zile in sud și 
est unde șl vîntul va prezenta lnten- 

IiSificări cu viteze de 50—60 km pe oră 
’viscolind temporar zăpada. Temperatu
ra aerului in scădere spre sfirșitul in
tervalului. Minimele vor fi cuprinse în
tre minus 15 șl minus 5 grade, mai 
ridicate in prima noapte pină in jur 
de zero grade in sud-est iar maximele 
în general între minus 8 șl plus 2 gra
de. Condiții de ceață îndeosebi în cen
trul tării. La București : Vreme închi
să. Va ninge mai ales în primele zile 
cind șl vîntul va prezenta intensificări 
temporare viscolind zăpada. Tempera
tura in scădere spre sfirșitul interva
lului. Minima Va fi intre minus 6 și 
minus 2 grade, iar maxima între minus 
4 șl zero grade.

Vacanța de iarnă a studențilorDupă sesiunea examenelor studențești de iarnă, care s-a încheiat simbâtă, 8 februarie, tinerii ce se pregătesc în institutele de învăță- mînt superior au intrat în vacantă. Pină la 16 ‘ "posibilitatea să odihnă și recreare nizate la Predeal, Vatra Dornei, să specifice sezonului alpine de la
februarie, el vor avea petreacă zile de în taberele orga- , Bușteni, Sinaia, practice sporturi alb în taberele Clăbucet, Gîrbova,

Postăvarul, Babele, Piatra Arsă, St.ina de Vale, Păltiniș, Miorița, Vîrful cu Dor, Izvoarele, Poiana Brașov. în același interval, în stațiunile maritime Mamaia și Eforie . Nord vor funcționa tabere studențești de învățare a înotului. în cadrul preocupărilor menționate subliniem că, la 10 februarie, la Hercu- lane, va debuta Campionatul republican universitar de șah,(Agerpres)

INFORMAȚII SPORTIVE

cinema
• Vară sentimentală: SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, GLORIA
(47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Marele premiu : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15;
Q Cu miinile curate :
(50 43 58) - 14; 16; 18.
• Căsătorie cu repetiție : VIITORUL 
(10 67 40) - 15; 17; 19.
• Sper să ne mai vedem : FLACARA 
(20 33 40) — 14,30; 16,30; 18,30.
• Racolarea : STUDIO (59 53 15) - 9; 
11; 13; 15; 17; 19, ARTA (213186) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Program special pentru copii — 
9; 11; 13; 15; 17, Promisiuni — 19 : 
DOINA (16 35 38).
• Ultimul mohican : VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FE
ROVIAR (50 51 40) - 9; 11; 13; 15; 
17; 19.
• Vînătorul de căprioare : AURORA 
(35 04 66) - 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Rămii, fericire!: LUMINA (14 74 16)
— 9; 11; 13; 15; 17: 19.
• Hallo, taxi!: FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, FAVORIT 
(45 31 70) - 9; 13; 15; 17; 19. EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19.
• Potopul (seriile III și IV): UNION 
(13 49 04) — 9; 12; 15; 18.
• Veșnic tineri : PACEA (71 30 85) — 
15; 17; 19.
• Fata fără zestre : VOLGA (79 71 26) 
—— 9* 12* 15* 18
> Alice :' MIORIȚA (14 27 14) - 9; 
II; 13; 15: 17; 19, CULTURAL (83 50 13)
— 10; 12,15; 14,30: 16,45; 19.
• în vîrtej : POPULAR (35 15 17) — 
15; 17; 19.
• Pilot de formula I : PATRIA

17; 19. 
BUZEȘTI

(11 88 25) — 8,30; 10,30; 12,30; 14,45; 
17; 19,15, BUCUREȘTI (15 61 54) - 8,45; 
10,45; 12,45; 15; 17,15: 19,15. SALA 
MICA A PALATULUI — 10; 12,30.
0 întîlnire de gradul III : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) - 9; 12; 15,30; 18,30.
• Colina : CAPITOL (16 29 17) — 8.30; 
10,30; 12,45; 15; 17,15: 19,30.
• Atenție la Pană de vultur : DA
CIA (50 35 94) - 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Superpolițistul : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) - 15; 17; 19.
0 Piedone în Egint : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19.
O Cobra se întoarce : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19, FLO
REASCA (33 29 71) — 11 ; 13; 15: 17; 
19. COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19.

Avertismentul: COTROCENI 
(49 48 48) - 15; 18.
0 Toate mi se întîmplă numai mie : 
MUNCA (21 50 97) — 15; 17; 19.
• Legenda călărețului singuratic : 
PROGRESUL (23 94 10) — 15; 17; 19.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Ploșnița — 10; Hagi Tudose
— 17,30; (sala Atelier) : "
Ioviță — 10,30; Idolul și Ion
— 18.
• Filarmonica „George 
(15 68 75, Ateneul Român) ;

Cartea lui 
Anapoda

Enescu" 
,___ _______  ___r___ . Concert
educativ pentru elevi. Dirijor" și co
mentator : Nicolae Racu — 11.
• Opera Română (13 18 57) : Spărgă
torul de nuci — 11; Traviata — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : 
My Fair Lady — 10; Casa cu trei tete 
— 17,30.

0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Noțiunea de fericire — 10; Trenurile 
mele — 17,30; (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44) : Hamlet — 15.
• Teatțul Mic (14 70 81) : Mielul 
turbat — 10,30; Cerul înstelat deasu
pra noastră — 17,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) î 
Atenție, se filmează — 10,30; Scaden
ța neliniștii — 18.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Preșul — 10; Măseaua de minte — 
14; Avea două pistoale cu ochi albi 
și negri ~ 17,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Scapino — 10: Pă
durea — 17,30; (sala Studio) : EX — 
10,30; Martorii sînt de față — 18.

Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 10; Cursa de Viena — 18; 
(sala Giulești, 18 04 85) : Jocuri crude 
— 11; Bărbierul din Sevilla — 18.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Dragoste 
la prima vedere •— 15: Nimic desnre 
elefanți — 18; (sala Victoria. 50 58 65): 
Frumosul din pădurea zănăcită — 18.

Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Concert de muzică popu
lară românească — 18.
A Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Se caută o stea — 11; între caftan și 
smoking — 17,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Muzicanții veseli — 10,30.
• Teatrul „Țăndărică" 
Noul nostru vecin — 11; 
monauților) : Trei iezi 
11,30.
• Circul București (io 41 95) : La circ 
ca-n filme — 10; 15; 18.
• Estrada Armatei (13 60 64, sala 
C.C.A.) : Veselia are cuvîntul — 15,30; 
Start Ia... varietăți — 18.
fț Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Miorița — 19.

• ATLETISM. în concursul internațional de atletism pe teren acoperit de la Ottawa (Canada), proba feminină de 1 500 m a fost dominată de atletele românce Marictca Puică— 4T4“17/100, Doina Melinte — 4T8“46/100 și Margareta Keszek — 4’19“42/100, clasate pe primele trei loturi în această ordine. Cursa de 800 m plat s-a încheiat cu victoria româncei Cristina Cojocaru, cronometrată cu timpul de 2’06”41/100. în proba masculină de săritură în înălțime, Sorin Matei s-a situat pe locul 3, cu 2,25 m. • în noua sală de sport din Bacău, aU început sîmbătă Campionatele republicane de atletism pe teren acoperit. Iată cîștigătorii din prima zi a competiției : feminin : săritura în lungime : Vali Ionescu — 6.90 m ; 60 m garduri : Mihaela Pogăceanu — 8"’03/100 — record național ; 400 ,m plat : Iolanda Oanță — 55”21/100 ; masculin : 60 m 6”93/100; 400 m 50”29/100 ; 1 500— 3’51”80/100 ; Militaru — 2.20 Bran — 16,53
plat : loan Sandu — plat: Horia Toboc — m : Claudiu Mereuță înălțime : Constantin m ; triplusalt : Mihai m.Proba feminină deNATAȚIE.400 m mixt din cadrul concursului internațional de natație de la Bonn a revenit sportivei românce Noemi Lung, în 4'41”62/100. în proba de 800 m liber, Stela Pura clasat pe locul 2, cu (România) s-a 8'30”59/100.

(15 23 77) : 
(sala Cos- 

cuculeți —

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• MARI ECONOMI! DE CO

SITOR. Un nou tip de material, cu aceeași conductibilitate ca tabla cositorită, dar conținind o cantitate de șapte ori mai redusă de cositor, a fost realizat de firma Carnaud Emballage din Franța. Iată prin- cibalele faze ale procesului tehnologic : mai intîi. pe o bandă de oțel moale standard se depune un strat electrolitic foarte subțire de cositor neretopit, pînă se obține. pe fața benzii, un indice de cbsitorire de numai 0.5 grame pe metrul pătrat, comparativ cu 2.8. In cazul tablei albe cel mai puțin cositorite. în continuare, se realizează un al doilea tratament electrolitic, respectiv o acoperire cu crom metalic si oxid de crom, care nu acoperă decît incomplet asperitățile cositorului, lăsînd ast- 1 fel să treacă „nestînjenit" curentul electric de sudare.
• „MARELE ZID VERDE". Ur' 

1 mărind din avion imensa șerpuire a Ma- 
l relui Zid chinezesc, privirile sînt atrase

de culorile galben și verde care marchează de o parte și de alta impresionanta construcție. Galbenul 11 reprezintă deșertul. iar verdele seria întreagă de benzi forestiere realizate in cadrul primei etape a unui amplu proiect de transformare a naturii. Cunoscut sub numele de „Marele Zid verde", sistemul .fie . benzi forestiere — cel mai mare din lume — urmează să străbată, în final, un număr de 396 de districte, pe o lungime de 7 mii km, totalizînd o suprafață de 260 milioane de hectare, adică o pătrime din suprafața Chinei. Scopul urmărit ? Protejarea zonelor agricole de furtunile de nisip, stăvilirea procesului de eroziune a solului și restabilirea unui regim hidrografic normal. De pe acum sînt palpabile efectele primei etape a lu"rărilor desfășurate între 1978—1985, cind s-au realizat aproape 6 milioane de hectare dn benzi forestiere. Producția de cereale din zonele astfel protejate a crescut de trei ori. iar furtunile de nisip și eroziunea solului sînt tinute sub control. Noua etapă a lucrărilor prevede realizarea între 1986 și 1990 a încă 537 mii hectare de benzi forestie

re. astfel îneît peste 11 milioane hectare de teren agricol să fie protejate de prețiosul „ecran" ecologic.
• PLANTE MEDICINALE DA, 

ÎNSĂ NU ÎN EXCES. ™ mai “ume- roase sînt avertismentele lansate de specialiști dintr-o serie de țări împotriva a- buzului de plante medicinale. Și aceasta, deoarece s-a constatat că dozele prea mari și consumul prea îndelungat de produse ale „farmaciei verzi" antrenează efecte nedorite. cum ar fi erupții cutanate, crize de astm etc. Astfel, de curind. în revista vest-germană „Bunte" a fost publicată o întreagă listă cu plante medicinale care, din cauza conținutului ridicat de principii active, trebuie administrate cu egală prudentă ca medicamentele de sinteză. Printre acestea, la loc de frunte figurează ienupărul. renumit pentru eficiența sa în tratarea afecțiunilor reumatismale. Atenție deci : ceaiurile și alte preparate pe bază de ienupăr nu trebuie administrate mai mult de șase săptămîni conse

cutiv, orice prelungire a tratamentului fiind periculoasă datorită complicațiilor renale pe care le poate genera. Cit privește bolnavii de rinichi și femeile însărcinate. tratamentul cu preparate pe bază de ienupăr este complet contraindicat.
• „CABINET" STOMATOLO

GIC PORTATIV. întreaga dotare a unui cabinet stomatologic încăpînd în trei valize și cîntărind doar 70 kg. aceasta este realizarea unpr specialiști ai Institutului de tehnică medicală din Sofia și ai Institutului unional de cercetare și experimentare a aparaturii medicale din Moscova. Cu ajutorul unor manevre simple, din valize se scot toate cele necesare muncii unui stomatolog : o bormașină. un dulănior cu instrumente, un fotoliu dentar pentru pacient. un sterilizator etc, Bormasina stomatologică poate fi alimentată fie de la rețeaua electrică, fie de la acumulatorul unei mașini ori de la alt generator de curent. Volumul redus al acestui „cabinet" portativ nu diminuează posibilitățile sale

funcționale, care se situează la nivelul cabinetelor stomatologice staționare, asigură realizatorii versiunii portabile.
• DIN NOU, LA NAVELE CU 

PÎNZE ? în construcțiile navale din Anglia a început să se impună un nou tip de nave ușoare, cu vele rabatabile. Principalul lor atu ? Din testările efectuate, a rezultat că ele permit un consum de combustibil cu 20—30 la sută mai scăzut, în condițiile unei neînsemnate reduceri a vitezei de croazieră a ambarcațiunilor. Reduceri mai mari, cu o treime, bunăoară, ale vitezei permit economii de combustibil ce pot ajunge pînă la 60 Ia sută. Ca atare, firmele producătoare susțin că introducerea de pînze rabatabile la vasele oceanice cu motor ar fi foarte convenabilă, cu atît mai mult cu cît sistemul de manevrare a velaturii se poate integra ușor în sistemele de comandă automatizată a navelor, ceea ce înseamnă că nu presupune o în- demînare specială la navigație, putînd fi tratată ca orice alt mecanism.

• BASCHET. La din Capitală, s-a disputat, tradiționalul derby republican masculin de baschet dintre echipele bucureștene Steaua si Dinamo. Victoria a revenit baschetbaliștilor de la Steaua, cu scorul de 90—85 (48—38).
Sala Floreasca sîmbătă,

• HOCHEI. Sîmbătă, la patinoarul „23 August" din Capitală, s-a disputat meciul internațional amical de hochei pe gheață dintre echipa de juniori a Cehoslovaciei și selecționata de tineret a României. Par- . tida s-a încheiat cu scorul de 4—2 (2—0, 2—1, 0—1) în favoarea oaspeților.
De notat că. spre deosebire de velatura ) cu suprafețe portante rigide, noua velatu- | ră se poate strînge ca o armonică, pliîn- 4 du-se uniform, la o simplă comandă. Vela * are o formă elipsoidală. fiind construită i dintr-o pînză întinsă pe un cadru de alu- J miniu, de forma unei aripi. Catargul pro- ) iectat să reziste la un vînt de 70 de noduri l susține două vele și este amplasat astfel ’ incit o parte din suprafața acestora este l orientată spre înainte, asigurînd o stră- J pungere echilibrată a aerului, asemănătoare ) cu aceea a multor cîrme moderne. I
• ÎNGRĂȘÂMÎNT INEDIT. De l pe acum se bucură de o mare căutare noul | produs fertilizant abia lansat ț>e piață, în 1 Japonia, de o firmă specializată în fabri- / carea de materiale pe bază de ceramică. ) Printre alte ingrediente, acest îngrășămînt 1 cuprinde ceramică și microorganisme. Rolul J ceramicii ? Acela de a reține mai bine apa I si elementele nutritive, protejind în ace- ț lași timp plantele de efectele nedorite ale i excesului de aciditate din sol. )

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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România, președintele Nicolae Ceausescu acționează 
cu fermitate pentru eliminarea pericolului nuclear,

Schimb de mesaje între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Fidel Castro Ruz
P. M. U. P

or-a-

pentru asigurarea păcii si înțelegerii in lumeZiare și reviste, posturi de radio și televiziune de peste hotare prezintă politica externă a României consacrată edificării unei , lumi ferite de pericolul războiului, în primul rînd al războiului nuclear, unei lumi a cooperării pașnice intre state, activitatea neobosită a tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru rezolvarea marilor probleme ale lumii de azi.Un loc important îl ocupă în paginile unor publicații străine realizările obținute de poporul nostru în dezvoltarea economico-socială a țării în anii socialismului, îndeosebi în perioada inaugurată de cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român.Președintele Nicolae Ceaușescu subliniază că. în actuala situație internațională. România se pronunță cU fermitate pentru încetarea cursei înarmărilor. în special a înarmărilor nucleare, relevă agenția CHINA NOUA, evidențiind punctul de vedere al conducătorului partidului si statului nostru potrivit căruia potențialul de apărare al unei țări constă, în primul rînd. în dezvoltarea economiei naționale si ridicarea nivelului de trai al poporului. Agenția pune astfel în lumină faptul că România a acordat întotdeauna prioritate dezvoltării economice, redu- cind și înghețînd cheltuielile destinate apărării.Președintele Ceaușescu arată că problema cea mai arzătoare este încetarea cursei înarmărilor și realizarea dezarmării, evidențiind necesitatea ca în toate formele de negociere să se acționeze cu hotărîre pentru a se ajunge cît mai grabnic la măsuri concrete în a- cest sens. Șeful statului român a reafirmat că popoarele din întreaga lume trebuie să acționeze pentru a determina oprirea cursului periculos al evenimentelor din situația internațională, subliniază a- ganția.Prezentînd poziția președintelui Nicolae Ceaușescu în legătură cu situația economică gravă existentă în lume, cu necesitatea soluționării globale a problemelor subdezvoltării. inclusiv a gravei probleme cu care se confruntă țările in curs de dezvoltare : datoriile externe, edificarea unei noi dini economice mondiale,genția iugoslavă de presă TANIUG relevă că președintele Românie’ consideră a fi de o importantă deosebită organizarea, sub egida O.N.U., a unor tratative reale între țările bogate și țările sărace.In vederea soluționării globale, pe calea negocierilor, a problemelor Orientului Mijlociu — se arată într-o altă relatare a agenției iugoslave — România se pronunță pen-, tru organizarea sub egida O.N.U. a unei conferințe internaționale, cu participarea tutur<» părților interesate. inclusiv a O.E.P., precum și a U.R.S.S. și S.U.A. și a altor state care pot contribui în mod pozitiv la rezolVârhă problemelor din zonăj Se mențiopează, de asemenea, că România sprijină în continuare Organizația pentru Eliberarea Palestinei si lupta dreaptă a poporului palestinian pentru înfăptuirea aspirațiilor sale legitime.Poziția României'în legătură cu necesitatea opririi cursei înarmărilor. cu alte probleme urgente internaționale. exprimată de președintele Nicolae Ceaușescu. este reflectată de cotidianul de mare tiraj „TICHRIN", de alte ziare siriene.Cotidianele siriene evidențiază, de asemenea, aprecierea președintelui Nicolae Ceaușescu potrivit căreia. în pofida apariției la orizont a unor raze de speranță, care prevestesc posibilitatea înseninării vieții internaționale, situația internațională se menține deosebit de gravă. Se subliniază, totodată, că șeful statului român a atras atenția a- supra continuării pe plan mondial a cursei înarmărilor si a politicii de amenințare cu folosirea forței, cerînd să se facă totul pentru a determina o schimbare generală a cursului vieții internaționale, pentru a se trece lă oprirea cursei înarmărilor. în primul rînd a celor nucleare.Apelul lansat de președintele Nicolae Ceaușescu la intensificarea activității în domeniul dezarmării în general, pentru reducerea si a armelor clasice, a efectivelor militare, ca singura cale pentru diminuarea generală a încordării și a pericolului unor noi războaie, este evidențiat, de asemenea, de presa siriană. Președintele Nicolae Ceaușescu arată că în același spirit trebuie să se acționeze și la Stockholm, la Conferința pentru dezarmare' de la Geneva și la negocierile de la Viena ; de asemenea, să se facă totul pentru realizarea în Balcani a unor zone fără arme nucleare și fără arme chimice.Pe plan mai general se reflectă opțiunea României de a-și dezvolta relațiile cu toate țările socialiste, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, pentru a spori contribuția la cauza păcii și colaborării internaționale.„Poziția României, a președintelui Nicolae Ceaușescu privind

creșterea rolului O.N.U. în viața internațională" este titlul unui articol consacrat de cotidianul de limbă engleză „INDIAN EXPRESS" unor aspecte privind relațiile internaționale ale țării noastre. Participarea activă a României în organizațiile internaționale este o parte componentă a politicii sale externe de pace, prietenie și cooperare cu toate țările, bazată pe principiile dreptului internațional — se arată, între altele, în articolul inserat de publicația indiană.Ziarul algerian „EL MOUDJA- 
HID“ subliniază, de asemenea. în- tr-un articol, faptul că președintele Nicolae Ceaușescu a reafirmat în continuare sprijinul României pentru lupta dreaptă a poporului palestinian, pronunțîndu-se pentru reglementarea problemelor complexe din Orientul Mijlociu și instaurarea păcii în această regiune. Șeful statului român — scrie ziarul algerian — evidențiază necesitatea intensificării eforturilor politice și diplomatice în interesul reglementării globale a situației din Orientul Mijlociu și insistă asupra im-

drepturi, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești.Se relevă, totodată, că a fost subliniată necesitatea accelerării colaborării tehnico-științifice în vederea realizării de instalații, echipamente și tehnologii de înalt nivel tehnic și calitativ, competitive pe piața mondială, destinate să asigure creșterea continuă a productivității muncii și eficienței economice, mecanizarea și automatizarea proceselor de producție, reducerea consumurilor de combustibili, energie, materii prime si materiale.Relațiile dintre România și Uniunea Sovietică sînt reflectate de agenția T.A.S.S., care evidențiază extinderea și adîncirea permanentă a raporturilor de prietenie dintre cele două țări, colaborarea lor în domeniile economic, tehnico-științific și cultural. Țelurile și principiile formulate în primul tratat (1948) au fost dezvoltate în noul Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România și Uniunea Sovietică, semnat în anul 1970, în Declarația din 1976.Cele două țări mod consecvent pe țională, pe baza pace comune ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia, arată T.A.S.S., menționînd, de asemenea, că România se pronunță in sprijinul Programului de dezarmare avansat de Uniunea Sovietică, apreciind realizarea sa ca fiind

cooperează în arena interna- inițiativelor de

Relatări și comentarii în presa 
internațională

portanței convocării unei conferințe internaționale cu privire la a- ceastă regiune, cu participarea tuturor părților interesate, inclusiv a O.E.P., care ar putea contribui în mod pozitiv la reglementarea situației.în comentariul săptămânal consacrat actualității internaționale. TE
LEVIZIUNEA DIN ZIMBABWE a prezentat aprecierea președintelui Nicolae Ceaușescu privind importanța covîrșitoare, în actuala conjunctură internațională, a problemelor păcii și dezarmării. „încă de la începutul lui 1986, România acționează pentru ca acest an să justifice proclamarea lui ca An internațional al păcii“, se subliniază în comentariu, relevîndu-se, în continuare, că „într-o lume suprasaturată de arme, România socialistă acționează constant pentru a se pune capăt cursului periculos al vieții internaționale și pentru soluționarea, pe calea tratativelor, a tuturor problemelor, spre a determina oprirea cursei înarmărilor, în primul rînd a celor nucleare, și a se ajunge la dezarmare, la pace“.Televiziunea din Harare a subliniat că o dovadă elocventă a contribuției pe care România o aduce la întărirea încrederii și colaborării internaționale o constituie recenta inițiativă cuprinsă în. Declarația-Apel a președintelui Nicolae Ceaușescu șl a președintelui Todor Jivkov cu privire la realizarea în Balcani a unei zone denuclearizate și lipsite de arme chimice. S-a apreciat că aceasta 'este o inițiativă profund constructivă, realistă, în consens cu cerințele păcii și securității în Balcani, în Europa și în întreaga lume, a evidențiat comentariul.

A fost reliefată, de asemenea. Importanța deosebită pe care o acordă România, personal președintele Nicolae Ceaușescu, realizării unei noi ordini economice mondiale, aceasta fiind una din problemele prioritare ale omenirii, de care depinde îmbunătățirea climatului relațiilor internaționale.Referindu-se la cooperarea economică și tehnică dintre Republica Socialistă România și celelalte țări socialiste, problemă care s-a aflat și în centrul recentei ședințe a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., agenția sovietică 
T.A.S.S. evidențiază că la ședință, desfășurată sub președinția secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a luat cuvîntul în cadrul lucrărilor, s-a arătat că propunerile în direcția dezvoltării acestei cooperări au în vedere asigurarea unei baze stabile și de lungă durată a raporturilor economice cu toate țările socialiste. Ele prevăd trecerea la o etapă calitativ superioară a colaborării reciproce, în special prin stabilirea unor legături durabile în producție, pe calea realizării în colaborare de obiective complexe, precum și a adîncirii cooperării și specializării, pe temeiul principiilor deplinei egalități în

de mare importanță pentru întreaga viață internațională.Anul care a trecut a consemnat noi realizări semnificative în colaborarea economică dintre cele două țări, evidențiază agenția, subliniind creșterea însemnată a volumului comerțului bilateral, comparativ cu 1984, precum și cooperarea româno-sovietică în unele sectoare industriale.în încheiere, se arată că programul de cooperare și colaborare tehnico-științifică pe perioada 1986—1990, semnat recent la București, a dat un nou impuls colaborării tradiționale dintre cele două țări. însuși faptul că el cuprinde un număr însemnat de teme, în domeniile de maximă prioritate ale progresului tehnico-științific, demonstrează cît de amplu și di-» versificat este acest program. Experiența anilor trecuți dovedește că cele două țări dispun de toate, condițiile pentru ca sarcinile prevăzute de noul program — atît de amplu și diversificat — să fie îndeplinite cu succes, relevă agenția.După ce se referă la dezvoltarea ascendentă U.R.S.S. și domenii, deosebită a tovarășii Nicolae Ceaușescu, a înțelegerilor convenite la nivel înalt pentru adîncirea acestor raporturi, revista sovietică „NOVOE VREMIA" scoate în evidență hotărîrea celor două țări de a consolida prietenia și colaborarea multilaterală, de a extinde cooperarea în domeniile politic, economic, tehnico-științific, cultural și în alte sfere de activitate. România și Uniunea Sovietică apreciază că sarcina cardinală a contemporaneității constă în oprirea cursei înarmărilor, și în primul rînd a înarmărilor nucleare, trecerea la dezarmare, armelor nucleare de pe prevenirea lui, aratăDespre niei față normelor ționale, a relațiilor dintre state — exprimată și în cazul deturnării de către avioane militare israeliene a avionului libian de pasageri care zbura pe ruta Tripoli — Damasc — au informat o serie de mijloace de informare în masă din diferite țări.Acțiunea Israelului împotriva a- vionului calificată încălcare vențiilor lor dintre state, fiind condamnată cu hotărîre de opinia publică din România, arată agenția T.A.S.S.în spiritul politicii sale consecvente de pace și colaborare, România s-a pronunțat și se pronunță ferm pentru eliminarea oricăror acte de forță și amenințare cu forța în relațiile internaționale, pentru soluționarea numai și numai pe calea politică a tratativelor, a tuturor problemelor litigioase dintre state, subliniază agenția citată.

a relațiilor dintre România, în diferite relevînd însemnătatea convorbirilor dintre Mihail Gorbaciov și

lichidarea Pămînt și Cosmosu-militarizării revista.poziția fermă de actele de încălcare a și convențiilor intema-a Romă-

libian de pasageri este drept act inadmisibil de gravă a normelor și con- internaționale, a relații-

Deturnarea avionului libian de pasageri a fost condamnată cu hotărîre de România ca o acțiune de piraterie, care generează stări de tensiune și încordare ce pot avea urmări deosebit de grave pentru pacea și securitatea întregii lumi, evidențiază agenția TANIUG.România cheamă opinia publică mondială să adopte măsuri hotărî- te care să pună capăt unor astfel de acte ce nu pot fi admise, sub nici un motiv, în viața internațională, arată agenția.Federația agențiilor arabe de presă FANA Subliniază opinia țârii noastre ca organizațiile internaționale, opinia publică mondială să ia poziție hotărîtă împotriva unor asemenea practici periculoase ce sfidează cele mai elementare norme ale dreptului internațional, să acționeze pentru a- doptarea unor măsuri hotărîte care să pună capăt cu desăvîrșire unor astfel de acte ce nu pot fi admise sub nici un motiv în viața internațională.Se arată, de asemenea, că opinia publică din România consideră că este necesar să se facă totul pentru a se. asigura deplina securitate a zborurilor, respectarea regulilor de navigație aeriană, a tuturor normelor care reglementează raporturile dintre state.Agenția REUTER, referindu-se la poziția țării noastre de condamnare a deturnării avionului libian de către avioanele militare israeliene, reia aprecierea că asemenea acte sfidează normele dreptului internațional, constituie o practică inadmisibilă de încălcare gravă a normelor și convențiilor internaționale, a relațiilor dintre state. Se arată, de asemenea, că în România se apreciază că astfel de acte reprezintă o încălcare a dreptului internațional și o provocare la adresa opiniei publice mondiale.Publicația italiană „TRIBUNA 
ECONOMICA" a dedicat o pagină specială prezentării politicii interne și externe a țării noastre, concepției președintelui Republicii Socialiste România în problemele majore ale vieții internaționale. Articolul este însoțit de o fotografie înfățișîndu-i pe președintele Nicolae Ceaușescu la inaugurarea Canalului Dunăre — Marea Neagră. Sînt prezentate pe larg rezultatele obținute de țara noastră în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, definită drept „cea mai profundă epocă din istoria României, prezentînd imaginea unei țări cu o puternică și modernă industrie și cu o agricultură în plină dezvoltare".Opțiunea pentru dezvoltarea rapidă a economiei naționale, avînd la bază efortul susținut al întregului popor, a impus necesitatea de a promova o înaltă rată a acumulării, dimensionată în mod rațional, repartizindu-se, în ultimii 20 de ani, o însemnată parte din venitul național pentru dezvoltarea economico-socială. Numai a- vind o asemenea bază a fost posibilă creșterea puternică a avuției naționale a țării. Deosebit de semnificativ pentru potențialul productiv al economiei românești, pentru gradul său de tehnicitate este faptul că un covîrșitor procent din valoarea fondurilor fixe existente în economia națională a fost pus în funcțiune în perioada 1965—1985, cînd au fost create și date în exploatare peste 8 400 de unități productive industriale și agrozootehnice principale.In continuare, se relevă că un amplu program de investiții a fost realizat în industrie, în agricultură și în alte sectoare ale economiei naționale, investiții al căror volum a crescut în fiecare an, fiind, în 1984, de 108 ori mai mare decît în 1945. Pornind de la o asemenea bază, a fost posibilă realizarea unor vaste lucrări cu caracter nomic, social și cultural, care schimbat din temelii viața porului, înfățișarea țării.Promovarea puternică a greșului tehnic — bazată pe carea de importante fonduri tru activitatea voltare-progres este concepută în condițiile dezvoltării prioritare a sectoarelor și ramurilor complexe, de înaltă tehnicitate, a ramurilor industriale de vîrf.Spre deosebire de ceea ce se în- tîmplă în alte țări — se arată — în România a crescut numărul personalului muncitor, al lucrătorilor calificați și al celor încadrați în diferite forme de școlarizare, au sporit venitul mediu lunar, fondurile sociale, s-au îmbunătățit serviciile în sectorul terțiar, a fost consolidat procesul de producție în agricultură și industrie, prin modernizarea fluxului productiv, caracterizat prin- tr-un înalt conțiput tehnologic.(Agerpres)

Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, au fost transmise tovarășului Castro Ruz, prim-secretar al tetului Central al Partidului nist din Cuba, calde felicitări ..______realegerea sa în calitate de prim- secretar -al C.C. al P.C.C., precum și un salut cordial, urări de sănătate și fericire, iar poporului cubanez prieten succese în mico-socială a urări de progres și prosperitate.Exprimînd vii mulțumiri, tovarășul Fidel Castro să se transmită Nicolae Ceaușescu prietenesc și cele de sănătate și fericire personală, de noi succese în activitatea pe care o desfășoară în fruntea partidului și statului, iar poporului român prieten, urări de noi împliniri în dezvoltarea economică și socială a tării. Tovarășul Fidel Castro. Rjiz a

Fidel ’ Comi- Comu- pentru
dezvoltarea econo- țării, împreună cu

Ruz a rugat tovarășului un cordial salut mai bune urări

apreciat, de asemenea, participarea delegației P.C.R. la cel de-al III-lea Congres al P.C. din Cuba ca o expresie a bunelor relații dintre partidele noastre.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către tovarășul Fidel Castro Ruz a tovarășului Iosif Banc, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C al P.C.R., care a reprezentat P.C.R. la lucrările celui de-al III-lea Congres al Partidului Comunist din Cuba.în cadrul întîlnirii au fost evocate legăturile de prietenie și cooperare statornicite între cele două partide, țări și popoare, precum și importanța hotărîtoare pe care o au înțelegerile convenite la cel mai înalt nivel pentru dezvoltarea și diversificarea relațiilor româno-cuba- neze.întîlnirea s-a desfășurat.într-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie.
Încheierea lucrărilor Congresului 
Partidului Comunist din Cuba

Tovarășul Fidel Castro Ruz — reales prim-secretar 
al P.C.C.al C.C.HAVANA 8 (Agerpres). Leonard Mehedinți transmite : La „El Palacio de las Convenciones" din Havana au luat sfîrșit lucrările celui de-al III- lea Congres al Partidului Comunist din Cuba.După dezbaterea și aprobarea în unanimitate a Raportului Comitetului Central, prezentat de tovarășul Fidel Castro Ruz, delegații au adoptat proiectul primului program al partidului, document care, după ce va fi supus dezbaterii comuniștilor, oamenilor muncii, întregului popor cubanez, va fi addptat în formă definitivă în cadrul unui congres extraordinar ce va fi convocat la sfîr- șitul acestui an. Au fost dezbătute și aprobate, de asemenea, „Direcțiile economice și sociale pentru cincinalul 1986—1990“, unele modificări Ia statutul partidului, precum și o serie de rezoluții referitoare la noua împărțire politico-administrativă a țării, sistemul de conducere și planificare a economiei și activitatea Comisiei Centrale de Revizie. Con

greșul a aprobat, totodată, rezoluția privind politica internațională.In ședința finală au fost anunțate rezultatele alegerilor pentru noile organe de conducere ale partidului.In prima ședință plenară, noul Comitet Central a reales în funcția de prim-secretar al C.C. al P.C. din Cuba pe tovarășul Fidel Castro Ruz.Tovarășul Raul Castro Ruz a fost reales al doilea secretar al C.C. al P.C. din Cuba.în încheierea lucrărilor a luat cuvîntul tovarășul Fidel Castro Ruz.
★Comitetul Central al Partidului Comunist din Cuba a oferit o recepție în onoarea delegaților și a delegațiilor de partid de,peste hotare care au luat parte lâ lucrările celui de-al treilea Congres al partidului. A participat delegația Partidului Comunist Român, condusă- de tovarășul Iosif Banc, membru al Comitfetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Un comentariu al agenției 
poloneze P.A.P.VARȘOVIA 8 (Agerpres). tr-un comentariu inserat de poloneză P.A.P. se arată că tul Programului P.M.U.P., unul dintre principalele documente cu care începe campania ce precede Congresul partidului, are un caracter deschis, el urmind să fie îmbogățit in urma dezbaterilor ce vor avea loc pină la deschiderea congresului.Dezbaterea proiectului Programului P.M.U.P. este menită să ducă la îmbogățirea acestui document cu cunoștințele și realizările întregului partid, ale tuturor oamenilor muncii care se pronunță în favoarea socialismului. Dezbaterile — se arată — trebuie să constituie o mare școală ideologică și politică pentru membrii și candidații de partid în ceea ce privește obiectivele și principiile orinduirii socialisțe, procesul complex de edificare a socialismului, să contribuie la întărirea statului socialist, a capacității acestuia de a asigura securitatea națională, ordinea publică, precum și la dezvoltarea democrației socialiste, la înțelegerea mai bună a condițiilor de exercitare de către partid a rolului conducător în stat și în societate.Relevînd că Programul trebuie să joace rolul de principal document ideologic al partidului, să circumscrie și să exprime principalele elemente ale teoriei construcției socialiste, să stabilească gradul de maturizare al prefacerilor structurale în societatea poloneză, în comentariu se arată : El urmează, de asemenea, să stabilească perspectiva înfăptuirii obiectivelor social-economice și politice privind formarea conștiinței sociale, perspectivele in domeniile științei, învățămintului și culturii, precum și etapele de realizare a acestor obiective. Agenția P.A.P. evidențiază că și alte documente, îndeosebi Tezele, Hotărîrea Congresului și Raportul de activitate al C.C. circumscriu aceeași problematică, ce constituie punctul de plecare în structurarea Programului.In actuala versiune a Programului — scrie P.A.P. — se pune un accent deosebit pe categoria muncii ca o categorie-cheie a moralei socialiste, fiind evidențiată dependența a- vîntului cultural și economic al întregii societăți poloneze de calitatea muncii și de organizarea acesteia. De asemenea, se acordă un spațiu mai amplu problematicii progresului tehnico-științific, fiind puse în evidență probleme privind reforma economică, mecanismele menite să ducă la o corelare mai strînsă între munca depusă și retribuție.

— In- agenția proiec-

eco- au po-pro- alo- pen- de cercetare-dez- tehnic a fost și

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

I

NUMIRE. După cum anunță a- gențiile Reuter și France Presse. Consiliul Suprem al Poporului al R.D.P. Yemen (parlamentul) l-a numit, sîmbătă, pe Heidar Abou Bakr Al-Attas in funcția supremă în stat de președinte al Republicii Democrate Populare Yemen. Abou Bakr Al-Attas a deținut funcția de prim-ministru și vicepreședinte, exercitînd, după evenimentele de la 13 ianuarie, funcția de președinte interimar al țării.
I

DECLARAȚIE. în legătură cu hotărârea Administrației americane și a autorităților sud-coreene de a organiza, cu începere de la 10 fe-

bruarie. manevre sub denumirea codificată „Team-Spirit ’86". agenția T.A.S.S. a dat publicității o declarație în care se arată că Uniunea Sovietică condamnă aplicațiile mițitare americano—sud-coreene în sudul Peninsulei Coreene, care subminează bazele securității din regiunea Asiei și Oceanului Pacific si constituie un pericol la a- dresa R.P.D. te iubitoare trage atenția ceste acțiuni ve se desfășoară în imediata apropiere a granițelor U.R.S.S. în Extremul Orient și afectează interesele securității Uniunii Sovietice.

AMÎNARE. Guvernul mexican a hotărît să ceară creditorilor străini amînarea cu un an a achitării datoriilor externe. Această hotărîre a fost adoptată în cadrul reuniunii aparatului financiar și economic guvernamental, prezidată de președintele țării. Miguel de la Madrid Hurtado. Măsura vizează reducerea consecințelor negative pentru economia Mexicului — țară exportatoare de petrol — provocate de scăderea continuă a prețului la țiței pe piața mondială.

CONDAMNARE. Un tribunal din Seattle. Statele Unite, a condamnat la pedepse foarte grele — 40 de ani închisoare fiecare — cinci membri ai unei organizații neonaziste autointitulate „The Order" — Ordinea — transmite agenția France Presse. Se precizează că membrii organizației au fost implicați în mai multe crime și jafuri.

L

Coreene și altor sta- de pace. Agenția a- asupra faptului că a- militare demonstrati-
PREȘEDINTELE UGANDEI, Yoweri Museveni, a relevat că noul guvern va promova o politică bazată pe crearea unei economii care să se bizuie pe forțe proprii, cu sectoare agricole și industriale interdependente. Pe de altă parte, el a subliniat că forțele Armatei Naționale de Rezistență sînt antrenate în prezent în lupta de eliberare a întregii țări.

REUNIUNE. Țările membre ale 
Pactului Amazonic — Bolivia, 
Brazilia. Columbia, Ecuador, Peru 
și Venezuela — se vor reuni, 
la 17 februarie. în localitatea 
boliviană Trinidad, pentru a dezba
te noi căi și modalități de intensi
ficare a cooperării iii zonă. S-a pre
cizat-că obiectivul central este mai 
buna punere in valoare a resur
selor din regiunea străbătută de 
fluviul Amazon.

CUNOSCUTUL MILITANT AL 
OPOZIȚIEI SUD-COREENE, Kim

Documente adoptate deBAGDAD 8 (Agerpres). — In cadrul lucrărilor celui de-al IV-lea Congres al P.C. Irakian, care a avut loc recent, primul secretar al C.C. al P.C.I., Aziz Mohammed, a prezentat un raport care a analizat activitatea partidului în perioada dintre congrese, precum și problema războiului iraniano-irakian. Congresul a reînnoit apelul P.C. Irakian la încetarea imediată a conflictului, ceea ce ar răspunde intereselor poporului irakian, tuturor forțelor iubitoare de pace.
Raportul economic anual

prezentat
de președintele S.U.A.WASHINGTON 8 (Agerpres). — Președintele S.U.A., Ronald Reagan, a prezentat Congresului raportul economic anual, împreună cu raportul Consiliului consilierilor economici — informează agenția Associated Press. Potrivit estimărilor, rata creșterii ar urma să atingă, anul acesta, 4 la sută, procent de natură să contribuie la reducerea nivelului șomajului, de la 6,9 la sută din totalul forței de muncă, anul trecut, la 6,7 la sută spre sfir- șitul anului 1986. Insistînd, ca și în mesajul care a însoțit proiectul de buget pe anul financiar 1987, asupra necesității reducerii importantului deficit federal, documentul avansează o serie de măsuri, pe termen lung, care ar urma să asigure stabilitatea economiei americane. In context, raportul avertizează Oficiul Federal de Rezerve (Banca centrală a S.U.A.) să țină sub control evoluția financiară, evitînd sporirea inflației.Agenția citată menționează deja unele critici exprimate de experți, în sensul că prevederile raportului sînt „mult prea optimiste", considered, între altele, că ritmul creșterii economice nu va putea depăși, continuare, pe cel înregistrat trecut și care s-a menținut la la sută. în anul 2,5

Situația din HaitiHAVANA 6 (Agerpres). — Intr-o declarație făcută la Havana, pe marginea evenimentelor din Haiti, secretarul general al C.C. al Partidului Unificat al Comuniștilor Haitieni, Rene Theodore, s-a pronunțat pentru „instaurarea unui guvern democratic, care să satisfacă aspirațiile maselor largi populare" — transmite a- genția France Presse. El a cerut eliberarea tuturor deținuților politici din țară și acordarea dreptului celor exilați de a reveni în patrie.
Dae Jung, a fost plasat din nou . sub stare de arestUa domiciliu. Autoritățile încearcă astfel, pentru a I opta oară, să-i impună o „carantină" politică, să-l priveze de posibilitatea de a participa la activi- |tățile Consiliului pentru promovarea democrației, grupațe impor- itantă a forțelor care se opun regimului dictatorial de la Seul.

SUDANUL, ȚARA CEA MAI 
AFECTATA de seceta si de 
DEȘERTIFICARE din Africa, a fost 
selectată de Programul O.N.U. pen
tru mediul ambiant drept bază de 
experimentare in vederea combate
rii celor două fenomene negative 
menționate. informează agenția 
panafricană de presă PANA. Pro
iectul vizează crearea unor mici 
ferme agricole pentru grupuri de 
persoane sau indivizi afectați de 
secetă, cu asistentă financiară din 
partea unor organisme sau agenții 
ale O.N.U.

_J

» Congresul P. C. IrakianDelegații la congres au analizat, totodată, situația din Orientul Mijlociu și au salutat lupta popoarelor din țările arabe pentru respectarea independenței naționale, democrației și progresului social. P.C. Irakian — se relevă în documentele adoptate de congres — sprijină lupta poporului palestinian pentru autodeterminare și crearea unui stat propriu, independent, a poporului liba- . nez pentru menținerea unui Liban independent, unitar și democratic. In documente se exprimă dorința comuniștilor irakieni privind destinderea încordării internaționale și a reducerii cursei înarmărilor, preîn- timpinarea unui război nuclear.Congresul P.C. Irakian a aprobat programul partidului și a ales noul comitet central. Prim-secretar al C.C. al P.C. Irakian a fost reales Aziz Mohammed.

R. S. F. IUGOSLAVIA

Măsuri de stăvilire 
a creșterii prețurilorBELGRAD 8 (Agerpres). — Consiliul Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia a adoptat o serie de măsuri de stăvilire a creșterii preturilor și de continuare a politicii antiinflaționiste — transmite agenția Taniug. Măsurile vizează sporirea producției și frînarea cererii.Planul de dezvoltare economică pe acest an prevede o creștere lunară a prețurilor de circa 3 la sută, continuă Taniug. în ianuarie, preturile cu amănuntul au crescut cu 7,5 la sută față de decembrie. Anul trecut, inflația a atins, in Iugoslavia, circa 80 la sută — precizează sursa citată.

ANUL INTERNATIONAL 
AL PĂCII

Pentru realizarea unei înțelegeri în direcția reducerii 
radicale și lichidării totale a rachetelor din Europa țMOSCOVA 8 (Agerpres). — In-i tr-un comentariu referitor la pro- ’ punerile sovietice vizînd rachetele nucleare cu rază medie de acțiune, agenția T.A.S.S. relevă că, în cadrul recentei convorbiri cui torul american Edward Kennedy, * secretarul general al C.C. al t P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, a ex- / plicat amănunțit poziția Uniunii ) Sovietice, care poate facilita reali- i zarea unei înțelegeri. El a declarat ' că propunerea sovietică privind li- chidarea tuturor rachetelor sovieti- / ce și americane cu rază medie de 1 acțiune, ca și propunerea vizînd 1 încetarea exploziilor nucleare nu este condiționată decît de renun- ) țarea de către Anglia și Franța la i sporirea unor asemenea arme și de 1 necesitatea ca S.U.A. să nu pună 1 asemenea arme la dispoziția altor țări.

\ sena-
Din aceasta rezultă — se arată în comentariu — că acordul privind t rachetele cu rază medie de acțiune ’ se poate realiza fără să fie legat de i orro toin n/’xc’mina coil cfrnfo- .’armamentele cosmice sau strate- < gice. Anglia și Franța ar urma să ) .................................................................!l
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adere la procesul dezarmării nucleare ulterior, în cadrul reducerii mijloacelor nucleare tactice de către toate puterile nucleare.In cazul în care, fără tergiversări, fără a se greva problema de rezolvarea altora, a relevat M. Gorbaciov, s-ar reuși lichidarea rachetelor sovietice și americane cu rază 4 medie de acțiune pe continentul » european, s-ar dezlega unul din l cele mai complexe noduri ale ac- * tualei situații internaționale, s-ar ) netezi considerabil calea spre re- i ducerea radicală a armelor nuclea- 1 re și, ulterior, spre lichidarea lor l totală — relevă T.A.S.S.
*

Apel al oamenilor de știință sovietici adresat 
colegilor lor din S.U.A.

MOSCOVA 8 (Agerpres). — Oa
menii de știință din Uniunea So
vietică i-au chemat pe colegii lor 
din S.U.A. să-și aducă o contribu-J tie reală la ocrotirea umanității de 

) arma nucleară și de orice armă de l distrugere in masă, la înfăptuirea 
' programului de lichidare completăi a armelor nucleare pină in anul 
1 2000. expus in declarația lui Mihail 
) Gorbacioto, secretar general al C.C. i al P.C.U.S. - "
' cesta. Intr-

cova —i — se subliniază 
) rii civilizațieiI

( I j
*

. ., la 15 ianuarie anul a-
cesta. Intr-un apel difuzat la MoS- 

■ și citat de agenția T.A.S.S. 
— se subliniază că problema salvă- 

umane și chiar a 
umanității de distrugere constituie 
axul central al intereselor comune 
ale statelor, indiferent de ideologia 
sau sistemul lor politic și social.

Oamenii de știință sovietici —

menționează T.A.S.S. — consideră ț 
necesară unirea eforturilor tuturor i 
popoarelor, a -potențialului lor teh- 1 
nico-științific pentru eradicarea
foametei, a sărăciei, a maladiilor, i 
pentru ocrotirea mediului ambiant, * 
pentru asigurarea industriei cu ma- l 
terii prime și energie. Omenirea sc ' 
află in pragul unor pași importanți 
in cucerirea Cosmosului, care impu
ne colaborarea la scară internațio
nală, pentru folosirea spațiului cir- 
cumterestru la dezvoltarea econo
miei si științei, a cercetării planete
lor sistemului solar. Aceasta se 
poate realiza numai prin absența 
oricăror arme in Cosmos. Savanții 
sovietici. încheie apelul, cheamă pe 
colegii lor americani să colaboreze 
pentru apărarea celui mai nobil 
drept al omului — dreptul la viață.

Luări de poziție împotriva amplasării în R.F.G. 
a noilor rachete nucleare

BONN 8 (Agerpres). — Amplasa
rea recentă a primelor rachete nu
cleare „Cruise" la baza militară a- 
mericană de la Hunsruke a stirnit 
proteste in rindul opiniei publice 
vest-germane. In numeroase decla
rații in legătură cu aceasta, repre- 

. zentanți ai organizațiilor pentru 
i pace din R.F.G. au arătat că ma- 
' joritatea populației țării privește a- 
ț ceste rachete ca o componentă a i creșterii cursei înarmărilor, rela- 
1 tează ziarul „Unsere Zeit". Locui-

\
\
\
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*
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torii au creat in jurul bazei milita
re americane o „ștafetă a păcii" 
pentru a atrage atenția autorităților 
asupra dorinței lor de a nu ampla
sa aceste arme pe pămintuț țării. 
Rudolf Sharping, șeful fracțiunii 
P.S.D.G. in parlamentul landului | 
Rhenania Palatinat, a declarat că i 
partidul său „nu dorește ampla- * 
sarea de rachete nucleare pe pă- ț 
mintul vest-german și cere retra- i 
gerea lor". ’
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