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ORIENTĂRILE Șl SARCINILE SUBLINIATE 
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
LA BAZA ACTIVITĂȚII PENTRU CREȘTEREA 
PUTERNICĂ A PRODUCȚIEI AGRICOLEîntre documentele adoptate de recenta Plenară lărgită a Consiliului National al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor, care a dezbătut măsurile necesare pentru transpunerea în viată a hotărîri- lor Congresului al XIII-Jea al partidului privind ridicarea întregii activități din agricultură la un nivel superior de calitate și eficiență, se înscrie și „PROGRAMUL DE ACȚIUNI PENTRU CONTRACTAREA ȘI ACHIZIȚIONAREA PRODUSELOR AGRICOLE VEGETALE ȘI ANIMALE PE ANUL 1986“. Acesta constituie un document de mare însemnătate pentru întreaga viață economico- socială a țării, programul fiind menit să asigure creșterea aportului unităților a- gricole de stat și cooperatiste, ca și al gospodăriilor populației. Ia constituirea fondului de stat și a fondului de auto- aprovizionare din fiecare unitate ad- ministrativ-teri tori ală.Este cunoscut că, In vederea realizării unor producții sporite de bunuri agroalimentare, care să permită satisfacerea în condiții tot mai bune a necesităților pentru fondul de stat și a cerințelor de consum ale populației, pe lîngă valorificarea la un nivel superior a condițiilor de producție din unitățile socialiste, o importantă sursă o constituie gospodăriile personale ale populației — ale țăranilor cooperatori, ale producătorilor individuali din mediul rural, ca și ale acelor cetățeni de la oraș care dispun de terenuri productive. De altfel, legile țării prevăd în mod expres obligația tuturor deținătorilor de teren — indiferent de forma de proprietate — de a-1 valorifica integral, cu randament sporit și cu eficiență cît mai ridicată în vederea bunei aprovizionări a populației de Ia orașe și sate, inclusiv a producătorilor agricoli, cît și pentru satisfacerea altor nevoi ale economiei.Desigur, sectorul socialist a! agriculturii — alcătuit din unități

COPIII-VIITORUL NAȚIUNII NOASTRE SOCIALISTE

De veghe la cel mai prețios tezaur al țării

Cîteva opinii, ex
periențe și conclu
zii ce pot avea un 
caracter mai ge
neral de la o dez
batere organizată 
cu cadre medicale 
din județul Iași - 
județ cu un ridicat 
indice de natalitate

Condiții materiale superioare pentru 

ocrotirea mamei și copiluluiPe baza puternicei dezvoltări e- conomico-sociale, realizată îndeosebi după Congresul al IX-Iea al partidului, în diferite zone ale țării a fost asigurat un cadru corespunzător, tot mai favorabil, creșterii și pregătirii viitoarelor generații de cetățeni, ocrotirii sănătății mamei și copilului, sprijinirii familiilor numeroase : ansambluri noi de locuințe spațioase și luminoase în fiecare localitate ; maternități dispensare și spitale în toate zonele ; o vastă rețea de creșe, grădinițe și școli la sate și la ora
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de stat șl cooperatiste — deține și va continua să dețină rolul determinant, hotărîtor in asigurarea fondului de stat și al necesarului de produse din programele teritoriale de autoaprovizionare. La rîndul lor, gospodăriile populației, care dispun de o parte însemnată din suprafața agricolă a tării, de un important număr de animale, pot — și trebuie — să aducă o contribuție mult sporită Ia satisfacerea nevoilor dezvoltării econo
OBIECTIVE REALISTE, MOBILIZATOARE 

pentru sporirea contribuției gospodăriilor populației 
la constituirea fondului de stat și a fondului 

de autoaprovizionare din fiecare unitate teritorială
Azi despre: PROGRAMUL DE ACȚIUNI PENTRU CONTRACTAREA Șl ACHIZIȚIONAREA 

PRODUSELOR AGRICOLE VEGETALE Șl ANIMALE PE ANUL 1986
miei naționale, la acoperirea propriilor cerințe de consum. Subliniind importanța deosebită, hotări- toare a sectorului socialist din agricultură, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU arăta, în cuvintarea rostită la Consfătuirea de lucru de la Sinaia, că „nu este admis — și nu trebuie — să neglijăm in nici un fel sectorul gospodăriilor personale ale cooperatorilor și gospodăriile țăranilor particulari".Este in interesul tuturor oamenilor muncii de a se constitui un fond de stat de produse agricole cit mai puternic, care să permită dezvoltarea de ansamblu a economiei naționale, mersul ei avîntat înainte, creîndu-se astfel condițiile pentru dezvoltarea ramurilor prelucrătoare și totodată pentru asigurarea Ia un nivel superior a aprovizionării populației. Cu cît fondul de stat este mai mare, mai diversificat. cu atit statul va dispune de posibilități de acțiune mai mari, mai eficiente de satisfacere a cerințelor industriei și nevoilor populației!

A avea copii, a avea și a crește mai multi copii a 
fost dintotdeauna o bucurie și o mindrie pentru fa
miliile de români. Mai ales in mediile sătești și mun
citorești. Printr-o îndelungată și frumoasă tradiție, 
poporul nostru înconjura cu admirație și respect fa
miliile numeroase — pe care, prin colinde strămo
șești, prin urări, prin îndemnuri, le prezenta drept 
model tinerilor căsătoriți.

Dorința și satisfacția de a avea casa plină de copii 
n-au putut găsi, insă, condiții sociale cu adevărat fa
vorabile decit in anii noștri, anii socialismului — cind 
menținerea sănătății și tinereții națiunii, a robusteții 
sale fizice și intelectuale a devenit preocupare și politică de stat, cind omul a căpătat siguranța zilei de 
miine după care tinjea de generații. Astăzi, sănăta
tea și tinerețea poporului reprezintă probleme și pre
ocupări de maximă importanță, cărora conducerea 
partidului și statului le acordă o atenție deosebită, 
prioritară. Pentru ca o națiune să dăinuie peste veacuri, să înflorească, să-și ocupe locui de cinste pe care-1 merită între celelalte națiuni ale lumii — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — este imperios necesar ca ea să fie și să rămînă mereu tînără, sănătoasă, puternică fizic și psihic. In mod deosebit, menținerea 
sănătății poporului și asigurarea tinereții sale consti
tuie o condiție esențială a dezvoltării socialiste. Avem 
de realizat, in anii care urmează, programe și obiec
tive mărețe, menite să urce România mereu mai sus, 
pe noi culmi de progres și civilizație socialistă. înde
plinirea acestor sarcini va reveni, in primul rînd, noi
lor generații de cetățeni. Iată de ce, vorbind de viitor, 
trebuie să vorbim de copii, de tinerețe, de sănătate.

In acest context social, medicului ii revin misiunea 
de onoare și marea răspundere de a veghea fără înce
tare, cu devotament deopotrivă profesional și civic, la 
sănătatea celui mai prețios tezaur al țării — copiii,

ca reprezentând viitorul națiunii noastre socialiste. Ii 
revine, in același timp, datoria de a cultiva larg în 
rindurile populației, in special ale tineretului — prin 
acțiuni de influențare adecvate și convingătoare, or
ganizate direct sau împreună cu ceilalți factori edu
cativi — dragostea de a avea și a crește copii, cit mai 
mulți copii, un curent de opinie favorabil sporirii natalității la sate și orașe. Atent fără încetare la evolu
ția natalității, la sporul natural al populației din raza 
sa de activitate profesională, personalul sanitar, in 
întregimea lui, este chemat să nu precupețească nici 
un efort de inteligență sau de muncă pentru a asi
gura sănătatea cetățenilor și a familiei, ocrotirea ma
mei și a copilului.Județul Iași a acumulat o bună experiență în acest domeniu. Iată de ce aici a fost organizată o dezbatere 
la care au participat cadre de specialitate din diferite 
unități sanitare ale județului : medicii Baciu Francisc 
(de la Spitalul din Hirlău), Cepoi Vasile (coordonator 
la Dispensarul din Deleni), Cotuțiu Coriolan (directo
rul Direcției sanitare județene), Dodun Ana (obstetri
cian la Spitalul din Hirlău), Frasin Alexandru (coordo
nator la Dispensarul din Belcești), Gavrilescu Corneliu 
(șeful Clinicii a Il-a obstetrică-ginecologie din muni
cipiul Iași), Grigoraș Ioana (de la Dispensarul din 
Holboca), Mihăilescu Aurel (directorul Spitalului cli
nic de obstetrică-ginecologie Iași), Pascaru Iuliana (pe
diatru la Dispensarul din Lețcani), loan Tăușanu (di
rectorul Spitalului clinic de copii Iași), Trifan Nicolae 
(șeful Clinicii I pediatrie din municipiul Iași), Tă- năsel Dumitru (director in Ministerul Sănătății).

In cele ce urmează, prezentăm cîteva experiențe, 
opinii și sugestii conturate in această dezbatere, ale 
cărei învățăminte și concluzii pot avea un caracter 
mai general.

șe : o bogată gamă de mijloace materiale și spirituale pentru cultivarea dragostei și răspunderii civice de a avea copii, pentru educația și instruirea viitoarei mame ; măsuri sistematice pentru ridicarea continuă a calității vieții concretizate, printre altele, prin gratuități, ajutoare și indemnizații bănești acordate mamei și copilului. Cel mai recent exemplu, dintre cele care ilustrează convingător această politică de stat plină de grijă față de familie și responsabilitate față de viitorul na

Contribuind la constituirea fondului de stat pe calea contractelor, producătorii agricoli răspund importantului ajutor acordat în permanență satului de către oraș. Este cunoscut faptul că orașul trimite satului mărfuri industriale, unelte agricole, obiecte de uz casnic și îndelungat, materiale de construcție care fac viața oamenilor de la sate tot mai frumoasă, apropiindu-se pe această cale condițiile de trai din mediul rural de cele de la oraș.

Firește că, la rîndul lor, oamenii muncii de la sate au datoria să răspundă acestui sprijin, asigurind aprovizionarea orașului cu mărfuri agricole, agroalimentare, așa cum orașul aprovizionează satul cu mărfuri industriale. Prin aceasta se asigură întărirea alianței dintre țărănime și clasa muncitoare, schimbul de mărfuri dintre sat S< oraș constituind baza economică a acestei alianțe trainice — izvorul forței puterii poporului !în cadrul politicii sale generale de dezvoltare a producției agricole. statul sprijină in forme multiple gospodăriile rurale nu numai pe linia comerțului, a schimbului, ci și pe linia producției — prin executarea mecanizată a principalelor lucrări agricole, asigurarea de semințe și material săditor din soiuri și hibrizi de mare productivitate, îngrășăminte și materiale de combatere a bolilor și dăunătorilor, aplicarea rezultatelor cercetării științifice în producție, asistență tehnică de specialitate etc. în plus, producătorii care livrează 

țiunii noastre socialiste, este Decretul privind majorarea alocației de stat și a indemnizației pentru copii, ajutoarele ce se acordă mamelor cu mai mulți copii și soțiilor de militari in termen, precum și indemnizației de naștere — decret primit cu satisfacție și a- probare de către întregul nostru popor.Pe parcursul intervențiilor rostite în cadrul dezbaterii la care ne referim, medicii ieșeni au reliefat că, la fel ca în întreaga țară, și în județul lor s-a creat o robustă bază materială destinată asigurării sănătății cetățenilor de azi și de mîine.Un număr de 18 spitale, 49 dispensare orășenești și 85 dispensare comunale (toate însumînd peste 

mărfuri Ia fondul de stat prin sistemul contractărilor și achizițiilor beneficiază — în afara prețurilor avantajoase stabilite prin lege — de o serie de înlesniri : credite și avansuri, prime bănești, reduceri și scutiri de taxe ș.a. Un important ajutor este acordat de stat pentru dezvoltarea zootehniei — prin livrarea de material biologic, purcei de lapte, pui de o zi, prin asigurarea de furaje celor ce contractează produse animaliere. Iată de ce livrarea unor cantități tot mai mari de produse Ia fondul de stat constituie o înaltă datorie patriotică, civică, un răspuns prin fapte al producătorilor agricoli la multiplele forme de sprijin de care beneficiază.Pornind de la necesitatea îmbunătățirii activității de contractări și achiziții, ..Programul de acțiuni pentru contractarea și achiziționarea produselor agricole vegetale și animale pe anul 1986“. adoptat Ia Plenara lărgită a Consiliului Național al Agriculturii, se constituie intr-un ansamblu cuprinzător și armonios de măsuri, obiective si sarcini concrete, atit de natură economică, precum și organizatorică, inclusiv in domeniul muncii politicii și de propagandă, avind ca obiectiv major, fundamental, creșterea aportului unităților agricole, ca și al gospodăriilor populației la constituirea fondului de stat, potrivit intereselor dezvoltării economiei naționale și aprovizionării întregii societăți.Așa cum s-a subliniat, noul cincinal în care am pășit anul acesta este un cincinal al calității, ceea ce presupune introducerea unor norme științifice, a unor măsuri riguros fundamentate în toate domeniile de activitate. Tocmai unor asemenea exigente răspunde și programul adoptat, în care sînt stabilite obiective precise pentru toate organele locale și centrale cu
Mihai IONESCU

(Continuare in pag. a IlI-a)

19 000 de paturi) se constituie în- tr-o bogată rețea sanitară, distribuită echilibrat pe tot teritoriul județului, dotată la un nivel corespunzător cu aparatura și medi- cația necesare.Această vastă rețea este servită de un personal de specialitate bine pregătit, devotat și pasionat, alcătuit din 1 646 medici, dintre care 221 pediatri, și aproape 4 500 de cadre sanitare medii.Totodată, ca expresie a grijii deosebite cu care sînt ocrotite și sprijinite creșterea și formarea
Gheorqhe M1TRO1 
Manole CORCAC1 corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a Il-a)

Este cunoscută consecvența cu care partidul nostru, secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, urmăresc finalizarea unuia din obiectivele cele mai importante ale actualei etape de construcție socialistă, menit să asigure dezvoltarea intensivă a economiei la nivelul înaltelor exigențe formulate de Congresul al XIII-lea al partidului : PERFECȚIONAREA ORGANIZĂRII ȘI MODERNIZAREA PROCESELOR DE PRODUCȚIE. „Sintem intr-o nouă etapă a revoluției tehnico- științifice — sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. Continuăm procesul revoluționar de transformare a societății noastre — si trebuie să acționăm in toate domeniile ca revoluționari. Nu poți fi revoluționar, nu poți conduce procesul revoluționar, nu poți fi comunist, fără a stăpini cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii ! Trebuie să facem totul pentru ca toate cadrele noastre, toți oamenii muncii din patria noastră să-și însușească și să stăpineas- că noile cuceriri tehnico-științi- fice, să le aplice in viată, in toate domeniile. în scopul realizării acestor o- biective si a celorlalte prevederi de plan. Comitetul Politic Executiv a stabilit trecerea la măsuri concrete, practice, de organizare științifică a întreprinderilor, a producției și a muncii, de modernizare a lor si de perfecționare a nivelului tehnic in toate sectoarele".Ținînd seama de însemnătatea cu totul deosebită a acestor măsuri, de larga desfășurare de forțe pe care o presupune activitatea de fundamentare, elaborare și aplicare a lor, de profundele implicații pe care le vor avea în întreaga economie, de rolul esențial pe care îl are în toată această acțiune concepția științifică, revoluționară a conducerii partidului privind perfecționarea organizării și modernizarea producției, la nivel central s-a constituit o comisie pentru coordonarea și urmărirea tuturor obiectivelor stabilite. Comisii sau colecție cu atribuții asemănătoare au fost create în fiecare județ, în ministere și centrale. De asemenea, în întreprinderi s-au constituit colective in atribuțiile cărora intră elaborarea programelor de măsuri privind perfecționarea organizării și modernizarea producției, precum și
Îndeplinirea si «pAsbea planm la erporî

- PREOCUPARE PRIBRlTfiRfl IN ■SERIE
Relatări ale corespondenților „Scînteii"

La întreprinderea „Tehnofrig" din Cluj- Napoca se depun e- forturi susținute pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan la export. Astfel, în perioada care a trecut din acest an. au

CLUJ-NAPOCAfost fabricate si expediate partenerilor externi compresoare frigorifice. linii de îmbuteliat lichide alimentare. instalații de condiționat aer, piese de schimb, livrările la export fiind cu 60 la
OCNA MUREȘUn obiectiv central al activității colectivului Combinatului de produse sodice din Ocna Mureș 11 constituie realizarea exemplară a producției planificate la export. Asigurarea funcționării instalațiilor cu un randament superior, creșterea productivității muncii au permis realizarea unei producții fizice pes

urmărirea înfăptuirii lor pînă la capăt, pînă Ia obținerea eficienței scontate.în concepția secretarului general al partidului nostru, perfecționarea organizării și modernizarea producției reprezintă o acțiune deopotrivă economică, socială și politică, implicind o intensă și susținută antrenare a tuturor cadrelor de conducere și a specialiștilor din întreprinderi, centrale, ministere, institute de cercetare științifică și inginerie tehnologică, a organelor și organizațiilor de partid și o strînsă coordonare a acti
• in spiritul sarcinilor stabilite de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, în fiecare întreprindere — programe 
concrete de măsuri privind perfecționarea organizării 
și modernizarea producției

® intr-o primă etapă, pînă la sfîrșitul acestui se
mestru, pornind de la dotarea existentă, se va pune ac
cent pe organizarea științifică a locurilor de muncă

® in cea de-a doua etapă, acțiuni ferme pentru 
mecanizarea, automatizarea și robotizarea proceselor de 
fabricație

• Experiențe-etalon care urmează a fi generali
zate în fiecare sector, în fiecare ramură din economie

• Organele și organizațiile de partid — un rol 
activ, mobilizator în intensificarea inițiativei și spiritului 
creator în fiecare colectiv

vității acestora, pentru stabilirea celor mai potrivite metode, mijloace și soluții in vederea realizării unor schimbări radicale în acest domeniu și creșterii substanțiale, pe această, bază, a eficienței întregii activități economice. Astfel, pe plan economic, pe această cale trebuie să se asigure, în primul rînd, valorificarea deplină a potențialului productiv, a tehnicii moderne din dotare, a resurselor materiale, a forței de muncă, ceea ce urmează a se concretiza în realizarea unor importante sporuri de producție și eficientă economică pa seama creșterii productivității muncii, ridicării nivelului tehnic și calitativ al produselor, sporirii competitivității acestora, diminuării substanțiale a consumurilor materiale și energetice, a cheltuielilor de producție în general. Totodată, pe plan social, prin perfecționarea organizării și modernizarea producției se creează premise pentru îmbunătățirea continuă, substanțială, a condițiilor de muncă, pentru afirmarea deplină a capacității profesionale a muncitorilor și specialiștilor, a inițiativei și spiritu

sută mai mari decit in aceeași perioadă a a- nului 1985. în imagine — un nou lot da produse este pregătit pentru a fi expediat la export. (Marin Oprea).Foto : Sandu Cristian
te prevederi, ceea ce a creat condiții pentru suplimentarea, in perioada care a trecut din acest an, a livrărilor la export cu 1 136 tone sodă calcinată, 202 tone bicarbonat de sodiu și 86 tone sodă caustică. Astfel, prevederile „la zi“ la export au fost depășite cu peste 1,7 milioa
ne lei. (Ștefan Dinică).

lui lor creator, ceea ce, în esență, înseamnă • împlinirea pe plan social, la un nivel superior calitativ și de exigență, în procesul muncii, a personalității umane. De asemenea. în- trucît acțiunea de perfecționare a organizării și de modernizare a producției implică mutații profunde, structurale nu numai de ordin tehnic, ci și pe planul relațiilor de muncă din cadrul fiecărui colectiv; este necesară, deopotrivă, o susținută activitate organizatorică și politico-educativă desfășurată de organele și organizațiile de partid; sub directa lor conducere, comuniștii, toți oamenii muncii trebuie să acționeze uniți pentru aplicarea măsurilor stabilite, cu conștiința că astfel își aduc deplina contribuție la îndeplinirea unor sarcini de cea mai mare importanță stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului.în legătură cu o- biectivele acestei acțiuni, la Plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii din decembrie 1985, tovarășul Nicolae Ceaușescu aprecia că, pe baza experienței care există de acum în unele unități, chiar acolo unde nu S-au aplicat pînă la capăt măsurile de organizare superioară a muncii, s-a obținut o creștere de peste două ori a productivității muncii, urmînd ca, în final, să sporească de peste trei ori. Și aceasta, fără lucruri deosebite, ci pornind de la buna organizare a producției, de la folosirea rațională a mijloacelor existente, de Ia perfecționarea lor. Deci, fără a se slăbi fermitatea în aplicarea, acolo unde este necesar, a programelor de mecanizare, automatizare și robotizare și, desigur, fără a se aștepta înfăptuirea lor. este necesar ca, în fiecare întreprindere, cu ce avem, Să se realizeze o organizare superioară, o creștere a nivelului tehnic, a productivității muncii și, pe această bază, o sporire generală a producției, o reducere a consumurilor, o creștere a rentabilității.Așa' cum a stabilit Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., pe baza sarcinilor formulate de secretarul general al partidului, intreaga
Corneliu CARLAN

(Continuare în pag. a V-a)

PAȘCANIColectivul întreprinderii de scule și accesorii speciale din Pașcani, una dintre cele mai tinere și mai moderne de acest profil din țară, își onorează exemplar obligațiile din contractele încheiate cu partenerii de peste hotare, livrînd peste sarcinile la zi la export însemnate cantități de produse de mecanică fină în valoare de 1,1 milioane lei. Acest succes a fost obținut ca urmare a măsurilor luate pentru înnoirea permanentă și diversificarea producției, sporirea competitivității întregii game de produse, asigurarea cu contracte ferme a producției destinate exportului și, bineînțeles, livrarea ritmică și la termenele stabilite a produselor. (Manole Corcaci).
TÎRGU JIUînsușindu-și cu răspundere sarcinile complexe ce-i revin în actualul cincinal, colectivul de muncitori. ingineri și tehnicieni al Combinatului de lianți și azbociment din Tîrgu Jiu acționează stăruitor pentru realizarea la timp și la un înalt nivel calitativ a producției destinate exportului. Preocupările perseverente pentru asigurarea ritmică a materiilor prime și pentru funcționarea la capacitate a utilajelor s-au concretizat în sporirea considerabilă a producțiilor zilnice de ciment. în condițiile diversificării gamei sortimentale. Pe liniile tehnologice de fabricare a cimentului pentru export se înregistrează zile de producție- record. Ca rezultat, de la începutul anului și pină in prezent au fost livrate suplimentar partenerilor externi peste 10 000 tone ciment de calitate superioară. (Dumitru Prună).
GIURGIUAcționînd energic pentru a-și spori contribuția la realizarea sarcinilor ce le revin din programul suplimentar de producție industrială pe 1986 prin valorificarea în condiții tot mai bune a bazei tehni- co-materiale de care dispune, colectivul întreprinderii textile „Dunăreană" din Giurgiu a reușit ca de la începutul anului și pînă in prezent să livreze la export, peste prevederile planului. 451 000 mp țesături pentru confecții. Semnificativ este faptul că întregul volum de producție destinat partenerilor de peste hotare este constituit din sortimente noi de țesături. A- ceste succese se datorează in principal perfecționării tehnologiilor de fabricație și creșterii productivității muncii. în condițiile reducerii substanțiale a consumurilor de materii prime și materiale, de energie electrică și combustibil. (Ion Manea).
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C ...
Copiii - viitorul națiunii noastre socialiste

DE VEGHE LA CEL MAI PREȚIOS 
TEZAUR AL TĂRII

(Urmare din pag. I)noilor generații, în județ ființează 34 creșe, 48 grădinițe, 4 leagăne și 3 case de copii.
Activitate educativă continuă, perseverentă

și sistematică

de formare bine pregă-fost stimu- și de alți de vîrstă a

Vorbitorii au subliniat că — în condițiile existenței acestei generoase baze materiale — o seamă de factori au favorizat creșterea natalității în județul Iași. Sint factori îndeobște cunoscuți, cu acțiune benefică deosebită.Un factor favorizant, dintre cei mai puternici, se poate spune chiar hotărîtor, s-a dovedit a fi — în acest domeniu, ca și în altele — dezvoltarea economico-socială vertiginoasă a județului în ultimii ani și, corolarul ei, ridicarea calității vieții oamenilor. Familiile de vîrstă tînără (adică pină la 45 de ani sau peste — în unele cazuri) nu ezită să-și consolideze căminul avind și crescînd mai mulți copii, fiindcă au Ia dispoziție bune condiții materiale (locuință, venituri, creșe, grădinițe, alte posibilități), care vin în ajutorul părinților, ușurîndu-Ie grija și oferind copiilor perspective certe ca cetățeni sănătoși și tiți pentru viață.Sporirea natalității a lată, în același timp, factori : structura populației (cu o medie tînără) ; tradiția familiilor cu mulți copii (înrădăcinată pe aceste meleaguri), creșterea răspunderii civice a tinerilor căsătoriți față de societate, față de viitorul națiunii noastre.Pentru cultivarea dragostei și datoriei tinerilor de a avea șl a crește mulți copii, în județul Iași au fost găsite o multitudine de soluții și mijloace educative, care — bine gîndite și desfășurate sistematic — au reușit să aibă o apreciabilă înrîurire asupra tinerelor familii. Organizațiile de partid și organizațiile obștești locale au inițiat — ele însele ori conlucrînd cu cadrele de specialitate — un șir de acțiuni politico-educative inspirate și eficiente. Un exemplu concludent în acest sens este cabinetul de sfat premarital din Iași ; deși înființat de puțină vreme, acesta a devenit un punct de atracție pentru fete — care vin ac! în număr nfare, știind că află de la o sursă autorizată atîtea lucruri interesante și instructive despre calitatea lor de candidate la căsătorie, despre viitoarea lor viață de familie și datoria lor de a avea copii.In spiritul sarcinilor formulate, pentru acest domeniu, de ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din februarie 1985, al indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceausescu în repetate rîn- duri, al hotărîrilor adoptate de Consiliul Sanitar Superior, acțiunile educative au fost completate prin măsuri organizatorice ale re-
Indiferent de specializare, fiecare cadru medical 

— un propagandist al natalității!Aproape fiecare vorbitor care a intervenit în dezbaterea de la Iași a abordat cu seriozitate și responsabilitate problema îndatoririlor profesionale și civice care revin medicului pentru păstrarea și îngrijirea sănătății femeii ca viitoare mamă. în acest sens, s-a opinat în primă ordine pentru întreprinderea unor măsuri sistematice și eficiente care să vizeze : cunoașterea mai bună a familiilor tinere; înregistrarea gravidelor incă din primul trimestru de sarcină ; depistarea cauzelor de avort, prevenirea și înlăturarea lor ; îndrumarea femeilor tinere, care au nevoie de tratament, spre cabinetul de combatere a sterilității și infertilității ș.a.m.d.Totodată, s-a insistat pe necesitatea intensificării și diversificării acțiunilor educative în favoarea creșterii natalității. Acțiuni complexe și permanente, la a căror bună organizare și desfășurare să participe — din proprie inițiativă ori solicitat — și medicul.De obicei, medicul intervine șl acționează doar cind are Înștiințare de la un bolnav și trebuie să trateze o maladie. E necesar, și e bine să intervină atunci cu promptitudine. Dar, dincolo de aceasta, important • este ca medicul să nu fie doar un „pompier al sănătății", el are menirea să acționeze ca un adevărat educator al omului sănătos. Tocmai prin această prismă medicul — fie obstetrician, ginecolog, pediatru sau internist — are datoria să acționeze preventiv, să se asigure de existența celor mai bune condiții fiziologice pentru aducerea pe lume a copilului, de crearea cadrului psihologie adecvat, dar și de lămurirea și convingerea asupra necesității respectării acestei legi a naturii atît din punct de vedere personal cit și social. Față de un activist politic, el, medicul, specialistul, dispune de avantajul pregătirii și
RADIORECEPTOARE MODERNE, 

DE CALITATEînchlpuițl-vă oexcursie, la sfîrșlt de săptămină, într-o cabană sau pe malul unei ape, o călătorie lungă cu trenul sau un concediu, fără compania unui radioreceptor portabil. Indiferent de numărul prietenilor cu care discutați, de schimbul de impresii, de amintirile agreabile, radioreceptorul portabil esto un însoțitor de neînlocuit. Ușor șl co

mod la purtat, cu sensibilitate și selectivitate, cu audiție clară, plăcută, cu alimentare economică la baterii sau la rețeaua electrică, radioreceptorul portabil este un prieten bun la drum.Lesne de procurat din raioanele specializate ale magazinelor comerțului de stat, ele te-mbie din rafturi cu nume ca Song, Solo (100, 300, 500), Gloria, Gamma, Derby — de

Este o bază materială bogată, ce oferă condiții optime de creștere și îngrijire a tinerei generații, de încurajare a familiilor de a avea copii.

țelei de specialitate : s-au alcătuit programe județene de antrenare largă a cadrelor din clinicile și secțiile de obstetrică și ginecologie pentru acoperirea cu asistență de specialitate a întregului teritoriu (sectorizat anume) ; s-a îmbunătățit fluxul informațional între uni

Modernul spital de pediatrie din lași Foto : Agerprestățile medico-sanitare de toate categoriile (în scopul mai bunei îngrijiri a gravidelor, mamelor și copiilor) ; au fost extinse (în același scop) consultările interdis- ciplinare ; s-a atins un procentaj aproape maxim în privința dirijării nașterilor spre maternități, numărul nașterilor la domiciliu fiind redus la minimum posibil, iar al celor neasistate —- infim.Acțiunile educative desfășurate pe mai multe planuri au avut, în condițiile coroborării factorilor fa- vorizanți amintiți, o influență evidentă asupra modului de a gîndi al tinerilor soți, tot mai multe familii dorindu-și cu ardoare să aibă copii, să se bucure de ei și să se ocupe de creșterea și formarea lor. în anul 1985, indicele de natalitate pe ansamblul județului Iași a fost de 21 la mic.

din (de mă fie răs-

competenței profesionale, de argumentele științei, de autoritatea , și încrederea cu care este investit — toate asigurîndu-i posibilitatea de inriurire directă și eficientă.Este adevărat, acțiunea medicului este uneori restrînsă — fie cauza propriilor autolimitări tipul mentalității : „eu nu amestec", „nu e treaba .mea), pentru că factorii investiți cu punderi în domeniul activității educative nu-1 solicită suficient, poate doar sporadic. Deși competența și mijloacele sale ar fi de un real folos. Și cite acțiuni interesante, cu puternică forță educativă și instructivă s-ar putea iniția și desfășura prin atragerea sistematică a medicului ! în școli, la căminele culturale de la sate, în întreprinderi, în cluburi ale tineretului, medicul ar putea răspunde la întrebările fetelor și băieților, le-ar putea da explicațiile, sfaturile de specialitate, recomandările de comportare pe care aceștia le așteaptă și de care au atîta nevoie înainte de a-și întemeia o familie, pentru a fi in măsură să aibă copii sănătoși și frumoși.Pentru că fiecare cadru medical poate și trebuie să fie un activ și neobosit propagandist al natalității. Indiferent de specialitate ! Chiar dacă se mai crede că asemenea îndatorire revine numai obste- triciahului, ginecologului și pediatrului, se cunoaște prea bine că oricine a urmat o facultate de medicină a urmat și cursuri de Obstetrică și ginecologie, efectuînd stagii în aceste specialități. Iar mai presus de practică, prin însăși pregătirea sa generală, prin cunoștințele acumulate, orice medic este apt să explice numeroasele aspecte legate de problemele întemeierii unei familii și aducerii pe lume a copiilor.Sarcini bine determinate, sarcini de mare importanță socială revin — bineînțeles — în acest domeniu 

la una pină la patru sau cinci lungimi de unde, la prețuri accesibile. Pentru autoturisme, „Lira" este un radioreceptor ideal, cu un design modern, cu o deosebită audiție. Pentru oricare dintre ele veți opta, să fiți siguri că veți intra in posesia unui aparat garantat de fabrici reputate din țară, ale căror produse sînt solicitate și la export. In numeroase țări. (Marta Cuibuș). 

organizațiilor obștești, conducerilor de școli, întreprinderi și instituții, tuturor factorilor educaționali. în dezbaterea de la Iași a fost menționată necesitatea întocmirii și aplicării unui plan județean unitar de educație sanitară în rîndul tineretului, pentru formarea unei opinii de masă favorabile creșterii natali
Măsuri concrete pentru îmbunătățirea 

asistenței medicaleîn județul Iași, scăderea mortalității infantile, în special a celei la domiciliu, a constituit în tot cursul anului 1985 problema prioritară în 

domeniul asistenței mamei și copilului. în această direcție, au fost întreprinse o serie de măsuri teh- nico-medieale și educaționale : instruirea periodică a cadrelor medicale cu privire la urgențele aȘin pediatrie, la alimentația sugă , mui și la tratamentul infecțiilor respiratorii acute : deplasarea specialiștilor în teritoriu (după grafic) pentru rezolvarea cazurilor complicate. ca și pentru susținerea unor referate metodologice ș.a. Spre exemplu, cadre de specialitate din clinica a II-a Pediatrie a Spitalului clinic de copii din Iași au fost dirijate pe o perioadă de șase săp- tămîni în zona Spitalului din Hîr- lău — unde se simțea nevoia aportului lor calificat.Totuși, colocviul medicilor din județ — la care ne referim — a ajuns la concluzia că mai există posibilități de scădere în continuare a mortalității infantile. Și acest indicator demografic de importanță majoră prezintă o structură eterogenă de la o zonă la alta, iar, în multe cazuri, chiar de la un dispensar medical la altul în cadrul aceleiași zone. Fenomenul este ilustrat de faptul că, în timp ce unele dispensare n-au înregistrat in anul trecut nici un deces de copil în vîrstă de 0—1 an, altele au înregistrat mai multe cazuri (Leț- cani. Cotnari, Deleni, Podu Iloaiei ș.a.). Se constată, în legătură cu a- cest aspect, că decesele noilor născuți nu survin la maternități ci, de regulă, în cazurile de nașteri la do-
Pe scurt, alte opinii și propuneri

Dintre numeroasele opinii și pro
puneri formulate in cursul dezba
terii ieșene, sintetizăm in înche
ierea comentariului nostru citeva :

• Asigurarea permanenței la dis
pensarele medicale teritoriale, prin 
serviciul in ture.

• Implicarea în mai mare măsură, 
în activitatea curativă curentă, a 
specialiștilor ce se deplasează în 
alte localități — in scopul exami
nării cit mai multor sugari.

• Instituirea obligației de a lua 
concediu prenatal — ca factor pro
filactic, pentru limitarea nașterilor 
premature.

• Educarea mamei incă din pe
rioada prenatală in sensul asigură- Asigurarea unor indicatori demografici corespunzători, menținerea tinereții și vigorii națiunii noastre constituie o preocupare statornică, fuhdamentală a partidului și statului nostru. Grija părintească față de tînără. generație este puternic ilustrată și de recentele măsuri cuprinse în Decretul privind majorarea alocațiilor de stat și indemnizația pentru copii, ajutoarele ce se acordă mamelor cu mai mulți copii și soțiilor de militari în termen, precum și indemnizația de naștere.în acest context, fenomenele, experiența și problemele prezentate în cadrul dezbaterii din județul Iași, ca și opiniile și propunerile formulate pe marginea lor, corespund în primul rind unor realități și necesități specifice pe plan local. Dar nu puține din aspectele abordate se regăsesc. într-o măsură mai mare sau mai mică, și în alte județe. De aceea, pledăm pentru un binevenit transfer de experiență între județe cu privire la cele mai potrivite și eficiente modalități de implicare a medicului, a întregului personal sanitar. în acțiunea permanentă de supraveghere a sănătății familiei, a mamei și copilului, de cultivare pe scară de masă a datoriei tinerilor de a avea-și a crește copii. Cit mai multi copii sănătoși și viguroși, care să asigure viitorul națiunii noastre socialiste !

tății, pentru cultivarea dragostei șl datoriei de mamă, pentru ocrotirea sănătății gravidelor și a noilor născuți. Or, îndeplinirea unui asemenea plan unitar se va putea face în bune condiții numai printr-o strînsă conlucrare între factorii educaționali și cei ce lucrează In rețeaua medico-sanitară !

miciliu (care sînt mal greu de asistat). Ceea ce impune ca atit asistența de specialitate la naștere, cit și supravegherea sugarilor să se 

facă peste tot, și în fiecare situație, neîntrerupt și cu grijă sporită.Pe de altă parte, însă, trebuie arătat că un factor cu efecte nedorite asupra muncii unor medici de la sate îl constituie navetismul. Venind In sat doar între două trenuri sau autobuze, medicii navetiști nu au posibilitatea să cunoască bine circumscripția, să se apropie de familiile tinere și să le influențeze, să asigure o asistență fără cusur la toate nașterile, tuturor noilor născuți.Participanții la dezbateri — subliniind că pretutindeni în județ sînt încă mari posibilități de ridicare a sporului populației — au formulat numeroase propuneri concrete de îmbunătățire a asistenței noilor născuți. Iată cîteva din acestea: eliminarea totală și definitivă a nașterilor la domiciliu și neasistate, generalizarea serviciului de gardă și a celui de terapie intensivă pentru nou-născuți, externarea sugarilor numai după atingerea unei greutăți de 2,8—3 kilograme; luarea în evidență a noului născut, de către dispensarul teritorial, în primele 24 de ore de la externare și urmărirea lui cotidiană cel puțin 10 zile ; intensificarea controalelor asupra modului în care se desfășoară acțiunile cu caracter preventiv ; analiza decadală a situației, la nivelul județului, și tragerea imediată la răspundere a celor vino- vați în cazurile desneglijență și delăsare etc., etc.
rii unei alimentații raționale a su
garului, cu accent pe menținerea 
alimentației naturale.

• înlăturarea deficiențelor ma
nifestate la unele spitale (din 
Hirlău ș.a.), care nu in toate Cazu
rile asigură circuitul informațional 
in rețea după externarea noului 
născut.

• Informarea operativă a dispen
sarului teritorial asupra sugarilor 
examinați la “ *...........spre a putea 
tinuare.

9 Găsirea _____ .
dența si asistența sanitară a nu
meroșilor flotanți, care îndeobște 
nu sfnt cuprinși într-o asistentă 
sistematică, de specialitate.

policlinicile cu plată, 
fi urmăriți in con-

soluțiilor pentru evi-

BS1BB CĂUTAT!! MUICII DE FMTB - LA BAZA 
CBESTEDII EFICIEMTEI ACTlWîAni ECONOMICE

1. Ce experiențe din stilul și metodele de muncă 
□Ie comitetului de partid, ale organizațiilor de bază 
și-au dovedit eficiența in anul trecut ?

2. Ce vă propuneți pentru perfecționarea și gene
ralizarea lor, in acest an, in vederea creșterii calității 
și eficienței muncii poiitico-organizatorice in mobili

zarea comuniștilor, a oamenilor muncii la înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor economice ?în cadrul anchetei noastre, publicăm astăzi răspunsul primit din Cavnic, județul Maramureș, care reflectă un alt aspect al experienței organelor și organizațiilor de partid privind mobilizarea colectivelor de oameni ai muncii la îndeplinirea planurilor și programelor de dezvoltam economico-socială a țării.

Fiecărui comunist - răspunderi 
precise, mobilizatoare1. Congresul al XlII-lea al partidului jalonează, prin documentele adoptate, o serie de priorități economice pe termen lung pentru valorificarea deplină a resurselor necesare dezvoltării multilaterale a patriei. în domeniul mineritului se află sub semnul unei asemenea priorități preocuparea permanentă pentru dezvoltarea bazei de materii prime a țării, cu consumuri energetice reduse și cu eficientă economică tot mai mare, pe seama creșterii productivității muncii și a ridicării continue a calității produselor.Așa cum subliniază mereu secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, înfăptuirea acestor importante obiective economice face necesară îndeplinirea unor înalte cerințe de calitate in munca de partid, intărirea continuă a rolului de conducător politic al fiecărei organizații, asumarea unor răspunderi tot mâi mari de către fiecare comunist pentru îndeplinirea sarcinilor de producție. Pornind de la aceste cerințe, comitetul de partid, organizațiile de bază din sectoarele de activitate ale Exploatării miniere Cavnic acordă o mare atenție, de mai multă vreme, valorificării la un nivel superior a capacităților profesionale și organizatorice ale fiecărui comunist, intensificării muncii directe cu omul pentru traducerea în viată a acestor sarcini.Care sînt rațiunile acestei preocupări permanente ? Este cunoscut că Exploatarea minieră Cavnic este o unitate distinsă cu înaltul titlu de Erou al Muncii Socialiste, deci o unitate care a atins o experiență valoroasă sub toate aspectele : pe plan politic și organizatoric, al producției și eficientei economice. De asemenea, acest colectiv de muncă a cîștigat, prin rezultatele obținute, trei ediții ale cunoscutei întreceri profesionale a minerilor din județ dotate cu trofeul „Diamant de Maramureș". Cu toate acestea, există
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■In vacanță, la Predeal Foto : Gh. Vințilă

..

Case frumoase și trainice prin valorificarea 
unor resurse materiale refolosibileFaptul a produs senzație cînd, în urma unor studii, petroliștii din Moinești au ajuns la concluzia că pot folosi cenușa de la Termocentrala Comăneștl la prepararea noroiului pentru foraj. Cum adică ? Banala cenușă de termocentrală, un material care dintotdeauna s-a aruncat Ia haldă, să fie folosită în industrie ? Și nu numai în industrie! Pentru că, iată, constructorii de locuințe din BACĂU, specialiștii de la întreprinderea de materiale de construcții din Roman și de la alte unități au început, la rîndul lor, să acorde o nebănuită atenție aceleiași cenuși de termocentrală. Dar cantitățile de cenușă ' folosite erau mici, aproape neînsemnate față de ceea ce se producea zilnic prin arderea cărbunelui din minele de pe valea Trotușului. Ca urmare, o suprafață de circa 25 hectare, din care și pămînt bun pentru agricultură, devenise neîncăpătoare și uzina a trebuit să cheltuiască mulți bani pentru amenajarea unor noi spații de depozitare a cenușii.După alte studii și experimentări s-a ajuns la concluzia oportunității construirii la Comănești, în apropierea uzinei electrice, a unei fabrici moderne de blocuri și plăci celulare autoclavizate.— Punerea în funcțiune a acestei unități — ne spune inginerul Nicolae Haraba. directorul fabricii — reprezintă, de fapt, o premieră în domeniu și ea funcționează pe baza unei tehnologii românești elaborată de specialiștii de la Institutul de cercetări pentru materiale de construcții din Capitală. Și tot ca o noutate este și faptul că, pentru prima dată, la fabricarea unor asemenea materiale nu se mat folosește pulberea de aluminiu adusă 

încă formații de muncă cu o productivitate mai slabă, ceea ce face ca pe întreaga mină să rămînă importante resurse de sporire a producției nevalorificate, neajunsuri care își au originea, fără îndoială, in calitatea diferită a muncii politice desfășurate cu oamenii.Această concluzie a fost examinată cu toată atenția de comitetul de partid și s-au adoptat o serie de măsuri pentru creșterea eficienței muncii poiitico-organizatorice. Membrii comitetului de partid, împreună cu alți comuniști din activul de partid au vizitat pe rind fiecare loc de muncă din subteran și de la suprafață. au stat de vorbă cu membrii de partid despre modul concret în care își îndeplinesc sarcinile de producție, cu ce productivitate lucrează în fiecare oră, cine îi îndrumă din punct de vedere tehnic șl cum le este măsurată munca celor opt ore. în cursul anului 1985, asemenea „dialoguri la fața locului" repetate s-au soldat cu descoperirea unor importante rezerve de creștere a productivității muncii. Pe seama valorificării acestora, anul trecut s-a obținut o productie-marfă suplimentară de peste 16 milioane lei.2. Și in acest an aproape întregul spor de producție de la mină urmează a fi realizat pe seama creșterii productivității muncii. Față de anul trecut vom da în plus, printre altele, peste 1 000 tone de plumb metal. Munca directă cu omul ne ajută să punem în evidentă și alte posibilități mai puțin valorificate în domeniul activității politico-organiza- torice și cultural-educative. Ne-am dat seama că. prin aceste discuții cu oamenii în abataj și pe galerii, putem generaliza mai bine experiența celor mai bune formații de muncă, a brigăzilor fruntașe conduse de comuniștii Ioan Cuncea ÎI. Vasile Pă- nican, Pavel Mădută. Gheorghe Bilea. loan Parfcnie. Gheorghe Chl- rică și Vasile Petcu, care sint „co

din import, c! materiale indigene.Toate mașinile și utilajele cu care a fost înzestrată fabrica poartă emblema unor cunoscute unități de profil din țara noastră, cum ar fi „Unfo" Satu Mare, întreprinderea de utilaje și piese de schimb București, întreprinderea de materiale de construcții Brașov. Procesul de producție este în întregime mecanizat și automatizat : toate operațiile principale — dozarea cenușii, adusă de la termocentrală prin 
~Fapte, Inîțîâtîve, preocupări\

DIN JUDEȚELE ȚĂRII

conducte pe cale pneumatică, precum și cîntărirea, malaxarea, turnarea în tipare — se asigură de la pupitrul de comandă de către un singur operator.Pentru început, noua fabrică funcționează cu o singură linie tehnologică, dar nu peste multă vreme va fi dată în exploatare încă o linie asemănătoare. Ca urmare, aici se vor produce anual circa 70 000 metri cubi de blocuri pentru zidărie și plăci termoizolatoare pentru construcții. Producția anuală echivalează cu peste 30 milioane de cărămizi, o cantitate suficientă pentru a se construi la Comănești. Moinești, Slănic Moldova și în alte localități blocuri de locuit care însumează cel puțin 1 500 de apartamente. Cu alte cuvinte, mai mult de jumătate din numărul apartamentelor prevăzute a fi înălțate în acest prim an al celui de-al 8-lea cincinal în tot județul Bacău.Ce reprezintă pentru economia națională punerea în funcțiune a acestei fabrici? Fără Îndoială, pri

lective comuniste de muncă model". In același timp, putem să orientăm mai bine, pe baza cunoașterii realităților de la locurile de muncă, elaborarea planurilor de muncă ale organizațiilor de bază, activitatea acestora spre cuprinderea celor mai stringente obiective. După o analiză asupra modului în care se generalizează in toate sectoarele experiența fruntașilor, comitetul de partid a hotârit, de pildă, să creeze un cadru de întîlnire organizată a șefilor de brigadă. Așa s-a născut ideea organizării periodice a „Zilei brigadierului", care asigură transmiterea experienței celor măi buni mineri, în primul rind tinerilor. în vederea perfecționării profesionale, cultivării respectului și stimei față de cei mai buni, a răspunderii față de ordine și disciplină.Ne-am propus ca in acest an să promovăm și mai activ în stilul de muncă al comitetului de partid, al birourilor organizațiilor de bază, asemenea metode de muncă dinamice, care sporesc răspunderea comuniștilor față de îndeplinirea sarcinilor proprii, a obiectivelor planului de producție, angajindu-i temeinic în întrecerea pentru calitate și productivitate inaltă.Comite'tul de partid este îiotărît, în acest sens, să ceară mai insistent tuturor organizațiilor de bază folosirea unui stil de muncă concret, bazat pe cunoașterea capacității fiecărui om și a potențialului fiecărui loc de muncă, urmărind îndeaproape înfăptuirea programului privind creșterea gradului de mecanizare a lucrărilor miniere, promovarea unor tehnologii de mare productivitate, aplicarea corectă a principiilor acordului global ș.a.
Mircea TUDORANsecretar al comitetului de partid de la Exploatarea minieră Cavnic, județul Maramureș

■

mul și cel mai mare cîștig îl constituie valorificarea superioară a cenușii de termocentrală, material desconsiderat pină acum și aruncat la haldă. Vor fi valorificate aici circa 200 tone de cenușă pe zi, ceea ce reprezintă aproape două treimi din cantitatea care se produce în prezent. Va fi cruțat astfel pămin- tul destinat depozitării și nu se vor mai face cheltuieli pentru transportul cenușii.Din probele efectuate pină acum, specialiștii susțin că, deși cenușa uscată de termocentrală reprezintă mai mult de 75 la sută din materia primă folosită, blocurile și plăcile celulare autoclavizate realizate la Comănești nu sîntcu nimic mai prejos față de cele realizate din materiale clasice. Dimpotrivă, ele prezintă avantaje: sint mai ieftine, mai ușor de manipulat și asigură o izolație termică mai bună. La aceste calități se adaugă și faptul că asigură o productivitate sporită atît la fabricare, cît și la utilizarea blocurilor celulare autoclavizate în procesul de producție.Aflăm în ultimul moment că, pentru îmbunătățirea în continuare a calității blocurilor și plăcilor celulare autoclavizate, în uzina electrică de la Comănești au fost luate măsuri tehnice privind montarea unor noi cazane și electrofiltre care vor reține în cenușă cele mai fine particule.Sînt inițiative și preocupări care merită reținute și de către specialiștii din alte unități similare din țară.
Gheorqhe BALTĂ corespondentul „Scîntelî"
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OBIECTIVE REALISTE, MOBILIZATOARE
ale programului de acțiuni privind contractările
(Urmare din pag. I) atribuții in acest domeniu — consilii populare, ministere, cooperația de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor — obiective de natură să permită creșterea contribuției unităților productive din a- gricultură și al gospodăriilor populației la realizarea fondului de Stat și acoperirea programelor teritoriale de autoaprovizionare.Obiectivele cuprinse în program se caracterizează prin faptul că au o fundamentare realistă, pornind de la o evaluare riguroasă a posibilităților și capacităților de producție, pe fiecare sector de activitate, pe fiecare județ. In același timp, obiectivele programului au un caracter mobilizator, puternic stimulativ pentru valorificarea marilor resurse și rezerve ale tuturor gospodăriilor din agricultura țârii.Totodată, programul urmărește îmbunătățirea calitativă a formării fondului de stat, stabilind sarcini de constituire a fondului cu întreaga gamă de produse necesare a fi contractate : cereale, legume, fructe, carne, lapte, ouă etc. Firește, aceasta este de natură să elimine tendințele manifestate în trecut de a se onora obligațiile doar la cîteva produse, considerîndu-se că aceasta ar „justifica" neglijarea celorlalte.în realizarea contractărilor șl achizițiilor îsi găsește întruchipare îmbinarea intereselor generale cu cele personale. Prin realizarea prevederilor programului, a obligațiilor contractuale se răspunde intereselor generale ale întregii societăți și intereselor individuale, pentru că îndeplinirea contractelor asigură producătorilor importante venituri, ciștiguri bănești substan» țiale — ca suport al bunăstării fiecărei gospodării, al înfloririi fiecărei localități rurale.îndeplinirea contractelor, a obiectivelor prevăzute în program, ca obligație legală și cîvică a tuturor producătorilor agricoli, trebuie privită ca sarcină minimală, por- nindu-se de la premisa că există posibilități certe de a se suplimenta prevederile contractelor. Așa cum clasa muncitoare, acțio- nînd cu energie și fermitate pentru îndeplinirea planului, își manifestă înalta conștiință patriotică prin suplimentarea sarcinilor de producție, tot astfel și țărănimea este chemată să suplimenteze contractele, cantitățile livrate la fondul de stat.O mare însemnătate principială și practică are prevederea din cuvintarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită a Consiliului Național al Agriculturii privind raportul dintre cerințele constituirii fondului de stat și principiile aritoaprovizionării. Astfel, secretarul general al partidului a explicat în mod aprofundat necesitatea că mai intii trebuie să fie satisfăcute cerințele fondului de stat, subliniind că autoaproviziona- rea nu înseamnă sub nici o formă diminuarea acestui fond, reducerea livrărilor; județul, unitatea teritorială care vrea să consume mai mult trebuie să producă mai mult — aceasta este singura cale prin care se poate îmbunătăți aprovizionarea populației.Stabilind obiective de cea mal mare însemnătate economică și socială, programul include, totodată, importante sarcini în domeniul organizării acțiunii de contractare. Se prevede, astfel, ca unitățile contractante să analizeze zilnic stadiul contractelor și achizițiilor, Iar pe baza acestor analize să se stabilească operativ măsurile necesare și să se organizeze corespunzător activitatea personalului propriu. La rîndul lor, birourile executive ale consiliilor populare comunale trebuie să analizezi, de asemenea, zilnic stadiul încheierii contractelor; comitetele executive ale consiliilor populare județene, consiliile județene pentru industria alimentară și achiziționarea produselor agricole, precum și direcțiile agricole trebuie să întreprindă decadal asemenea analize.Esențiale pentru reușita activității de contractare sint munca politică. activitatea de convingere a producătorilor. O mare însemnătate au in această privință prezentarea experiențelor înaintate, popularizarea avantajelor concrete ale contractelor. Tocmai de aceea în program sînt prevăzute sarcini importante pe linia propagandei, sta- bilindu-se, între alte măsuri, editarea și difuzarea unor broșuri, afișe și pliante, care să prezinte tn mod sugestiv și convingător avantajele ce se acordă contractanților, ca și obligația socială, cetățenească ce revine fiecărui producător agricol de a valorifica la fondul de stat surplusul din gospodăria personală. Trebuie subliniat în această ordine de idei că prezintă o importanță deosebită exemplul personal, exemplul concret al faptelor — ceea ce impune ca primarii, deputății, Întregul activ ai consiliilor populare, factorii de conducere din unitățile contractante, gospodarii de frunte ai satelor să fie în primele, rinduri ale acțiunii de contractare, să fie 

primii care să-și suplimenteze contractele și, in același timp, să dea exemplu de respectare riguroasă a prevederilor, predind la termen și ritmic cantitățile stabilite.In această perioadă, cînd acțiunea de contractare este in plină desfășurare, este de datoria tuturor factorilor cu atribuții în acest domeniu, a consiliilor populare, a deputaților, a organizațiilor . de masă și obștești de a fi in permanență pe teren, în mijlocul sătenilor, îngrijindu-se de realizarea integrală a sarcinilor de contractare. Contractarea nu trebuie privită și concepută ca o acțiune pur administrativă, funcționărească, pe baza uno.r dispoziții date din birou, ci ea presupune o muncă vie cu oamenii, un contact nemijlocit cu realitățile fiecărei comune, ale fiecărei gospodării țărănești.Din datele „la zi“ rezultă că numeroase localități și județe sînt avansate In acțiunea de contractare, accentul punindu-se aici pa suplimentarea livrărilor. Sînt însă numeroase localități și județe unde lucrurile sînt rămase în urmă, fie pe ansamblu, fie la unele sortimente de produse. Firește, In toate aceste cazuri trebuie realizată o intensificare considerabilă a ritmului contractărilor, o urmărire riguroasă a obligațiilor pe fiecare gospodărie și comună, luîndu-se măsuri energice de încadrare a tuturor localităților în sarcinile de plan stabilite.Faptul că In toate județele țării există localități cu sarcinile de contractare îndeplinite și chiar depășite demonstrează că, acolo unde se acționează energic și eficient, rezultatele nu întîrzie să apară. Este de aceea de datoria consiliilor populare, a unităților specializate, a tuturor organismelor cu atribuții tn acest domeniu — de jos și pînă sus — ca sub directa conducere a organelor și organizațiilor de partid să desfășoare o muncă intensă, bine organizată, preluînd și generalizînd experiențele pozitive, Incit pretutindeni să se înregistreze rezultate cît mai bune — cele mal bune posibile 1 — rezultate care să fie pe măsura potențialului real al fiecărei localități, in concordanță cu cerințele autoaprovizionării, cu prevederile dav constituire a fondului de stat cu produse agroali- mentare, cu interesele dezvoltării continue a economiei naționale și creșterii nivelului de trai al Întregului popor'.

în județul Buzău realizarea planului de contractări pe 1986 a intrat în faza finală. „Deși contractele încheiate pină la 10 februarie a.c. depășesc nivelul planificat la numeroase produse — precizează tovarășa Maria Lazăr, prim-vicepre- ședinte al consiliului popular județean — continuăm acțiunea pentru realizarea unor cantități suplimentare la toate sortimentele. Experiența ne-a demonstrat că livrările de produse agroallmen- tare la fondul de stat pot fi mult sporite, mai ales că In urma recensămîntului recent încheiat s-a constatat, comparativ cu 1985, o creștere a efectivelor de animale din gospodăriile populației cu I 135 bovine, 1 031 ovine, 2 091 caprine, 1 22S» porcine și peste 36 000 păsări. Ca și în anul trecut, continuăm să analizăm stadiul contractărilor și al preluărilor — care se desfășoară în paralel — la fața locului, adică în cadrul Intilmrilor decadale pe care le organizăm la nivelul celor 14 consilii unice agroindustriale de stat și cooperatiste, unde participă președinții și vicepreședinții consiliilor populare comunale, conducătorii unităților contractante și sint invitați gospodari fruntași și... codași. Cu sprijinul direct al secției de propagandă a comitetului județean de partid. în această perioadă, în mediul rural s-au intensificat acțiunile politico-educative, se dezbat căile și mijloacele de sporire a volumului produselor contractate și a avantajelor cetățenilor, se popularizează experiențele valoroase existente In unele comune. Și, firește, roadele nu întîrzie să apară, locuitorii comunelor Glodeanu-Siliștea, Bisoca, Vadu-Pașii, Valea Sălciei, Glodeanu Sărat, Pogoanele, Rușețu, Mărăcineni, Nehoiu, Luciu, Mărgă- ritești și Chilii fiind fruntași în acțiunea de suplimentare a contractelor de produse agroalimentare. Exemplul lor trebuie urmat — în acest sens ne-am concentrat deja eforturile — și de locuitorii comunelor Murgești, Pirscov, Vernești, Merel, Amaru, Balta Albă, Vîlcele, j Topliceni, Largu, Cislău și Măgura, care se înscriu cu rezultate sub posibilitățile reale de care dispun".
Furajele și materialul 

biologic nu mai constituie 
o problemăAvîndu-se în vedere nereallzărlîe Înregistrate în anii trecuți atlt la contractări, cît mai ales la livrări, începînd din 1984 consiliile populare comunale, organele agricole județene și unitățile contractante — sub directa îndrumare a comitetului ju- ■ dețean de partid — au trecut la aplicarea unui riguros program ile măsuri și acțiuni menit să sprijine dezvoltarea gospodăriilor populației, să determine fiecare producător să-și cultive cu randament maxim fiecare palmă de pămint și să crească un număr sporit de animale și păsări. In cadrul acestor acțiuni s-a insistat mult pe reluarea tn propor

ție de masă a unei Îndeletniciri tradiționale a buzoienilor — legumicultura, pentru înlăturarea din mentalitatea multor locuitori de la sate a ideii de a cumpăra de la oraș cartofi, ceapă, fructe etc., in loc ca toate acestea să se realizeze în gospodăriile proprii, iar surplusul să fie livrat la fondul de stat.Ținîndu-se seama de efectivele de animale din gospodăriile populației și de producția de carne, lapte și lină, contractată cu statul, suprafețele destinate culturilor duble de plante furajere au fost dublate in ’ 1985, iar în acest an vor fi triplate. Izlazurile și terenurile impracticabile agriculturii au fost fertiliza

Contractele suplimentare
pe măsura marilor resurse

ale gospodăriilor țărănești!
însemnări din județul buzău

te, înșămlnțate cu lucemă și ierburi folositoare, cu sprijinul întreprinderii județene de imbunătățire și exploatare a pajiștilor și, implicit, al cetățenilor — cărora le sînt repartizate pentru cosit și- pășunat suprafețe în raport direct proporțional cu numărul de animale contractat.în acest sens, cităm doar un singur exemplu : comuna Glodeanu- Siliștea. Fiecărui cetățean care are contract de bovine, ovine, porcine, lapte și lină i se asigură 5 ari de lucerna și 25 ari de cultură dublă, in afara furajelor pe care le primește de la unitatea cu care a încheiat contractul. De asemenea, cetățenilor Ie sînt repartizate terenurile cu Iarbă pentru cosit și pășunat din zona căilor de comunicație, a canalelor de desecări și irigații, a pădurilor pășunabiie. în cadru! acestui program, o deosebită atenție se acordă sporirii aportului gospodăriilor din zona necooperativizată la realizarea fondului de stat de produse agroalimentare. Producătorii particulari din cele 5 comune dețin 17 478 hectare teren agricol (din care 5 007 hectare arabil), 6 186 hectare pășune, 5 508 hectare finețe naturale șl 661 hectare cu livezi ; ei urmează să livreze in acest an la fondul de stat 3 760 hi lapte de vacă, 1 090 hi lapte oaie, 720 000 ouă, 480 tone came 

de bovine, 248 tone carne de porcine, 61 tone carne de ovine, 18 tone carne de pasăre, 5,5 tone carne de iepure, 21,7 tone lină, importante cantități de fructe și miere de albine.Pentru sporirea potențialului productiv al pămîntului din această zonă, în 1985 s-au fertilizat cu îngrășăminte organice și chimice peste 1 600 hectare, au fost curățite de pietre, mușuroaie și mărăcini peste 3 000 hectare și s-au efectuat insă- mințări și suprainsămințări pe mai bine de 500 hectare de pajiști și finețe naturale. Merită a fi evidențiat faptul că Ia toate aceste lucrări participarea producătorilor particulari a fost de sută la sută. Coope- 

ratlvele de producție, achiziții șl desfacere a mărfurilor au fost ritmic aprovizionate cu unelte și scule agricole, cu semințe și diferite materiale necesare reparării și întreținerii atelajelor.
O eficientă schimbare 

de optică— Mulți țărani din zona noastră considerau pînă acum cîțiva ani că pămîntul lor ește de categorie inferioară — ne spune primarul comunei Bisoca, Dragomir Buturugă. Era normal ca unele suprafețe să intra în această categoție, deoarece ani în șir nu au fost întreținute șt lucrate cum trebuie. Unii au văzut că le fuge pămîntul cu recolte, cu grajduri cu tot, dar _ n-au făcut nimic »ă-l oprească. în ultimii ani am fost sprijiniți cu importante fonduri de investiții, cu utilaje, îngrășăminte chimice, semințe de soiuri valoroase, cu specialiști și majoritatea oamenilor s-au convins că nu există pămînturi rele. Chiar și cei mai pesimiști au ajuns la concluzia că, lucrînd corect pămîntul, dindu-i gunoi de. grajd și lnsămînțîndu-l la timp, el ne poate da roade bogate. Dar ca să avem îngrășăminte naturale suficiente trebuie să creștem animale mai multe. Că s-a Înțeles 

bine acest lucru o‘ demonstrează și faptul că, pină în prezent, planul de contractare al comunei noastre s-a realizat in proporție de 93 la sută la bovine, 110 la sută la porcine, 130 Ia sută la ovine, 133 la sută Ia păsări, 130 la sută la ouă, 144 la sută Ia lapte și pină la 1 martie numărul contractelor suplimentare va spori în același timp cu livrările Ia fondul de stat.Cum era și firesc, oamenii din această zonă a județului, și din altele, au redeschis ochii asupra unor adevăruri îndelung ignorate. Si. de ce să nu spunem lucrurilor pe nume, au înțeles măi bine ce înseamnă schimbul echitabil de produse între sat și oraș — cerință obiectivă a dezvoltării armonioase a societății noastre socialiste, a întăririi alianței muncitorești-țărănești. Oare despre ce fel de schimb echitabil putea fi vorba în cazul comunei Tisău, unde în 1983 s-au desfăcut mărfuri In valoare de peste 5 milioane lei și s-au preluat produse agroalimentare în valoare de numai 600 000 lei?! Că oamenii din această localitate n-au uitat cum se cresc animalele ne confirmă și gospodarul Gheorghe B. Mihai : „La noi în casă toată lumea muncește din zori și pină seara tîrziu. Nici nu s-ar putea altfel. Avem două vițele și doi tăurași, două scroafe de prăsilă, oi, păsări, iepuri, stupi de albine și, bineînțeles, contracte. Nu înțeleg cum unii consăteni pot să trăiască fără animale in curte".Revenind la efectele aplicării programului amintit, reținem că — pe lingă majoritatea consiliilor populare și a cooperativelor de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor — s-au înființat Tnicroferme și incubatoare, care asigură populației, pentru creștere și contractare, purcei, pui, iepuri de prăsilă, cu potențial biologic ridicat. Totodată, în județul Buzău se desfășoară o amplă acțiune de ameliorare a raselor de ovine, porcine, bovine și cabaline din gospodăriile populației, in care sint implicate direct stațiunile de cercetare și producție de profil, de la Rușețu și Dulbanu.Din discuțiile purtate cu primarii șl locuitorii din mai multe eomune ale județului Buzău am reținut că grija față de pămint. lupta pentru a-1 face mai roditor, pasiunea pentru creșterea animalelor tind să devină o stare de muncă și spirit cu caracter permanent. „Mai mult — na spunea tovarășul Gheorghe Popescu, primarul comunei Glodeanu-Siliștea — pămîntul acesta, atît de darnic prin muncă susținută și responsabilă, își cheamă fiii risipiți prin diferite șantiere șl întreprinderi din județ și din, țară. Numărul tinerilor de ispravă care rămîn sau se întorc în satele noastre esțe în continuă creștere, ceea ce dovedește că dragostea față de meleagurile natale și de prima meserie — aceea da țăran — nu se poate uita".
Stellan CHIPERcorespondentul „Scinteii*

CAUTftTE IREPROȘABILA IA UMILE AGRICOIE DE PRIMAVARA!
Brigada „Scinteii" transmite din județul Ialomița

La recenta plenară lărgită a Consiliului Național al Agriculturii a fost dezbătut și adoptat, intre altele. Programul de măsuri privind pregătirea si desfășurarea campaniei agricole de primăvară, program care, mai ales datorită caracterului de urgență, prezintă o mare însemnătate pentru a se pune baze sigure obținerii de producții ridicate în acest an. Faptul că ne mai despart puține zile de începerea lucrărilor agricole in ci mp impune ca pregătirile pentru campania de primăvară să fie mult accelerate, pe toate planurile. pentru încheierea lor în cel mai scurt timp. Cum se prezintă situația din acest punct de vedere in județul Ialomița, unde unitățile agricole de stat și cooperatiste au de insămințat în această primăvară peste 216 000 hectare cu diferite culturi ? Pentru început am avut o scurtă discuție cu tovarășul Vasile Berbecel, secretar al comitetului județean Ialomița ai P.C.R.— Cu ce gînduri v-ați întors de la plenară, tovarășe secretar ?— Sint multe, dar toate subordonate unei singure idei subliniate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Anume, vrem ea în acest an să dovedim prin fapte că rezultatele necorespunzătoare obținute de unele unități anul trecut constituie doar un accident în activitatea lor. în spiritul

cuvintării tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenară acționăm energic pentru cunoașterea temeinică și traducerea în viață a programelor stabilite si. in primul rind a celor cu caracter imediat, ce privesc pregătirea temeinică a campaniei de primăvară. în această privință lucrările sint mult avansate. Avem asigurat întreg necesarul de semințe, de bună calitate, in structura de soiuri și hibrizi stabilită, toate semințele aflindu-se deja în unitățile agricole. Cu excepția unui număr mic de tractoare, la toate celelalte utilaje și mașini agricole pentru campania de primăvară reparațiile au fost încheiate, acum efectuîndu-se cu exi- gență recepția. Apoi comitetul județean de partid a inițiat acțiuni ample pentru generalizarea experienței înaintate din toate sectoarele de petivitate. în care scop la unitățile agricole fruntașe au fost organizate schimburi de experiență cu participarea specialiștilor din tot județul. La toate acestea aș adăuga spiritul si concepția nouă pe care le promovăm în acest an privind sporirea răspunderii mecanizatorilor și cooperatorilor și întărirea rolului specialiștilor pentru realizarea producției agricole.Prezenti în mal multe unități agricole, ne-am convins la fata locului că oamenii nu precupețesc nici un efort pentru a pregăti temeinic producția acestui an.
învățăminte... care vor 

spori mult recoltaI.A.S. Balaciu a lansat chemarea la întrecere către toate întreprinderile agricole de stat cu profil vegetal pentru realizarea și depășirea sarcinilor de producție ce le revin in acest an. Colectivul de specialiști și muncitori ai întreprinderii s.-au pregătit temeinic pentru a îndeplini angajamentele asumate în chemarea la întrecere. Anume, realizarea unor producții medii la hectar, in condiții de neirigare. de 6 000 kg grîu, 10 000 kg porumb boabe, 3 200 kg floarea-soarelui. 3 000 kg soia și 40 tone sfeclă de zahăr.— De mîine am putea Începe semănatul — ne asigură Vadim Rusu, directorul întreprinderii. Ca în nici un an pregătirile s-au încheiat mai devreme și. zic eu. de bună calitate.— Ce vă preocupă în mod deosebit pentru campania acestui an ?— în primul rînd îmbunătățirea sau perfecționarea unor laturi calitative ale activităților de pregătire a terenului și de semănat. Chiar din toamna trecută ne-am evaluat cît se poate de autocritic activitatea. Puteam obține mai mult ? — ne-am întrebat. Și cu toții am fost de acord că da ! Altfel cum s-ar explica diferentele de recoltă dintre diferite ferme, care ajungeau pină la 3 003 kg de porumb boabe la hectar. Dacă aceste diferente nu existau, producția medie pe unitate ar fi crescut cu peste 800 kg la hectar. Unde s-a greșit ? Analizele efectuate au evidențiat ca o cauză principală nerea- lizarea la toate fermele a densității optime de plante la hectar. Măsurile au pornit de la cauzele care 

generau o astfel de situație. Pentru acest an. bunăoară, semănatul porumbului se va face numai cu semănători pregătite special în acest scop. Modificarea semănătorilor pregătite inițial pentru alte culturi. în criză de timp, conducea la unele neajunsuri ce se repercutau asupra densității. Si o altă măsură. în același scop, care sigur va da rezultate bune. Sămința de porumb pe care o luăm de la Agrosem este calibrată, dar nu chiar la modul ideal. Noi am decis să îmbunătățim această cali- brare. ca o măsură de siguranță pentru realizarea densităților stabilite. Semințele sînt trecute tn mod repetat prin ciururi cu orificii diferite. Apoi boabele de același calibru sint înmagazinate separat.. Ideea de bază este ca fiecare semănătoare să insămințeze boabe de același calibru. Avantajele sînt multiple. Dar cel mal important este : uniformitatea excelentă la semănat și la răsărire.Au fost depistate și alte cauze pentru diferentele de recoltă între ferme. în unele locuri lanurile de porumb nu au fost Întreținute corespunzător și în același timp s-a întîrziat recoltarea. Măsura : dacă tn 1985 din suprafața cultivată cu porumb 90 la sută s-a lucrat în acord global, pentru acest an am prevăzut ca porumbul să fie lucrat fn totalitate in acord global cu echipe de muncitori. Ei au obligația să executa prașilele manuale, ori de cite ori esta nevoie, să recolteze manual și să elibereze terenul de resturile vegetale. Acest mod de a organiza activitatea conduce Ia o răspundere sporită din partea lucrătorilor, ei fiind direct interesați să-și realizeze șt 

depășească sarcinile de plan, retribuția lor fiind nemijlocit legată de aceasta.
Experiența bună - larg 

generalizată IDeși practic dispun de același pămint șî aceleași condiții climatice ca I.A.S. Balaciu, unele din cooperativele agricole vecine — Balaciu. Crâsanl. Sărățeni. Sfintu Gheorghe șl Căzănești — obțin producții cu mult mai mici. De ce ? „Este pentru prima dată In acest an — ne relata Ion Moise, președintele consiliului agroindustrial Balaciu — cind în mod serios am analizat și ne-am pus problema ca și celelalte unități din consiliu să se situeze la nivelul celor fruntașe. Ne-am spus, și cred eu fără a greși, avem tn I.A.S. Balaciu o adevărată stawune locală de cercetare agricolă, a cărei experiență trebuie s-o generalizăm larg in toate cooperativele din consiliu". Și au trecut de la vorbă Ia fantă. In primul rînd biroul executiv al consiliului agroindustrial a ho- tărit ca la cultura soiei să fie generalizată tehnologia folosită la I.A.S. Balaciu. Și aceasta întrucît cooperativele agricole obțineau o producție de soia nici cit jumătate din cea realizată la I.A.S. Totul a pornit de la o experiență. I.A.S. Balaciu a lucrat după tehnologia proprie o parcelă de 77 hectare Ia C.A.P.' Balaciu. Producția a fost cu 1 000 kg mai mare decît cea realizată de cooperativă pe restul suprafeței. S-a dovedit că nu pămîntul era de vină, ci modul diferit tn care era lucrat.Ni s-a explicat că generalizarea tehnologiei de cultivare a soiei prac

ticată la I.A.S., nu Înseamnă altceva decit a institui obligativitatea respectării riguroase a normelor agrotehnice de pregătire a terenului, tratare a semințelor și ’a semănatului propriu-zis,'domenii unde se tăcea un serios rabat de calitate. La tel s-a procedat în cooperativele agricole din consiliu și in ce privește cultura porumbului. In primul rind a fost aleasă o structură de hibrizi • a- propiată de cea a I.A.S. Balaciu. unde aceasta a fost stabilită prin testarea în cîmpuri experimentale, mai mulți ani, a unui număr mare de hibrizi. în al doilea rînd, pentru realizarea unor densități de plante la hectar, cit mai apropiate de cele optime, în toate cooperativele agricole din consiliu s-a trecut la cali- , brarea semințelor. Și apoi, după modelul I.A.S., la pregătirea terenului se vor utiliza obligatoriu lame nivelatoare care vor fi folosite în agregat cu grapa cu diseuri.
Grijă deosebită pentru 

densitate și... dificultăți 
cu transportulAm oprit șl In una din unitățile agricole situată in nordul județului: I.A.S. Urzicenl. Directorul întreprinderii, Ioan Vermeșan, ne-a dezvăluit cîteva din gindurile ce preocupă colectivul întreprinderii pentru a pregăti in cele mai bune condiții campania agricolă de primăvară. Ne-a surprins faptul că directorul îți poate spune cu precizie in fiecare an datele la care au căzut ploi mai mari de 40 de litri pe metru pătrat. „Pentru agricultor ploile mari sînt ca bucuriile mari... Nu se uită! — zice directorul. Din acest punct de vedere, cel puțin pentru zona unde ne aflăm, campania din primăvară acestui an nu se anunță a fi prea ușoară. Avem o rezervă mică de apă în sol. Asta impune să fim astfel pregătiți și organizați să putem executa lucrările în intervale cit mai scurte de timp".Aflăm că în fapt pregătirile sînt mutt avansate: tractoarele și mașinile pentru culturile de cîmp au fost reparate, iar semințele, în structura de soiuri și h brizi stabilă, au fost aduse în unitate. Cîteva aspecte rețin atenția in mod deosebit. Deși semințele luate de Ia Agrosem au buletine de calitate, in fiecare an I.A.S. Urziceni trimite probe la laborator pentru a stabili din nou indicii de calitate. în ce scop ? „Nu pentru că ar exista neîncredere în buletinele de calitate care însoțesc fiecare lot de semințe — ne-a spus directorul unității. Ci pentru faptul că din momentul cind au fost produse și pînă la semănat, acești indici și In primul rind germinația se pot modifica foarte mult. Or, pentru a realiza strict densitățile pe care ni le-am propus, trebuie să știm cu exactitate germinația boabelor In momentul semănatului".

în această unitate, ca și tn altele, este in plină desfășurare fertilizarea fazială a cerealelor păioase. „Dar dacă pentru prima fertilizare fazială am avut asigurate ingrășăminteie necesare, pentru a doua și a treia fertilizare rămine de văzut cum ne vom descurca. Fiindcă în stoc nu a- vem nimic, iar repartițiile sînt și așa cu mult mai mici decît necesarul".In aceste condiții, utilizarea tuturor cantităților de îngrășăminte organice ar fi de natură să compenseze necesarul de eiemente nutritive ce trebuie realizat prin îngrășăminte chimice. Cum se desfășoară această acțiune? „Lucrăm intens ia transportul gunoiului de grajd in cîmp — ne-a precizat directorul. Cum motorină pentru această getivi- tate nu ni s-a repartizat, folosim a- telajele, însă puține la număr, pe care le avem la fermele zootehnice. De aceea nici ritmul de lucru nu P'ate fi mulțumitor. Or, acum este momentul, și nu în perioadele de vîrf ale lucrărilor agricole, să ni se asigure condiții să putem, transporta la cîmp tot gunoiul. Asta ar prezenta o mare importanță. Cu cele 40 000 tone de gunoi aflate in stoc putem fertiliza pe puțin 1 000 hectare, ceea ce ar reduce substanțial necesarul de îngrășăminte chimice".Oricum, așa este judicios să se procedeze!
în atenția factorilor 

do resortInvestigațiile întreprinse într-un mare număr de unități agricole, cit și discuțiile cu activiști ai comitetului județean de partid și cadre cu munci de răspundere din agricultura județului permit să se tragă concluzia că, intr-adevăr, campania din primăvara acestui an este pregătită temeinic, cu răspundere sporită. Au rezultat totodată și unele probleme a căror soluționare grabnică de către forurile în drept ar fi de natură să evidențieze și mai pregnan: eforturile făcute pînă acum. Supunem atenției, pe scurt, cîteva.• Unitățile agricole întîmpină serioase greutăți în ce privește aprovizionarea cu îngrășăminte chimice și în special cu cele complexe, pentru fertilizarea cerealei >c păioase. Res
tanțele cele mai mari ie are C.I.C. Tr. Măgurele.• Repararea unor categorii de tractoare nu poate fi finalizată din cauza lipsei pieselor de schimb. Este vorba de 100 tractoare A—1800 și de un număr și mai mare de tractoare mici — viticole și pomicole.• Deși in unitățile agricole culti*  vatoare de legume pregătirile sînt a- vansate, întîrzie aprovizionarea lor cu folie de polietilenă, ceea ce poate periclita realizarea programului de producere a legumelor timpurii.

Aurel PAPADIUC 
Mihai VIȘO1U

Imogine de la întreprinderea „Automatica" din Capitală - unitata 
care a lansat chemqrea la întrecere

Foto : Agerpres

TIMIȘ

La export - produse noi, 
de nivel tehnic ridicatîn perioada care a trecut din a- cest an. colectivele de oameni ai muncii din unitățile economice ale județului Timiș și-au mobilizat blenar forțele in vederea îndeplinirii exemplare a contractelor încheiate cu partenerii de pfeste hotare. Acționind cu . înaltă responsabilitate pentru înfăptuirea indicațiilor secretarului general al partidului privind organizarea superioară a muncii, ridicarea nivelului tehnic si calitativ al produselor aflate In fabricație, concomitent cu introducerea in producție 

a altora noi, cu parametri tehnl- co-economici și funcționali superiori. muncitorii și specialiștii de Ia întreprinderile „Electromotor", „Electrotimiș"; „Electrometal", „13 Decembrie". „Poligrafică", de bere, Combinatul „COMTIM". precum și din unitățile aparținînd Uniunii județene a cooperativelor meșteșugărești au reușit să livreze în avans motoare electrice, diferite mașini, instalații și utilaje tehnologice, bunuri de consum și alte mărfuri in valoare de peste 20 milioane lei. (Cezar Ioana).
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BUCURIA DE-A TRĂI...
EVENIMENTELE VIEȚII

IIEi“- '«ă
Numele — Vasile Ivan. Vîrsta : 50 de ani. Născut în Bragadiru, „în coasta Bucureștiului", liceul absolvit, se-nțelege, în Capitală, după care lucrează ca miner la Filipeștii de Pădure, județul Prahova, unde a fost repartizat. „Era asta în anii ’50, cînd se scoteau la suprafață doar circa 200 tone de cărbune pe zi“. Din 1978 lucrează la construcția metroului, ca maistru principal miner.Succint, foarte succint, a- cestea ar fi cîteva date din biografia acestui om ca- re-și încrucișează. zilnic, drumurile șubpămîntehe cu drumurile de la suprafață ale oamenilor din cel mai mare oraș al țării. Date de biografie pe care el le leagă de ceea ce i se pare a fi trainic, cu șansă de durată. Dorința, aspirația dintotdeauna a omului de a-și clădi. înfrunta și astfel nemurirea.— Era în 1954, Ia Filipeștii de Pădure, tocmai exploatam stratul șapte de la Palanga și ne pregăteam șă deschidem mina Roșioa- ra, cînd mi-am întemeiat un cămin. Adică, m-am însurat.— Soția ?...— Tehnician miner, repartizată acolo, ca și mine. E din Tîrgoviște.— Ce alte... evenimente au urmat ?— Eu, împreună cu ortacii, am tăiat kilometri de galerii, am deschis noi orizonturi — mina a devenit bazin, se întinde între Mo- reni și Măgureni, normal, nu ? de vreme ce adîncul are lignit de calitate — cum spuneam, eu tăiam galerii, deschideam orizonturi sub pămint și viata venea din urmă. cu... fetele mele. Și venirea lor pe lume eu o leg. tot așa. de evenimentele vieții.— De exemplu ?— Acum 30 de ani, intr-un sfîrșit de ianuarie, merg cu soția la București, la o logodnă. Un prieten. Iordan Loghin, construiește și el metroul acum, își începea și el drumul în doi. Ne-am bucurat, am petrecut și, soția mea. de la logodnă a mers direct la maternitate unde a născut-o pe Oana. Deci, doi țineri

se uneau și porneau în viată, o altă viață — Oana mea — venea din urmă. Am dreptul că zic că era un eveniment ?— Care a ' fost drumul Oanei mai departe ?— Normal. E proiectantă, e căsătorită, de la ea am un nepoțel de patru ani care, sînt convins, cel puțin la fotbal mă va întrece. Știți, la Filipeștii de Pădure am alergat și eu, destul, mingea. Am mai tăiat șase ani galerii, mina a mai înaintat niște kilometri spre Măgureni, și iată că a venit pe lume Iolanda. De ce credeți că i-am pus numele ăsta ?— Bănuim că e greu de ghicit.

am lucrat în ultima vreme la deschiderea tunelurilor dintre stațiile Pieptănari — Tineretului, de pe magistrala II de metrou. La cîti- va pași de liceu. Multe din ședințele noastre de lucru le-am ținut în amfiteatrul unde nu-mi mai călcase piciorul de peste 30 de ani. Este că am fost coleg cu... fiică-mea ?— Monica e încă elevă, am înțeles ; dar Iolanda ?— Iolanda e desenator tehnic, căsătorită, cu rostul ei, cu drumul ei.— Prima lucrare, aici, la metrou ?— La inelul 231, de pe magistrala I, între stațiile Mihai Bravu — .Sălăjan.
CONVORBIRI CU PROMOTORI 

Al SPIRITULUI REVOLUȚIONAR

— Ba deloc. Cu puțină vreme în urmă Iolanda Balaș tocmai doborîse un record la săritura în înălțime — mare eveniment, nu ? — și am zis că recordul ăla merită să fie cinstit și printr-un nume care să ducă mai departe amintirea lui frumoasă. Mai ales că eu tot speram să am un băiat pe care să-l fac si miner vrednic și sportiv de faimă.- Și?— Și, tocmai deschideam o nouă zonă de cărbune bun, către o vale, munceam întins iar la o ieșire din schimb merg la spital, la Moreni, unde se afla soția.„Dă-ne un nume". îmi spune acolo, doctorul.„Ce fel ?“ — zic.„De floare".„E clar, zic. Deci... tot fată".— Monica are azi 18 ani. nu i-am pus nume de floare, precum se vede, fata învață la Liceul Șincai. și, o vreme, am fost., colegi.— Cum vine asta ?— Eu am învățat tot la Liceul Șincai. Deci, după mai bine de trei decenii, fiica mea ia loc în băncile în care am stat și eu. Apoi:

Tin foarte bine minte lucrul acesta deoarece... Era vară, Oana încă studentă la Politehnică, Iolanda dăduse admiterea și n-o luase, a mers pînă la urmă la o școală de desenatori tehnici și proiectanți, iar cea mică, în toamnă, intra în clasa I. Vara aceea n-o s-o uit, a fost, cum se vede, cu multe evenimente.— Numai vara aceea ?— Nu, nu numai, dar cu deosebire vara aceea. Iar dacă e totuși vorba și despre alte evenimente, păi să le amintim. Unul : primul an de muncă al Oanei, care terminase Politehnica, s-a potrivit cu punerea în funcțiune a întâiului tronson de metrou. Era asta în 1979. Eu fiind în schimb, am sărbătorit evenimentul acolo, la înaintare. Poți să nu păstrezi in memorie un a- semenea fapt de viată trăit ? Al doilea eveniment : cînd în 1981 a avut loc o nouă punere în funcțiune, pe magistrala I, cea mică. Monica, tocmai intrase la liceu. Al treilea eveniment : punerea în funcțiune din 1983 s-a ln- tîmplat cînd Alexandru, nepotu-miu. tocmai împlinea un an...

— Vă încearcă vreun gind străbătînd tunelurile cunoscute ?— De multe ori încerc să-mi văd. din viteza trenurilor, inelele de beton montate cu echipa mea. Se-nțelege că nu-i posibil să le văd. Știu însă că mai ales în zona Valea Cascadelor, ori Dristor, tot al treilea inel poartă și mîn- gîierea miinii mele...— Am auzit că nu de mult ați sărbătorit „nunta de argint". Cum a fost ?— Evenimentul s-a produs cind dădeam gata tunelurile dintre stațiile Piața Sudului și Tineretului. Lucrare frumoasă, cu ritmurile de înaintare cele mai ridicate. Sărbătoarea din fațnilie a fost emoționantă. ca toate sărbătorile cînd se adună la un loc părinții cu copiii, cu ginerii — care tot copiii noștri sint — cu nepoții care, zic eu, sint și mai mult copiii noștri.— Pe la „prima dv.“ dragoste". ați mai fost ?— La Filipeștii de Pădure ? Cum să nu ! Sînt la curent cu tot ce se întîm- plă acolo. Și numai lucruri bune aud. Mina e fruntașă, ziarele scriu mult despre ea, s-a extins, a subtraver- sat apa Proviței. Merg, sigur că merg pe acolo. Eu și soția mereu spunem : „de fapt, noi acolo ne-am născut. Acolo am deschis ochii în viață. Ne-am- cunoscut, ne-am făcut un cămin, au venit pe lume cele trei fete, am trăit lîngă Oameni vrednici, de la care am deprins lecția muncii și traiului în demnitate".— Ce vă doriți pe mai departe, Vasile Ivan ?— Să fiu sănătos, să mai construiesc încă la metrou, să mă bucur de copii, de nepoți. Nu-s făcut pentru viața în singurătate și de aceea mi-am dorit, în jur. copii multi, și-mi doresc nepoți și mai multi, și prieteni și mai și...— Ca să aveți cum lega evenimentele vieții ?— Ca să las în urmă ceva trainic, să reziste și după ce eu, Vasile Ivan, nu voi mai fi...
Ilie TANASACHE

Personalitatea culturală a orașului
„Botoșanii se înfrumusețează. El a căpătat străzi frumos asfaltate, lumină electrică, piețe largi, un mare teatru se construiește". Rîndurile acestea n-au fost scrise azi. Revenind — în 1914 — în orașul natal, autorul lor, Nicolae Iorga, simțea nevoia să noteze unul din rarele momente de elan urbanistic ale vechii Românii. Adunîndu-și însă mai tir- ziu in volum „peisajele", vechi de-un sfert de veac, istoricul avea să noteze îndurerat, într-o laconică notă de subsol, că aspectul de tîrg noro- ios a dispărut „prea puțin și pînă astăzi (1939)". Nu era vorba, credea strălucitul cărturar, doar de sărăcia resurselor economice. Lipsea, intuia el, altceva „pentru ca în aceste schimbări să se păstreze un bun- gust, un respect de cele trecute, un simț de continuitate, elementele care dau adevăratul caracter unui oraș, fie și unui oraș modern. Anume interesul general pentru prefacerea lui rațională, ptentru dezvoltarea lui logică, legătura sufletească dintre toți in vederea folosului ce ar putea să aibă orașul tuturora [...]. Altfel un oraș de această însemnătate n-ar fi lipsit și de muzeu — pentru cîte lucruri rare se pot găsi îndată — și de bibliotecă publică". Lipsea, prin urmare, adevărata, unanima conștiință a trecutului, coeziunea și încrederea în viitorul care va să vină. Fiindcă nimic nu se poate edifica — în, istorie, ca și în cultură, ori, de ce nu ? în urbanism.— fără o convergență sufletească, fără acele nuclee capabile să-i unească pe oameni, arătîn- du-le de unde vin și încotro merg.Animați de această convingere, refacem drumul marelui fiu al locurilor. Drumul prăfos, năruit și strîmb, care tăia, venind dinspre Salcea, dealul înalt și lutos e doar o amintire. Vechea periferie mărunțită de „hu- diți" a dispărut, făcînd loc unui oraș ce nu se mai limitează la un îngust punct central. Totul respiră o vie demnitate citadină, acel sentiment al solidarității ce distinge orașele sigure de condiția lor. Un indiciu fără greș al acestei prefaceri sînt monumentele. Unul, operă de proporții a arhitectului H. Miclescu, e închinat eroilor din primul război mondial, altul (realizat de sculptorul Gavril Covalschi) e ridicat în memoria țăranilor uciși în 1907. Cei care n-au putut răzbate atunci dincolo de barierele orașului i-au întărit în ultimele decenii puterea, și poate că nu-i o simplă întîmplare faptul că monumentalul triptic e amplasat pe strada Unirii.Tot pe strada Unirii se află și Muzeul județean (secția de arheologie- istorie). De la micul muzeu înfiripat la* * fosta Școală Marchian de vrednicul institutor C. Iordăchescu pînă la lăcașul impunător de azi calea e

• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Farul și dl. Valentino — 17; 
(sala Atelier) : Dl. Cehov e îndră
gostit — 17,30.
• Opera Română (13 18 57): Rigoletto 
— 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Oklahoma — 17,30.
• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bulandra“ 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
O, ce zile frumoase ! — 17,30; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Menajeria 
de sticlă — 17,30.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani
— 19.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Capcană pentru un bărbat singur — 
17,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03.
sala Magheru) : Pădurea — 17,30;
(sala Studio) : Sentimente și nafta
lină — 18.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Hotel „Zodia gemenilor44
— 18.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Dragoste 
la prima vedere — 18; (sala Victoria, 
50 58 65) : Eu vă fac să rîdeți — 18.
• Ansamblul ,,Rapsodia română4* 
(13 13 00) : Pe sub cetini Ia izvoare 
— 18.
• Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 55) : 
Nota zero Ia purtare — 9; Albă ca 
Zăpada și cei 7 pitici — 15.
O Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77) : 
Ileana Sinzlana — 10; Făt-Frumos din 
lacrimă — 15; (sala Cosmonauților,
11 12 04) : Lungul nasului — 15.
• Teatrul „Ion Vasilescu44 (sala Cos
monauților, 11 12 04) : Feeria — 18.
• Circul București (10 41 95) : La circ 
ca-n filme — 18.

atît de lungă ^încît comparația e aproape imposibilă. Și scara de raporturi se cere modificată^ căci „legătura" se bazează pe alte repere. Muzeul e nu numai conștiința orașului ; raza lui de acțiune se prelungește departe. Secția de artă plastică adună, de pildă, nu doar lucrările unor artiști contemporani din partea locului, ci și valori reprezentative pentru arta țării. Iubitorul de artă poate admira la Botoșani lucrări de Andreescu, Luchian, Pallady, Ressu, Petrașcu, Steriade, Medrea, Jalea ș.a. Secția de științe naturale din Do- rohoi va fi „concurată" de un veritabil muzeu al sticlei și al ceramicii. Fosta casă Manolachi Iorga va adăposti secția de etnografie. Casele memoriale Iorga, Eminescu (Ipotești), George Enescu (Dorohoi și Liveni)

natelor (unele unice în Europa), amploarea și calitatea cercetărilor efectuate. Zestrea noastră materială, studiile realizate de noi au stirnit interesul unor cercetători din U.R.S.S., S.U.A., R. P. Chineză, Polonia, Israel. Muzeul este receptiv la rezultatele descoperirilor arheologice, in- fățișîndu-le prompt. Iată de ce, cred eu, numai anul trecut majoritatea vizitatorilor au venit pe la noi de mai multe ori.Această expunere de motive este totuși incompletă. Alte argumente ar oferi, de exemplu, Hierasus, publicația muzeului (cu 6 apariții anuale). Numerele ei sînt precedate îndeobște de simpozioane interjudețene, la care participă cercetători din întreaga țară. O acțiune lunară de efect e Forum 21, în cadrul căreia sînt popu
ÎNSEMNĂRI DIN BOTOȘANI

pot face ele însele obiectul unui reportaj aparte. Să întirziem deocamdată in punctul in care duc toate firele acestui efort de întregire spirituală, de revelare a conștiinței colective. Ionel Bejenaru, muzeograf principal, are în această privință o adevărată teorie pe care ne-o expune succint, nu fără tresărirea de orgoliu a botoșăneanului get-beget.— Botoșanii erau un tipic oraș patriarhal. Dotările industriale lipseau aproape cu desăvirșire, în schimb, tristă compensație, existau puternice amprente ale războiului. Am început prin a reclădi spitalul, teatrul (bombardate de germani) și am continuat prin a clădi un oraș cu adevărat demn de acest nume. S-a lucrat cu sîrg, la centru, dar și la periferie. Nu ne mai mulțumea tîrgul în care singurul loc de agrement era grădina publică unde cînta fanfara militară. Nu ne mai satisfăcea orașul inactiv spiritualicește.Cit de rodnică a fost, gîndim noi, această nemulțumire, se poate deduce din viguroasa prezență actuală în existența cetății a unui teatru de stat prestigios, a altuia de copii și tineret, a unei orchestre simfonice și a unui ansamblu de cîntece și dansuri. Universitatea cultural-științifică din municipiu funcționează cu 95 de cursuri, în timp ce muzeul — vechiul vis al lui Iorga — înregistra anul trecut mult peste 100 000 de vizitatori. Ce-i asigură această popularitate ?, l-am întrebat pe ghidul nostru.— In primul rînd caracterul său deschis, consecvența și, aș adăuga, inteligența cu care își atinge obiectivul fundamental : evidențierea trecutului de unitate și continuitate românească, numărul și calitatea expo

larizate acțiunile muzeului. Expozițiile itinerante în orașele și comunele județului (notăm dintre ele Ritmuri botoșănene. Botoșanii in Epoca Ceaușcscu) au atras de asemenea un notabil contingent de vizitatori. Să reținem, în fine, un amănunt pe care interlocutorii nu ni l-au dezvăluit : calitatea cercetărilor, activitatea cu fața spre țară, spre ceea ce ar putea interesa întreaga ființă națională. Muzeograful Paul Șadurschi e autorul unui repertoriu arheologic distins cu premiul Academiei Române. Tovarășii lui de cercetare au fost, reținem ca semnificativ amănuntul, Alex. Păunescu (de la Institutul de arheologie din București) și Vasile Chirica (de la Institutul de istorie și arheologie „A. D. Xenopol" din Iași). Angela Paveliuc-Olaru, Constantin Doroftei sint alți cercetători care susțin printr-o muncă tenace renu- mele muzeului.Alți participanți la dezvoltarea continuă a vieții spirituale a orașului am găsit tocmai în acele dotări industriale care lipseau acum cîteva decenii. întreprinderea textilă „Moldova" datează din 1949, an în care țara își încheia în linii mari opera de refacere economică și-și lua elan pentru înfăptuirile viitoare. Din momentul punerii în funcțiune și pînă azi, în acest februarie geros, s-a parcurs aici un drum lung al devenirii. Producția anuală se cifra în 1985 la circa un miliard de lei, adică atît cît realiza întregul județ în 1965. Produsele unității au devenit prețuite nu numai in țară, ci și în S.U.A., Anglia, R.F.G., Elveția, Canada, Belgia, Iugoslavia, Bulgaria ș.a. Făurarii acestor succese sint cei peste 8 000 de oameni ai muncii. între ei, femeile re

prezintă o majoritate covîrșitoare. așa cum dețin de altminteri ponderea și în activitatea cultural-artisti- că, ne încredințează cu verva feminină de rigoare Georgeta Podaru, secretara Comitetului de partid și deputată în Marea Adunare Națională.Alegem dintr-o lungă listă de nume cîțiva deținători ai unor trofee de renume și plecăm în secții în căutarea lor. Dar, vai, socoteala din... birou nu e și cea de la fața locului. Unde sînt artiștii ? Răspunsul vine iute : 5 perechi de dansatori sînt in Spania, în turneu cu un ansamblu folcloric, alte 25 sint la București. „Sufletul acțiunilor culturale", bibliotecara și președinta consiliului de educație politică din întreprindere, Mariana Honceru, se află și ea, cu grupul vocal, in Capitală. Să recunoaștem că asemenea motive de „absență" sînt totuși reconfortante. In persoana tehnicienei Irina Gro- șanu, pe care o găsim la locul de muncă obișnuit, recunoaștem cu plăcută surprindere unul din interpreții admirați nu demult în excelenta emisiune Tezaur folcloric a Televiziunii. Pregătirea ei nu e deloc ama- toristică. Tinăra aceasta nu prea vorbăreață a absolvit Liceul de muzică, dar are — ca întregul atelier de creație unde lucrează — rezultate excelente în producție. Istoricul celor șase ani de activitate în întreprindere e grăitor, căci, ne mărturisește, munca ei și a colegelor sale are tangențe cu arta. Satisfacții ? Da, sînt ! „în primul rînd vreau să vă spun că aici mi-am putut continua studiul in domeniul muzicii. Am avut bucuria de a evolua cu corul de cameră pe scena Teatrului, a Filarmonicii și, figurat vorbind, pe marea scenă a Festivalului național „Cîntarea României", unde am ocupat la ultimele două ediții locuri fruntașe. Prefer corul pentru sentimentul de solidaritate pe care-1 creează între noi".Consemnăm afirmația și ne gîndim Instantaneu la notațiile lui Iorga. Dar, am completa noi, sentimentul solidarității îl întețesc și grupul vocal feminin „Doina", grupul vocal bărbătesc, corul mare (80 de persoane), formația de teatru, formația de suflători, cele două brigăzi artistice și... și.../oprim aici înșiruirea căci nu un inventar complet ne interesează, ci semnificația generală care se degajă. La Botoșani există acum, întregim peste ani „peisajele" lui Iorga, acea obște care, „cu sîrguință, cu iubire", cu o bogată cultură a minții și a sufletului mai ales, ridică orașul la cota unei demnități și coeziuni fără precedent.
Ioan ADAM 
S. A1LENE1

Concursurile școlareSe află în plină desfășurare ediția 1986 a concursurilor școlare pe obiecte de învățămînt și meserii. Menite să consădideZe și-să lărgească orizontul de cunoaștere al elevilor, s"fi le stimuleze și cultive aptitudinile, să le dezvolte interesul și pasiunea pentru muncă și învățătură, pentru calificarea in meseria aleasă, acestea reunesc un mare număr de elevi. Faza județeană a acestor întreceri va avea loc în luna martie, iar cea republicană, în cursul vacanței de primăvară. în funcție de specificul obiectelor de studiu și meseriilor, concurenții vor susține probe teoretice și practice. Din rin- dul celor mai buni, vor fi selecțio-Publicul ----------- AnostruDeseori la teatru mă 
așez la intimplare in
tr-un fotoliu liber, in 
mijlocul spectatorilor 
necunoscuți. Acolo e- 
moția, reacfia și înțele
gerea spectacolului se 
simț exact, cu sala.

Pot verifica astfel 
discret, fără mijlocire, 
dacă efortul atit de 
complicat și angajat al 
colectivului de realiza
tori ai reprezentației 
iși atinge scopul final : 
receptarea totală a 
faptului de artă. Pen
tru că teatrul, care apa
rent trăiește doar prin 
forța cuvintului. este 
de fapt un complex de 
artă — muzică, core
grafie. plastică — și de 
aceea mai dificil de în
țeles, necesitând un 
efort intelectual de
ambianță. exprimat 
prin simboluri care se 
cer descifrate conform 
intenției creatorilor. 
Altfel, scopul esențial, 
educarea maselor, se 
reduce proporțional cu 
lipsa de aderență a 
publicului la cele pro
puse, idealul fiind — 
după cum se știe de 
mii de ani — ca între
bările lansate de pe 
scenă să fie însușite 
de spectator pentru a 
găsi împreună, prin
tr-o superioară comu
niune de intuiții și in
terese, răspunsurile 
adevărate. care să 
îl transpună tocmai în 
zona marilor înțelesuri și experiențe ale uma
nității. Pentru că de 
multe ori, din cele mal 
bune intenții, solicitîn- 
du-se prea mult partea 
didactică — să zicem 
așa — a spectacolului 
se ajunge la transfor
marea omului din sală 
din participant la. un 
simplu auditor. Ratarea este mai periculoa- 

.să decît se crede — 
ducind uneori la înde
părtarea dacă nu defi
nitivă, cel puțin tem
porară a spectacolului 
de teatru. De aceea 
cind succesul colecti
vului'nostru se confir
mă trăiesc bucurii ine
galabile. pentru că 
pînă la el a fost o în
treagă construcție de 
fapte și intenții care se 
numesc de obicei mun- 

de organizare. Pri

mul pas al acestei 
campanii este provo
carea locuitorilor unui 
întreg oraș sau a unei 
colectivități să ne ur
mărească. Afișul, pu
blicitatea in general 
trebuie să facă prima 
legătură dintre noi și 
viitorii colaboratori la 
spectacolul teatral. 
Deci, nu intim/plător 
afișele teatrului nostru 
sint de cele mai multe 
ori realizate de grafi
cieni sau scenografi de 
elită. Invitația artistică 
ni s-a părut întot
deauna mai eficace 
decit cea literală. A- 
ceasta ne-a dat și po
sibilitatea adeseori să 
realizăm expoziții de 
afișe care nu sint o
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înșiruire de titluri, ci o 
memorie simbolică de 
spectacole, concluzia 
confirmată de nu
meroase păreri ale vi
zitatorilor.: „Mi-am a- 
dus aminte de memo
rabile reprezentații
teatrale pe care le-am 
retrăit dintr-odată 
doar privind afișul"... 
notează Cosma Romu
lus, muncitor retușor 
la întreprinderea poli
grafică „Crișana".

Venit la noi acasă, 
spectatorul primește a 
doua provocare, din 
șirul gindit dinainte 
cu strădanie și expe
riență : caietul-pro-
gram. Acesta trebuie 
să-i continue starea de 
interes, să-l așeze în 
zona interesului nos
tru. Și in sfîrșit spec
tacolul propriu-zis 
unde, cum spuneam la 
început, trebuie creat 
ceremonialul de parti
cipare sufletească to
tală.

Dar efortul nostru 
nu se termină o dată 
cu căderea cortinei. 
Finalul unui spectacol 
naște imediat o apro
piere care trebuie con
tinuată. Spectatorul de 
azi să fie cel de mîine, 
de totdeauna. El tre
buie implicat, in politi
ca teatrală, solicitin- 
du-i părerile, aprecie

- în plină desfășurarenate — prin probe ulterioare de baraj — loturile naționale de elevi care ne vor reprezenta țara la concursurile școlare internaționale de matematică, fizică și chimie.în afara olimpiadelor propriu- zise, concurenții vor lua parte și la bogate programe educative și recreative, cum sînt vizite și excursii documentare, întîlniri cu specialiști, spectacole cultural-artistice. De subliniat că în intervalul 1981—1985 reprezentanții școlii românești au obținut la olimpiadele de matematică, fizică și chimie organizate în țară și străinătate 30 premii I, 21 premii II și 23 premii III. (Agerpres)

rile, dorințele. Pot 
afirma că ultimele sta
giuni au fost rodul u- 
nei colaborări meticu
loase cu mari colective 
din întreprinderi și in
stituții cum ar fi între
prinderea de alumină, 
Combinatul de pre
lucrarea lemnului, în
treprinderea de mase 
plastice „Viitorul", 
precum și cu’ nu
meroase cadre didacti
ce, elevi etc. Am sus
ținut avanpremiere ur
mate de discuții la 
cele mai importante 
titluri din repertoriul 
nostru. Așa s-a intim- 
plat de exemplu cu 
spectacolul „Satul bles
temai" care a fost pre
zentat sub cupola de 
sticlă a secției de ta
pițerie a Combinatului 
de prelucrarea lemnu
lui din Oradea. Acolo 
s-au exprimat primele 
păreri asupra specta
colului, care spre bucu
ria noastră a fost dis
tins cu premiul I la 
ultima ediție a Festi
valului național „Cin- 
tarea României". Mo
nografiile și antologi
ile dramatice organi
zate de teatrul nostr.u 
cu spectacole dedicate 
autorilor contemporani 
sau teme de mare ac
tualitate la care invi
tăm și colective tea
trale din alte orașe ale 
țării — sint urmate de 
dezbateri cu publicul, 
intilniri cu autori im
portanți, conduse de 
critici prestigioși.

Acestea toate au fă
cut ca teatrul nostru 
să fie așezat în „mij
locul cetății" nu numai 
pentru că arhitecta de 
odinioară au hotărit 
așa. ci pentru că efor
turile celor două colec
tive — in limbile ro
mână și maghiară — 
au fost destinate unui 
scop nobil, educarea 
socialistă a maselor, 
Angajamentul nostru 
sună programatic, clar 
și cu vibrație romanti
că : Omul spectator 
intrat in sală mai mult 
sau mai puțin intîm- 
plător trebuie să devi
nă și sub influența 
neostentativă a artei 
noastre omul conștient, omul cetățean.

Mircea BRADU

Teatrul „Mihai Eminescu" din Botoșani — prezența de prestigiu în viața culturală a orașului Foto : E. Dichiseanu
Filme documentare 

cu caracter 
științificDocumentarul științific, abordind aspecte ale unor cercetări de vîrf românești, ale aplicării acestora în practică, se dovedește a fi una dintre coordonatele tematice majore ale filmului nostru de scurt metraj. Studioul „Al. Sahia" a realizat, astfel, recent documentarul științific „Ritmurile vieții", in regia lui Dan Mi- ronescu (autor, de asemenea, al scenariului), film în care sînt înfățișate rezultate ale cercetărilor din domeniul cronobiologiei, precum și implicațiile studierii acestor fenomene pentru cotidianul uman. Regizorul Valeriu Slobozeanu este realizatorul documentarului „Lasere românești în medicină". Este un film de largă popularizare a rezultatelor obținute de oamenii de știință din România în proiectarea și fabricarea diferitelor tipuri de lasere, folosite cu eficiență deosebită în chirurgie, oftalmologie, ortopedie. O originală metodă românească face obiectul documentarului „Circuite refăcute", în regia lui Mircea D. Popescu, realizator al scenariului împreună cu prof. dr. Agripa Ionescu. Din 1980, se arată în film, la Clinica de chirurgie plastică și reparatorie din București s-au introdus metodele microchirurgiei reconstructive, pe nervi periferici. După o practică medicală de cîțiva ani, metoda, un adevărat maraton chirurgical, o încordată luptă sub lupa microscopului pentru a aduce bucurie și lumină in viața atîtor oameni, își dovedește tot mai mult eficiența. Alături de imagini vii, veritabile pagini cu valoare de document ale practicii medicale în acest domeniu, scurt-metra- jul se dovedește a fi un interesant film dedicat pasiunii pentru o meserie nobilă pusă în slujba sănătății omului. între documentarele științifice de dată recentă se distinge, de asemenea, „Pădurea văzută de la cîțiva centimetri" (regia Lupu Gutman). Spectatorului îi este prezentat un domeniu ale cărui probleme sînt mai puțin cunoscute marelui public — solul pădurilor — dezvăluind tainele covorului verde care îl acoperă, importanța lui în armonia zonelor împădurite, aspecte ale vieții manifestate la acest nivel.

Corul Filarmonicii - etalon de interpretareLa mai toate etapele finale ale Festivalului național „Cîntarea, României", la care am participat, mi-am intărit convingerea că ansamblurile corale ale filarmonicilor, prin întreaga activitate pe care o depun, demonstrează că se constituie și astăzi, în continuarea celor mai bune și vechi tradiții, în etaloane de interpretare pentru întreaga suflare corală a tării, gîn- dindu-mă atit la colectivele profesioniste, cit și la cele alcătuite din artiști amatori. La Cluj-Napoca, este știut, Corala este îndrumată cu deosebită atenție de Florentin Mi- hăescu, Ia Timișoara, bănățenii cîntă sub bagheta valorosului Dio- dor Nicoară, la Craiova și la Arad, oltenii și, respectiv, ardelenii activează. cu veritabilă pasiune, după modelul șefilor lor, dirijorii Alexandru Racu și Doru Șerban etc. Atît prin repertoriul abordat, cu- prinzind lucrări a cappella vechi sau noi, reprezentative pentru gen, precum și numeroasele concerte susținute la sediu sau în diferite centre de cultură, interpretind partituri vocal-simfonice sau aducin- du-și aportul în seri de muzică și poezie, apreciate ca adevărate evenimente, aceste colective sînt din ce în ce mai exigente cu sine, atin- gînd noi cote ale creșterii lor profesionale. Cu alte cuvinte, fenomenul cultural respectiv are astăzi reprezentanți ce ambiționează să demonstreze vitalitatea și forța acestei arte, ce a însuflețit și îmbărbătat poporul nostru, permanent. în lupta pentru mai bine.Corala Filarmonicii „George E- nescu", avînd timbrul ei particular, în acest efort cultural meritoriu, s-a prezentat, de curînd, într-o nouă ipostază. Seara de poezie și muzică de la Ateneu, dedicată sărbătoririi Luceafărului poeziei românești, a înscris, într-un program deosebit de atractiv, prezența Coralei, condusă de un nou dirijor : Nicolae Bica. „în urma susținerii concursului de dirijor, mi-a declarat Nicolae Bica în seara concertului, am preluat Corala Filarmonicii „George Enescu", care se mîn- drește cu cei 35 ani de activitate, pe prima scenă a muzicii românești. Am început activitatea mea cu emoție, fiind conștient de răs

punderea pe care o am și, respectiv, o are -echipa» pe care o conduc, în continuarea tradiției și a aspirațiilor foștilor dirijori Ștefan Mureșanu, Dumitru D. Botez, Vasile Pântea in promovarea și susținerea muzicii corale românești și universale. Corala, pe care mi-o doresc o echipă omogenă in trăiri și aspirații, cu disciplina muncii severe și minuțioase, se arată gata de a servi cum se cuvine răspunderii sale față de cerințele actuale, în acest sens, dorim o bună conlucrare cu Uniunea comp’ozitorilor, în lansarea a cit mai multe prime audiții de muzică corală românească. Cu bucurie, așteptăm și ne pregătim, in aceste zile, pentru înregistrarea pe disc a operei Oedip de George Enescu, în același timp dorind șă prezentăm, la Ateneu, peste cîteva luni, sub o formă asemănătoare Serii «Eminescu», un concert adunînd lucrări inspirate din lirica lui George Coșbuc, Lucian Blaga și Marin Sorescu. Sperăm, de asemenea, că, pe lîngă timpul necesar pregătirii unui proiectat turneu în Italia, vom mai avea răgaz să colaborăm cu Orchestra de cameră a Filarmonicii pentru un concert cameral".Așadar, venit de cîteva luni la pupitrul Coralei Filarmonicii, dirijorul celebrului cor , brașovean de copii „Camerata infantis" se prezintă deosebit de interesant în intenții, fiind cunoscute frumoasele rezultate legate de prestigiosul cor de copii pe care l-a înființat și l-a condus pe culmi de glorie. în țară și în străinătate, și de Corala „Astra", care, de asemenea.-este o prezență, bucurindu-se de o mare apreciere.Minunata seară de. poezie și muzică „Eminescu", constituind prima apariție publică a Coralei Filarmonicii conduse de Nicolae Bica. a însemnat întilnirea cu doi prestigioși actori ai scenei noastre și cîțiva soliști apreciați : Ovidiu Iuliu Moldovan — recitind miticele dialoguri cu codrul sau zugrăvind apogeul falnicei Veneții, și Valeria Seciu — depănînd liniștit, adine, „De ce nu-mi vii" ; dintre soliști, soprana Sanda Șandru, intonînd impresionant melosul plăsmuit de Tudor Ciortea pentru cîntecul La 

steaua, sau poetizind cu finețe liedul Și dacă de Diamandi Gheciu, a fost urmată de Mîndra Cernescu, susținind, la rindul ei, armoniile calde, învăluitoare, prezente în lucrarea La steaua de Laurențiu Profeta și colaborind cu Constantin Petrescu in redarea senină a poveștii Floare albastră de Vasile Spătă- relu. Tinârul Teodor Ciurdea a renăscut, in continuare, miniaturile clasice Ce te legeni, codrule de Gherase Scheletti și Revedere de Aurel Eliade, iar tenorul Vasile Speranța ne-a amintit pastelul Somnoroase păsărele de Tudor Flondor, toți soliștii fiind acompa- niați, cu inteligență, de către pianiștii Irina Gavrilovici, Ariadna Zăgrean și Iosif Ion Prunner. La pupitrul Coralei Filarmonicii „George Enescu", dirijorul Nicolae Bica ne-a întărit, mai intii, vechile convingeri privind preferințele sale pentru polifonia muzicală ce se desfășoară cald, manifestînd maximă grijă pentru curățenia vocilor, pentru claritatea mersului lor. In felul cum și-a ales repertoriul, în prezenta propriu-zisă pe scenă, el ne-a apărut ca un iubitor al metaforelor artistice pline de sugestivitate, cercetind neobosit, calm, în vederea descoperirii tuturor resurselor existente în potențialul instrumentului său, valorosul cor al Filarmonicii, chemat, după cum știm, să ofere modele de interpretare în gen. Este important, de asemenea, că la șcest prim concert al noului dirijor am sesizat intenția coriștilor de a ține pasul, de a urma propunerile și de a răspunde solicitărilor, pe drumul înnobilării necontenite a cîntului lor. Pilonii corali ai programului, avînd ca fir conducător muzica, și anume madrigalul La mijloc de codru des de George Dima, cîntat în deschidere, concertul coral Dorința de Ghepr- ghe Dumitrescu, așezat la mijloc, și imnul final, măreț, evocator. România de Doru Popovici, au avut darul să completeze cu suplețe intențiile generale, susținînd firesc eforturile realizatorilor, dedicate așezării, cu veritabil succes, trainic, a Luceafărului poeziei noastre în stema țării, ca o efigie de permanență.
Anton DOGARU

cinema
• Vară sentimentală : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, ARTA 
(21 31 86) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Marele premiu : LIRA (31 71 71) — 
15; 17; 19, PROGRESUL (23 94 10) — 
15; 17; 19.
• Racolarea : PACEA (71 30 85) — 15; 
17; 19, COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19.
• Nea Mărin miliardar : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19.
• Nu te voi uita niciodată : SCALA
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30. 
0 Aventuri in Ontario : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, ME
LODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15:
17; 19.
• Sarea e mai prețioasă decît aurul: 
TIMPURI NOI (156110) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19.
• Alice: STUDIO (59 53 15) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19, UNION (13 49 04) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19, FLAMURA (85 77 12)
— 11; 13; 15.
• Rămîî, fericire : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19.
• Fata fără zestre : POPULAR 
(35 15 17) — 11; 15; 18.
• Hallo, taxi 1: GIULEȘTI (17 55 46)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLOREASCA 
(33 29 71) — 11 ; 13; 15; 17; 19, MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; II; 13; 15; 17; 19.
• Vxnătorul de căprioare : FEREN
TARI (80 49 85) — 15; 17; 19, VIITO
RUL (10 67 40) — 15; 17; 19.
0 Ultimul mohican : AURORA
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Adio, domnule Chips : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 12; 15; 18.
0 Program special pentru copii — 
9; 11; 13; 15; 17, Prietenul nostru Til
— 19 : DOINA (16 35 38).
0 Clinele: PATRIA (11 86 25) — 9: 
11,30; 14; 16,30; 19, BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19, FA
VORIT (45 31 70) — 9; 13; 15; 17: 19.
0 Cobra se întoarce : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. 
GRIVITA (17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, COTROCENI (49 48 48) — 15; 
17; 19.
0 Pilot de formula 1: EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19, 
GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15: 
17; 19, CULTURAL (83 50 13) — 10;
12,15; 14,30; 16,45; 19.
0 Cei șapte fantastici : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 14,30; 16.30: 18,30.
0 Lupii mărilor : DACIA (50 35 94)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, VOLGA
(79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
0 Avertismentul : F L A C A R A
(20 33 40) — 13,30; 16; 18,15.

teatre
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Excelenței Sale Domnului MARIO SOARES
Președinte ales al Republicii Portugheze LISABONACu prilejul alegerii dumneavoastră In Înalta funcție de președinte al Republicii Portugheze, vă adresez călduroase felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate si fericire, iar poporului portughez prieten, prosperitate și pace.îmi exprim convingerea că, în spiritul tradiționalelor legături de prietenie și colaborare dintre România și Portugalia, raporturile dintre țările și popoarele noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă, spre binele și folosul reciproc, al cauzei păcii, colaborării și destinderii în Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

, Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ

VIATA ECONOMICO-SOCIALĂ A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

BIHOR : Productivitate 
superioară în abatajeCapacitatea de mobilizare a colectivelor de oameni ai muncii din cadrul sectoarelor întreprinderii miniere Voivozi, instaurarea unui climat de ordine și disciplină la fiecare punct de lucru în preluarea schimbului și folosirea cu randamente sporite a complexelor mecanizate din abataje și a combinelor de înaintare se reflectă în realizarea ritmică a sarcinilor de plan. Astfel, in perioada care a trecut din acest an, minerii biho- reni au extras peste prevederi mai bine de 33 000 tone lignit, creind condiții pentru îndeplinirea în avans cu aproape o decadă a planului pe primele două luni ale anului. Cele mai bune rezultate le-au obținut sectoarele Budoi Nord, Cuzap, Vărzari și Jur- teana II. Semnificativ este faptul că productivitatea muncii a înregistrat un spor de 13 la sută, iar volumul pregătirilor miniere a fo3t depășit cu 108 metri liniari, în condițiile in care consumurile de materiale, de energie și combustibili au fost sub cele normate. (Ioan Laza).

ALEXANDRIA : 
Echipamente pentru unități 

energeticeîn ultima vreme, întreprinderea de panouri și tablouri electrice din Alexandria a devenit una dintre 

principalele unități producătoare de echipamente de automatizare pentru obiective energetice din țara noastră. Acționind în direcția înfăptuirii unor programe prioritare, care vizează scurtarea ciclului de fabricație, muncitorii și specialiștii de aici au realizat in avans două noi loturi de panouri de comandă de mare complexitate destinate centralelor electrice pe cărbune din Drobeta-Turnu Severin și Oradea. De asemenea, au fost lansate in fabricație primele echipamente electrice pentru microhi- drocentralele de la Ipotești și Bocșa. Demn de menționat este și faptul că acest harnic colectiv — angajat cu toate forțele în înfăptuirea programului de producție suplimentară pe anul 1986 — a obținut in perioada care a trecut din acest an, peste plan, importante cantități de mijloace de automatizări electronice și electrotehnice. (Stan Stefan).
SLĂNIC MOLDOVA :

Noi edificii social-ediîitareOrașul Slănic Moldova, cunoscut și ca stațiune balneară, și-a schim*  bat înfățișarea în ultima vreme, devenind o localitate modernă. în plină dezvoltare. Au fost înălțate, intre altele, blocuri cu aproape 600 de apartamente. 4 școli generale, grădinițe, o policlinică, spații comerciale și de servire a populației și alte obiective social-edilitare de mare importanță pentru locuitorii de aici, ca și pentru oameni ai muncii care vin să-și îngrijească sănătatea în stațiune. în anii

SANIE. Proba feminină din cadrul campionatelor republiearie de sanie, care Se desfășoară pe pfrtia de la Sinaia, a fost cîștigată de Li- via Gheorghiță-Pelin (A.S.A. Brașov), cronometrată în trei manșe cu timpul de 2’21”18Z100. Pe locurile următoare : Rodicâ Constantin(I.C.E.D. București) — 2’24”867100 și lutka Kozak (C.S.O. Sinaia) — 2'28”07/100.
PATINAJ. Canadianul Eric Dam, în vîrstă de 50 de ani, a stabilit un nou record mondial de rezistență la patinaj viteză, 'parcurgînd în 24 de ore 428,600 km, cu o medie orară de 18 km. Vechiul record (410 km) aparținea, din anul 1984, olandezului Hans Homma (36 de ani).
ȘAH. în turneul candidatelor la titlul mondial feminin de șah ce se desfășoară la Malmoe, după H runde conduce marea maestră sovietică Elena Ahmilosvskaia cu 7 punote (2), urmată de Marta Litinskala — 6 puncte (1) etc.

Tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-minist.ru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit o telegramă din partea primului ministru al Republicii Socialiste a
t V

20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea în economie
20,35 Ani frumoși — copilărie (color).

actualului cincinal, o dată cu creșterea puterii economice a orașului, vor fi date in folosință oamenilor muncii noi blocuri de locuințe, un cinematograf, un hotel, spații comerciale. De asemenea, vor fi extinse rețelele de termoficare și de distribuție a apei ; vor fi modernizate un mare număr de străzi și amenajate noi spații verzi și de joacă pentru copii. (Gheorghe Baltă).
BOTOȘANI : Economii 
de energie electricăîn perioada care a trecut din acest an, unitățile industriale din județul Botoșani au reușit să înscrie in contul economiilor însemnate cantități de energie electrică, ceea ce reprezintă necesarul de consum pentru două zile de producție. De notat că Ia întreprinderea „Electrocontact“. întreprinderea de utilaje și piese de schimb, întreprinderea mecanică din Botoșani, precum și la întreprinderile de sticlărie și porțelan, de mașini- unelte grele și, respectiv, de confecții din Dorohoi au fost adoptate noi tehnologii care asigură încadrarea strictă în cotele energetice de consum, pe seama cărora se vor îndeplini și angajamentele asumate în întrecerea socialistă. (Silvestri Ailenei).

CLUJ : Realizări 
ale feroviarilorColectivul Regionalei de căi ferate Cluj, care a lansat chemarea la întrecerea socialistă pe acest an 

Uniunii Birmane, Maung Maung Kha, prin care mulțumește pentru felicitările adresate cu prilejul Zilei independenței acestei țări.
Program artistic

20,45 P.C.R. — gindire creatoare, acțiu
ne revoluționară. Calitatea — di
mensiune definitorie a noului sta
diu de dezvoltare

21,00 Film în-serial (color). ,,In căutarea 
adevărului44. Ultima parte

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

către celelalte regionale feroviare, desfășoară o activitate susținută pentru onorarea exemplară a sarcinilor de plan și angajamentelor asumate. Prin folosirea mai eficientă a capacităților de transport și a celorlalte mijloace din dotare, între care și noile dezvoltări de capacități realizate în stațiile Cărei, Dej, Coșlariu și Oșorhei, extinderea mecanizării, automatizării și a tehnicii de calcul s-au depășit prevederile de plan pe perioada de pină acum din acest an la toțî indicatorii principali. Volumul de transport a fost realizat în proporție de 106 la sută, iar sarcina de plan la tone expediate a fost depășită cu aproape 3 la sută. S-a realizat o creștere a productivității muncii cu 4 la sută mai mare decît prevederile de plan. Prin folosirea la capacitate a vagoanelor s-a ajuns să se economisească circa 200 vagoane pe zi. folosite cu prioritate la transporturi de materii prime și materiale. (Marin Oprea).
TOPOLOVENI : Se extinde 

rețeaua comercialăîn orașul Topoloveni din județul Argeș, la parterul noilor blocuri, care însumează circa 1 000 apartamente, au fost deschise 34 noi unități comerciale. Ele sînt profilate, In principal, pe vînzarea mărfurilor industriale și alimentare, a obiectelor de . folosință îndelungată și a uneltelor agricole (Gheorghe Cirstea).

RT7! A T.T7 Ă "RT DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
R. P, CHINEZĂ 

în construcție
Industria metalurgică a R.P. Chi

neze va continua să se dezvolte in 
ritm accelerat in cursul cincinalului 
1986—1990. Numai in acest an, po
trivit prevederilor de plan, se vor 
produce 49 milioane tone de oțel, 
cu aproape 3 milioane tone mai 
mult decît in 1985, și aproape 45 mi
lioane tone de fontă.

Unul din obiectivele metalurgice 
de cea mai mare importanță ale 
Chinei, aflat in prezent in con
strucție, este Complexul de la 
Baoshan. După darea in funcțiune a 
secțiilor prevăzute in prima etapă a 
construcției. Complexul metalurgic 
Baoshan. din apropierea orașului 
Shanghai, unitate a industriei me
talurgice chineze considerată in pre
zent drept cea mai modernă din 
țară, a trecut Cu succes perioada 
producției de probă. In curs de 
trei luni, aici s-au obținut 310 000

R. S. CEHOSLOVACĂ

Reciclarea materialelor — sursă de sporire 
a producțieiProblema recuperării și reutilizării materialelor constituie una din preocupările importante în economia cehoslovacă. O parte însemnată din produsele metalurgice, din bunurile de larg consum etc. sînt asigurate prin recuperarea și reciclarea materialelor. Astfel, a- nual, în Cehoslovacia se extrag prin prelucrarea peliculelor de film și fotografice u- zate aproximativ 19

R. *P.  BULGARIA

tone argint, mai mult decit produce cea mai mare mină de argint din țară. De asemenea, din aparatele e- lectrotehnice defecte care nu se mai pot repara se recuperează 17 kilograme de aur și 8 kilograme de platină, iar din cioburile de sticlă recuperate de la populație se produc 25 la sută din totalul de un miliard de sticle și borcane pe care le utilizează anual industria cos
Dinamismul industriei chimiceIndustria chimică constituie una dintre cele mai dinamice ramuri ale economiei naționale a R.P. Bulgaria. în prezent, ea produce 90 la sută din necesarul țării in domeniul maselor plastice și rășinilor sintetice. Printre principalele centre ale industriei chimice se află combinatele chimice de la Devnea, Burgas și Ruse.

un gigant metalurgic
tone de oțel brut, 200 000 tone de 
lingouri de oțel si 150 000 tone de 
alte produse. Rezultatele înregis
trate — menționează agenția China 
Nouă — dovedesc că acest modern 
complex va putea să realizeze in 
condiții optime producția de 3,12 
milioane tone de oțeluri diferite, 
capacitate anuală prevăzută, pen
tru o primă etapă, de specialiștii 
care l-au proiectat si realizat.

Instalațiile noului complex sînt 
controlate și dirijate computerizat, 
lucrătorii săi avind o pregătire 
tehnică superioară, efectuată îna
inte de începerea activității pro- 
priu-zise. Complexul este dotat, de 
asemenea, cu cele mai avansate 
sisteme de ocrotire a mediului în
conjurător. tar gazele rezultate din 
procesul de producție sînt folosite 
drept combustibil pentru uzina 
electrică si de termoficare.

metică cehoslovacă. De altfel, folosirea cioburilor de sticlă permite reducerea cu 40 la sută a consumului de energie electrică din industria sticlei.Statisticile arată că 70 la sută din maculatură, 38 la sută din cioburile de sticlă, a șasea parte din fierul vechi și a patra parte din metalele neferoase recuperate provin de la populație.
în ce privește industria de prelucrare a maselor plastice. In ultimi) 15 ani ea a asimilat în producție peste 15 000 de produse, iar în prezent realizează produse cu înalți parametri pentru industriile construcțiilor de mașini, electrică, construcții, agricultură șl industria u- șoară.

R. S. F, IUGOSLAVIA

Preocupări pentru 
valorificarea superioară 

a resurselor miniereO dată cu deschiderea minei O- marska, programată pentru prima jumătate a lunii viitoare, Iugoslavia va produce o cantitate de minereu de fier suficientă pentru cerințele interne. în felul acesta, se vor face economii valutare în valoare de 70 milioane dolari anual. Capacitatea de producție a minei este calculată Ia 117 milioane tone anual, conținutul de metal al minereului fiind de 54 la sută. După cum transmite agenția Taniug, lucrările de exploatare vor fi realizate cu ajutorul unor utilaje și e- chipamente moderne. Zăcămintele de minereu de fier din zona respectivă sint apreciate la 113 milioane tone.Din cele 14 exploatări de minereu de fier existente în R.S.F.I., se extrage anual o cantitate de 5.3 mi- lioarte tone. Anul acesta, cele opt întreprinderi siderurgice din țară vor produce circa 5 milioane tone produse din Oțel, din care ■660 000 tone vor fi exportate. Valoarea produselor siderurgice semifinite și finite ce urmează să fie exportate a- nul acesta de industria iugoslavă de profil va înregistra astfel o creștere marcantă.
R. P. POLONĂ

Tehnologie avansată 
în siderurgieLa Combinatul siderurgic din Katowice a inceput să producă secția de prelucrare termică a șinelor de cale ferată. Datorită mobilizării oamenilor muncii de Ia acest important obiectiv industrial, producția a început cu o lună înainte de termenul planificat. Secția nou creată se evidențiază prin dimensiunile sale, lungimea ei atin- gînd 732 de metri ; ea a fost dotată cu utilaj modern, inclusiv aparatură electronică.Intrarea în funcțiune a noii secții este un eveniment important pentru economia națională — a apreciat B. Kolomijczew, directorul combinatului. Prelucrarea termică a șinelor va mări de două ori rezistența acestora, în comparație cu aceleași produse realizate după tehnologii tradiționale. O parte din producție este destinată exportului. Productivitatea noii secții este de 250 000 de tone de șine pe an.

La întreprinderea de prefabricate din beton Craiova

Cantități sporite de produse 
pentru șantierele de construcții

\SS * ■ȘL . î >■' \ *5 < i

„Mai mult, mai bine, mai repede 1“ — iată cuvîntul de ordine sub semnul căruia își desfășoară in prezent activitatea colectivul întreprinderii de prefabricate din beton Craiova, care se numără, an de an, printre colectivele fruntașe in întrecerea socialistă. Un argument îl constituie și faptul că, în perioada care a trecut din acest prim an al actualului cincinal, sarcinile de plan nu numai că au fost îndeplinite exemplar, dar și depășite.— Oamenii muncii din întreprinderea noastră au înțeles să răspundă prin noi și importante succese în muncă însuflețitoarelor îndemnuri adresate de secretarul general al partidului nostru, fiind ho- tăriți să nu precupețească nici un efort pentru materializarea prevederilor Programului aprobat de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. privind realizarea producției suplimentare pe 1986 — ne spune inginerul George SollSșy, directorul unității. în perioada care a trecuit din acest an am realizat, peste prevederile de plan, panouri mari pentru zeci de apartamente. Chiar in aceste zile colectivul nostru a predat constructorilor de pe șantiere apartamentul cu numărul 46 009 realizat de noi de la începerea fabricației de panouri mari.Hotărit lucru, succesele obținute de acest vrednic colectiv muncitoresc nu sint deloc intîmplătoare. Am fost prezenți în mai multe sectoare de producție alo întreprinderii. Pretutindeni — ordine și disciplină. Muncă spornică. Preocupări asidue pentru înnoirea și diversificarea producției. în timpul documentării noastre se făceau ultimele pregătiri pentru introducerea în fabricație a dalelor necesare amenajării liniilor de tram

vai în Craiova. De asemenea, se finalizase primul lot de prefabricate de beton necesare în exploatările miniere — bolțari, casete, elemente de structură — produse intrate recent în nomenclatorul de fabricație al întreprinderii craio- vene. La secția de prefabricate panouri mari sintem martorii unei noi și semnificative premiere de producție.— Strădaniile noastre sint îndreptate în direcția îmbunătățirii finisajelor la panourile mari destinate construcției de locuințe, precum și sporirii esteticii și calității acestora — ne spune Mihai Dini- cică, șeful secției. Iată de ce am introdus în fabricație un .nou tip de panouri, realizate după un proiect al institutului județean de proiectări, care, concomitent cu creșterea productivității muncii pe șantiere, asigură un finisaj superior șl o păstrare mai bună a temperaturii în apartamente, intrucît stratul de izolație al panourilor este format din vată industrială și beton celular autoclavizat. înnoirea și modernizarea producției are loc în condițiile sporirii substanțiale a volumului acesteia.Pe un panou expus la loc vizibil am consemnat angajamentul întreprinderii de prefabricate din beton Craiova pe acest an : realizarea, pesle sarcinile planificate, a 3 000 mc panouri mari și 2 000 mc elemente de structură. Căile de realizare ? Mai buna organizare tehnologică a procesului de producție și a instalațiilor de turnare, folosirea intensivă a tiparelor și creșterea productivității muncii,
Nicolae BABALĂU corespondentul „Scînteii"

vremea
Institutul de meteorologie șt hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre ÎS februarie, 
ora 20 — 22 februarie, ora 20. In țară : 
Vremea va fi în general caldă pentru 
această perioadă a anului în prima 
parte a intervalului, apoi se va răci 
începînd din nord-vestul țării. Cei-Ul 
va fi mal mult noros. Vor cădea pre
cipitații temporare la începutul in
tervalului sub formă de ploaie in re
giunile din sudul țării și sub formă.de 
ploaie, lapovlță și ninsoare in cele
lalte regiuni. Apoi aria precipitațiilor 
se va restringe spre est și sud-estUl 
țârii șl se vor transforma în ninsoare. 
Vîntul va sufla slab pină la moderat 
cu intensificări in partea a doua a in
tervalului în regiunile estice cu viteze 
de 40—50 km pe oră din sectorul nor
dic. Temperaturile maxime vor fl cu
prinse între zero și 8 grade, izolat mai 
ridicate la începutul intervalului. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre minus 4 șl plus 6 grade, mal 
coborite in ultimele nopți pini la mi
nus 10 grade mai ales in nordul și 
centrul, țării. La București : Vremea va 
fi caldă pentru această perioadă, in 
primele zile, apoi se va răci. Cer tem
porar noros. Va ploua, mai ales în 
primele zile, cu tendință de transfor
mare în lapoviță și ninsoare în ultima 
zi. Vîntul va sufla slab pină la mo
derat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 2 șl plus 2 gra
de. temperaturile maxime vor fl cu
prinse intre 2 șl 6 grade.

INFORMAȚII SPORTIVE

Perfecționarea organizării și modernizarea producției
(Urmare din pag. I)acțiune se va desfășura în două etape. Astfel, într-o primă etapă se are in vedere ea, pină la jumătatea acestui an, să se încheie întreaga activitate de organizare științifică a producției și a muncii, pornind de la dotarea existentă, perfecționînd unele utilaje și dispozitive de lucru. După care, se va continua cu realizarea măsurilor de dotare cu mașini și utilaje noi, de modernizare a mașinilor și utilajelor existente, de aplicare a noi tehnologii, de introducere a automatizării, mecanizării și robotizării in sectoarele unde acestea sint necesare. în această privință, tovarășul Nicolae Ceaușescu preciza că, acționindu-se perseverent, va. trebui ca, in linii generale, în anul viitor, pină la Conferința Națională a partidului, să realizăm în întregime aceste măsuri în toate sectoarele de activitate.Care sînt principalele căi de acțiune pentru perfecționarea organizării și modernizarea producției ? Ne vom referi, îndeosebi, la măsurile ce se Impun în prima etapă care, așa cum s-a stabilit, începe chiar din această lună și se va finaliza la 30 Iunie 1986. De bună seamă, de cea mai mare însemnătate sînt măsurile de îmbunătățire a organizării liniilor tehnologice șî a tehnologiilor de fabricație și montaj. Practica a demonstrat că rezultate bune, efecte Importante se pot obține prin profilarea rațională și adincirea specializării secțiilor și atelierelor, concomitent cu utilizarea intensivă, la parametri proiectați a capacităților de producție, reamplasarea utilajelor în linii tehnologice raționale, generalizarea poliserviril mașinilor și instalațiilor, a zonelor de lucru. în această privință este necesar, totodată, să se îmbunătățească activitatea de întreținere și exploatare a mijloacelor tehnice, astfel îneît acestea să funcționeze în deplină siguranță, evitîn- du-se opririle accidentale. între măsurile de ordin tehnic și organizatoric, care pot fi luate operativ, cu efecte economice imediate, se înscriu cele referitoare la crearea de linii de fabricație și montaj specializate pe faze și tacte de lucru, organizarea locurilor de muncă pe principii er- gonomice, în vederea extinderii zonelor de deservire, introducerea unor sisteme de mare productivitate da alimentare cu materiale a mașinilor și utilajelor, a unor scule. 

dispozitive și verificatoare de înaltă ■precizie și randament, folosirea mijloacelor de prelucrare automată a datelor in conducerea proceselor tehnologice și în proiectare. Firește, cu prilejul reparațiilor gapitale care se execută în această perioadă trebuie să se asigure și modernizarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor respective.Deosebit de important este ca, în cadrul acestei acțiuni, să fie intensificate preocupările pentru reproiec- tarea produselor în scopul modernizării acestora, prin creșterea parametrilor tehnico-funcționali șl reducerea consumurilor materiale și de manoperă, valorificarea cit mai eficientă a mijloacelor tehnice și materiale de care dispune întreprinderea, promovarea susținută a înlocuitorilor. Cu prilejul regîndirii, reana- lizării concepției constructive și tehnologice, un criteriu important în alegerea celor mai potrivite soluții îl reprezintă creșterea gradului de tipizare a produselor, reperelor, sub- ansamblelor și tehnologiilor.în ansamblu, trebuie să se asigure îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor. Aceasta presupune în primul rînd efectuarea unui sever și competent control de calitate pe Întreg fluxul de fabricație, de Ia recep- ționarea materiilor prime și pină la livrarea produselor finite. De cele mai multe ori s-a dovedit util să se organizeze și urmărirea sistematică a comportării produselor în exploatare, în folosință. Or, întărirea controlului de calitate înseamnă atît crearea unor condiții tehnice cit mai bune — prin dotarea cu aparatura necesară, cit și selecționarea și promovarea în această activitate a celor mai buni muncitori, tehnicieni, specialiști.Desigur, rezerve Importante de economisire a timpului de lucru, de creștere a productivității muncii, de reducere a consumurilor materiale și energetice pot fi puse în valoare prin perfecționarea sistemelor de depozitare, ambalare și expediere a materiilor prime, materialelor, semifabricatelor și produselor finite, raționalizarea și optimizarea transporturilor interne între secții, ateliere și locuri de muncă, îmbunătățirea activității de pregătire, debitare sau croire a materialelor în vederea introducerii în fluxul tehnologic.Un domeniu foarte important in această etapă îl reprezintă perfecționarea activității de conducere a 

producției și a muncii, ridicarea nivelului pregătirii tehnico-profesio- nale a muncitorilor și specialiștilor. Producția modernă, tot mai complexă, problemele stringente care apar pe parcursul realizării planului impun cunoașterea cit mai exactă, la timp, de către factorii de decizie a pulsului activității economice. Aceasta înseamnă perfecționarea, pe de o parte, a gestiunii financiar-con- tabile, a evidenței stocurilor și consumurilor de materiale și, pe de altă parte, a urmăririi operative a mersului producției, a efectuării lucrărilor de întreținere și reparații, a circulației pieselor ' și produselor. Aceleași exigențe se ridică și in privința utilizării forței de muncă, domeniu în care măsurile trebuie să vizeze atît perfecționarea, pe baze științifice, a activității de normare a .muncii și a aplicării Tormelor de retribuire In acord global în funcție de specificul muncii in diferitele sectoare de activitate, cit și ridicarea nivelului pregătirii profesionale a întregului personal muncitor, în concordanță cu gradul de dotare tehnică a întreprinderii, a fiecărui loc de muncă.Se cunoaște că oricît de bine ar fi dotat și organizat un loc de muncă, o secție sau o linie tehnologică, oricît de înaltă ar fi calificarea oamenilor, nivelul productivității muncii, ca, de altfel, rezultatele generale ale activității productive sînt determinate în mare măsură de disciplina de producție, de conștiinciozitatea cu care fiecare își face datoria. De aceea, întărirea ordinii șl disciplinei, a spiritului de răspundere, reducerea și prevenirea fluctuației forței de muncă, utilizarea judicioasă a timpului de lucru trebuie să reprezinte una din preocupările de prim Ordin ale organizațiilor de partid din fiecare atelier, secție și întreprindere.Evident, ținînd seama de profilul fiecărei ramuri sau întreprinderi, de dotarea tehnică existentă, asemenea măsuri trebuie adaptate corespunzător și completate, desigur, cu altele specifice. După cum s-a stabilit, în fiecare ramură și sector al economiei, în anumite întreprinderi, prin utilizarea unor metode științifice și pro
Pornind de la însemnătatea cu totul deosebită a acestei acțiuni, 

„Scinteia" iți propune să popularizeze experiențele bune acumulate, să 
militeze pentru generalizarea lor și să urmărească modul in care între
prinderile, centralele, ministerele, organele județene de partid și de stat, 
toate organele și organizațiile de partid se preocupă de aplicarea și 
ducerea la bun sfîrșit a programelor de măsuri stabilite in acest sens.

movarea unor măsuri tehnice șl organizatorice moderne vor fi conturate o serie de experiențe care să constituie etalon in ramura sau sectorul respectiv de activitate.în ansamblul lor, toate aceste măsuri presupun ca un factor comun esențial mobilizarea amplă a forțelor proprii, a capacității tehnice, organizatorice a muncitorilor și specialiștilor. După cum sublinia secretarul general al partidului, experiența pe care o avem demonstrează că numai prin afirmarea largă a inteligentei, a spiritului de răspundere, de organizare și prin modernizarea a ceea ce avem putem să obținem o creștere puternică a producției, a productivității muncii, în general a eficienței economice a întregii noastre activități. în acest spirit, este necesar să fie înțelese aceste măsuri de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție și in acest spirit trebuie să sa acționeze pentru transpunerea lor în practică. Este deci limpede că această acțiune se desfășoară concomitent șl in condițiile în care în fiecare întreprindere se depun eforturi susținute pentru îndeplinirea sarcinilor de plan pe acest an și a programului suplimentar de producție. Deci nu sînt permise nici un fel de diminuări ale ritmurilor de producție stabilite ; dimpotrivă, măsurile la care ne-am referit, îndeosebi cela din prima etapă, trebuie aplicate cit mai repede, necondiționat pentru a crea condiții de sporire a producției și eficienței economice încă în perioada in care ne aflăm.Partidul nostru a subliniat cu claritate : pentru progresul și bunăstarea tării nu avem decit o singură sursă — munca noastră mereu mai spornică, mai bine organizată, mai eficientă. Sintem deci interesați cu toții — ca proprietari, producători și beneficiari a tot ce înfăptuim — să participăm cu toate forțele Ia ampla acțiune de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție, asigurind pe această cale creșterea productivității muncii, și eficienței economice — premise aie unei vieți mai bune, demne, înfloritoare.
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• „SUGATIVĂ" DE RADIAȚII 

SOLARE. La Battelle Memorial Institute. din S.U.A., se experimentează. In prezent. un original procedeu de creștere a capacității unor materiale de a absoarbă radiațiile solare. Este vorba de o nouă metodă de modificare microscopică a suprafeței materialelor, grație căreia crește capacitatea acestora de absorbție a luminii. Posibile aplicații ? în primul rînd. în domeniul conversiei energiei solare în energie electrică, apreciază specialiștii. Cum s-ar putea proceda ? Ulilizîndu-se suprafețe mari de oglinzi care să concentreze radiațiile solare reflectate pe o suprafață de formă pătrată, de 0,186 mp. realizată dinlr-un material cu capacitate sporită de absorbție a radiațiilor. S-ar dezvolta astfel energia necesară acționării unei turbine.Cum se pot obține asemenea ..sugative" de radiații ? Prin transformarea unei su-

prafețe netede din cupru, la temperatură controlată, intr-una rugoasă care absoarbe radiațiile. în acest scop, se recurge la o metodă aplicată deja la acoperirea materialelor care se bazează pe coliziunea particulelor încărcate cu energie pentru a dislocă atomii de ne suprafețele metalice și nemetalice și a-i depune apoi. In strat uniform, pe materialul care urmează a fi acoperit.
• AVIOANE DINTR-UN ALIAJ 

MAI UȘOR. Aluminiul utilizat la construcțiile de avioane poate fi înlocuit, în proporție de 33—50 la sută, cu un aliaj de aluminiu-litiu, apreciază specialiștii firmei Pechiney, din Franța. Deși noul aliaj este de 2—3 ori mai costisitor decît aluminiul. el prezintă interes intrucît permite reducerea greutății pieselor cu circa 10 la sută la volum egal. Și. în plus. Ia ttzina- rea acestora, pierderile de metal sînt cu 10 la sută mai scăzute, datorită calităților

metalurgice deosebite ale noului aliaj. Deocamdată, noul aliaj de aluminiu-litiu se produce doar la nivelul unei stații-pilot, dar pentru o etapă următoare se prevede realizatea uneî capacități de producție mal mari.
• ADEVĂRATELE FOCURI DE 

ARTIFICII care se produc în timpul sudurii electrice fac ca, anual, să se irosească mari cantități de oțel, fără să mal vorbim de necesitatea de a se șlefui, ulterior. punctele de sudură, ceea ce necesită un mare volum de muncă.Tocmai pentru a înlătura aceste inconveniente la laminorul din Cerepoveț. U.R.S.S., a inceput producția unei Sirme speciale pentru electrozi care permite evitarea pierderilor de metal datorate amintitelor ..focuri de artificii". Materialul care nu mai risipește metalul, la sudură, a fost realizat de un colectiv de cercetători din Ucraina.

• O ALTERNATIVĂ PENTRU 
CANALUL PANAMA? „Proiectul Orinoco-Meta“, sub această denumire este cunoscut noul drum pe apă și pe uscat care urmează să străbată Venezuela și Columbia, de la Atlantic la Pacific. Deocamdată ților, firea două urmare a costurilor ridicate ale transporturilor — va porni de la gurile fluviului Orinoco, de pe coasta venezueleană a Atlanticului. continuîndu-se pe fluviul Meta din Columbia. Firește că, în acest scop, albiile ambelor fluvii vor trebui adaptate exigentelor nagivației. La Puerto Lopez calea fluvială se va încheia, urmind apoi o rută de uscat — fie pe autostradă, fie pe calea ferată, pină la orașul Buenaventura, de pe coasta Columbians a Pacificului. Magistrala „Orinoco-Meta“, această nouă cale de la

existent doar pe planșeta proiectan- noul drum — ce vizează îmbunătă- schimburilor comerciale dintre cele țări, mult reduse în ultimii ani, ca

Atlantic la Pacific, va avea o lungime de 2 668 km. dintre care 1 889 pe apă.Specialiștii apreciază că, grație noii magistrale interoceanice, se va reduce costul transporturilor cu circa 40—50 de dolari la tona de mărfuri, cel puțin în cazul produselor siderurgice din Venezuela. Totodată, magistrala va contribui la îmbunătățirea cooperării regionale intrucît este de așteptat ca și alte țări latino-americane să folosească noua rută, ca singură alternativă a Canalului Panama.
• „ALIAT" AL MATERNITĂȚII. Oameni de știință chinezi au identificat un tip special de proteină care poate fi folosită cu bune rezultate in păstrarea sarcinii la femei, mai ales in cazul apariției unor anticorpi periclitînd viabilitatea fătului în formare. Respectiva proteină a fost extrasă din rădăcina unei plante din familia cucurbitaceelor, s-a precizat într-o comunicare științifică prezentată de cu- rînd, la Shanghai, în cadrul unui simpo-

zion internațional pe tema medicamentelor obținute din plante.
• DUPĂ MODELUL CANGU

RULUI. Globulele roșii din sîngele cangurului tînăr se adaptează ușor nevoii variabile de oxigen a organismului, ca urmare a unei anumite reacții biochimice. Oamenii de știință australieni, de la Universitatea Flinders, din Adelaida, care au făcut a- ceastă descoperire, apreciază că respectivul mecanism este posibil, grație consumului de fosfați de natură organică.Experimentele care se desfășoară, în prezent, au ca obiectiv să stabilească modalitățile prin care s-ar putea stimula și globulele roșii ale omului să preia și să transporte mai mult oxigen decit. în mod obișnuit, „aprovizionînd" astfel mai bine suturile bolnave. O asemenea terapie, preciază specialiștii, ș-ar putea avea vedere mai ales in cazul unor maladii inimii și al unor modificări patologice aparatului respirator.
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_____ V vele militare ale Statelor Unite de i pe teritoriul Japoniei.___________________ ’

zatorii campaniei subliniază că tri- ț țiul canadian ar permite Statelor Unite să producă 1 000 de noi bombe cu hidrogen pe an sau să „împrospăteze" bombele care se află deja în arsenalele S.U.A.

J GENEVA 18 (Agerpres). — In-ț tr-un mesaj adresat sesiunii dini acest an a Conferinței pentru dezar-' mare de la Geneva, ministrul afa-

(îî s<țJ
Lucrările seminarului „Dezarmareț tărirea părității nr

cerilor externe australian. William Hayden, își exprimă speranța că a- ceastă unică instanță mondială de negocieri multilaterale în materie de dezarmare va înregistra progrese reale în direcția negocierii unui tratat privind interzicerea completă a experiențelor nucleare. Conferința pentru dezarmare — afirmă

el — poate șl trebuie să contribuie pozitiv la soluționarea problemei extrem de grave și de importante a prevenirii unui război nuclear. Ministrul australian a cerut, de asemenea, conferinței să depună eforturi pentru a se aiunge cit mai curînd posibil la încheierea unei convenții universale de interzicere a armelor chimice si — in sfîrșit — să examineze chestiunea cursei înarmărilor în spațiul cosmic.
Demonstrație împotriva prezenței bazelor militare 

americane în JaponiaTOKIO 18 (Agerpres). — Din inițiativa Partidului Comunist, a Partidului Socialist și a altor organizații democratice din Japonia, în orașul Naha a fost organizat un miting de protest împotriva prezenței militare a Statelor Unite în Okinawa. In cuvîntările rostite a fost condamnată intenția guvernu

lui nipon de a prelungi cu încă 20 de ani valabilitatea legii în baza căreia s-a permis amplasarea de baze militare americane în această insulă.In prezent, în Okinawa se află peste 70 la sută din toate obiecti-
Campanie antinucleară în CanadaOTTAWA 18 (Agerpres). — In Canada a început o campanie de protest împotriva intenției autorităților de a exporta in S.U.A. tri- tiu, care este un component necesar producției de arme nucleare, relatează agenția T.A.S.S. Organi-

DATORIA EXTERNA AFECTEAZĂ GRAV SITUAȚIA 
STATELOR LATINO-AMERICANEBUENOS AIRES 18 (Agerpres). — Argentina a suspendat plata a aproximativ 1,5 miliarde dolari din datoria sa externă, cerînd Fondului Monetar Internațional să adopte norme mai flexibile privind achitarea datoriilor, a dobinzilor si condițiile de efectuare de noi împrumuturi — transmite agenția Taniug.MONTEVIDEO 18 (Agerpres). - La sfîrșitul acestei luni, in Uruguay se vor desfășura lucrările unei reuniuni a țărilor care fac parte din „Consensul de la Cartagena" — Argentina, Bolivia, Brazilia, Columbia, Chile, Republica Dominicană, Ecuador, Mexic, Peru, Venezuela și Uruguay — statele cu cele mai mari datorii externe din America Latină. Participanții — miniștrii de externe și ai economiei — vor lua în discu

ție posibilitatea lansării unor acțiuni comune de soluționare a acestei probleme grave pentru economiile lor naționale.LIMA 18 (Agerpres). — Primul ministru peruan, care deține și portofoliile economiei și finanțelor, Luis Alva Castro, a declarat, la Lima, după o vizită in S.U.A., că piatra unghiulară a politicii economice actuale a guvernului peruan este lupta împotriva creșterii datoriei externe a țării —- transmite agenția de presă peruană Andina. „Resursele financiare care în trecut erau folosite pentru plata datoriei externe vor fi îndreptate, în prezent, spre reactivarea economiei naționale și ridicarea nivelului de viață al maselor largi populare" -r a spus el.
Reuniune consacrată combaterii subdezvoltării și foameteiROMA 18 (Agerpres). — La Roma s-au încheiat lucrările unei reuniuni internaționale în problemele luptei împotriva foametei in lume. în cadrul căreia vorbitorii au relevat necesitatea unei schimbări Radicale in raporturile economice si politice internaționale. In cursul dezbaterilor s-a evidențiat că starea de înapoiere se datorează in mare măsură politicii actuale a țărilor occidentale industrializate, chemate. între al

tele. să respecte rezoluția 2 626 a O.N.U. din 1970, cu privire la relațiile cu statele în curs de dezvoltare.La încheierea reuniunii a fost dat publicității un apel solemn semnat de 13 șefi de stat din Africa, prin care se cere ca Organizația Națiunilor Unite să aibă un rol mai activ în ce privește soluționarea problemelor foametei și ale subdezvoltării. informează agenția A.N.S.A.

ORIENTUL MIJLOCIU MOSCOVA : Plenara C. C. al P. C. U. S.

•
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YAOUNDE 18 (Agerpres). — In->ăcii și garantarea secu- ______ .jturor țărilor constituie . principalele teme ale seminarului i național „Dezarmare — dezvoltare" ' care s-a deschis in capitala Camerunului și la care participă, alături de specialiști din această țară, și reprezentanți ai O.N.U. și F.A.O. Deschizînd lucrările, ministrul de externe al Camerunului, William

Importante forte israeliene 
continuă operațiunile 

opresive în sudul LibanuluiBEIRUT 18 (Agerpres). — Importante forțe israeliene de ocupație sprijinite de blindate, avioane și e- licoptere au continuat marți, pe o scară mai largă decit in ziua precedentă. operațiunea agresivă de represalii în sudul Libanului. Calificată de postul de radio Beirut drept o nouă invazie, operațiunea este susținută de 600 de militari și vizează cel puțin 18 sate libaneze șiite a- flate in sectorul de amplasare al U.N.I.F.I.L.. pină la 18 km nord de „zona de securitate". Centrul acțiunilor represive ale forțelor israeliene care au deschis focul fără discriminare. au dinamitat locuințe, au a- restat sute de persoane, au efectuat percheziții și interogatorii, au fost localitățile Tibnine, Haris și Had- dat.Postul de radio Beirut a anunțat că forțele libaneze de rezistentă împotriva ocupației au opus rezistentă trupelor atacatoare, folosind artileria si armele automate.Ministrul israelian al apărării. Yitzhak Rabin, a declarat, după cum informează agenția U.P.I.. că operațiunea israeliană va continua miercuri.
★Postul de radio Beirut,-citat de agenția A.P.. a anunțat că Libanul a dat instrucțiuni ambasadorului său la O.N.U., Rashid Fakhoury. să înainteze un protest Consiliului de Securitate în legătură cu noua acțiune agresivă israeliană în sudul tării.CAIRO 18 (Agerpres). — Președintele Egiptului. Hosni Mubarak, a avut marți la Cairo o nouă rundă de convorbiri cu președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei. Yasser Arafat. Cu acest prilej a fost continuată examinarea situației din O- rientul Mijlociu și a eforturilor menite să ducă la reglementarea pe cale pașnică a conflictului din regiune, într-o declarație făcută după întrevedere. Hosni Mubarak a relevat că Egiptul acționează in vederea încheierii unui acord între Iordania și Organizația pentru Eliberarea Palestinei asupra unei formule prin care O.E.P. să fie inclusă în convorbirile de pace privind Orientul Mijlociu.

MOSCOVA 18 (Agerpres). — A- genția T.A.S.S. informează că la 18 februarie a avut loc plenara C.C. al P.C.U.S.. care a dezbătut următoarele probleme : cu privire la raportul politic al C.C. al P.C.U.S. pentru Congresul al XXVII-lea al P.C.U.S.; cu privire la principalele rezultate ale dezbaterii de către întregul partid și întregul popor a proiectului noii redactări a Programului P.C.U.S. și prezentarea lui spre dezbatere Congresului al XXVII-lea al P.C.U.S. ; cu privire la bilanțul dezbaterii modificărilor în Statutul P.C.U.S. și prezentarea spre dezbatere Congresului al XXVII-lea a proiectului Statutului modificat al partidului ; cu privire la raportul pentru Congresul al XXVII-lea al P.C.U.S. referitor la principalele direcții ale dezvoltării economice și sociale a U.R.S.S. în perioada 1986—1990 și pină în anul 2000 ; cu privire Ia rezultatele dezbaterii de către întregul popor a proiectului „Principalele direcții ale dezvoltării economice si sociale a U.R.S.S. în perioada 1986— 1990 și pină in anul 2000“ și prezentarea lui spre dezbatere Congresului al XXVII-lea al P.C.U.S.\

In legătură cu aceste probleme. Mihail Gorbaclov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., și Nikolai Rijkov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., au prezentat rapoarte.'Plenara a aprobat rapoartele, proiectul noii redactări a Programului P.C.U.S., al Statutului modificat al partidului și al principalelor direcții și a hotărît ca acestea să fie supuse dezbaterii Congresului al XXVII-lea al P.C.U.S.La plenară au fost examinate probleme organizatorice. Plenara l-a ales pe Boris Elțin în funcția de membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., eliberîndu-1 din cea de secretar al C.C. al P.C.U.S. in legătură cu trecerea lui în muncă la Comitetul orășenesc Moscova al partidului. l-a eliberat pe Viktor Grișin din funcția de membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., în legătură cu ieșirea sa la pensie, și pe Konstantin Rusakov din cea de secretar al C.C. al P.C.U.S., în legătură cu ieșirea sa la pensie din motive de sănătate.
BELGRAD Convorbiri U.C.I.-P.C.I.BELGRAD 18 (Agerpres). — Convorbirile desfășurate la Belgrad. între președintele Prezidiului C.C. al U.C.I., Vidoie Jarkovici, și secretarul general a! P.C. Italian, Alessandro Natta, au fost ■ consacrate examinării situației internaționale, a relațiilor dintre cele două partide, precum și a problemelor actuale din mișcarea comunistă și muncitorească internațională — transmite agenția Taniug. Părțile au subliniat că politica de forță și amestecul in tre

burile interne ale altor state trebuie abandonate, fiind necesară dezvoltarea pe plan mondial a cooperării, bazată pe coexistența pașnică dintre toate țările. în cursul convorbirilor s-a relevat importanța extinderii colaborării. între statele din bazinul mediteranean și transformarea acestei regiuni într-o zonă a păcii și cooperării. In context, s-a arătat că U.C.I. și P.C.I. vor depune toate eforturile pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare.
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___ ___ I din Africa de Sud. In general — i notează agenția citată — textele

dezvoltare"Eteki Mboumoua, a subliniat Importanța înfăptuirii dezarmării pentru a da posibilitate țărilor în curs de dezvoltare să-și materializeze planurile de progres economic și social. Eliberarea uriașelor sume irosite pentru înarmări și investirea lor în proiecte constituie o cerință de care nu poate fi de subdezvoltare, a de dezvoltare stringentă fără depășită starea spus el.
„Intrați în mileniul viitor fără aripe atomice 1"BERLIN 18 (Agerpres). — „In- trați în mileniul viitor fără arme nucleare" — este lozinca sub care se desfășoară ediția din acest an a festivalului cinte'cului politic, orga- . nizat în R.D. Germană, transmite l agenția A.D.N. Un auditoriu de / peste 4 008 de persoane a aplaudat ț cu căldură grupuri vocale și soliști | din țară și străinătate, prezenți la

concertul de deschidere. Printre participanți se numără și formația Amandla, alcătuită din susținători ai Congresului Național Africanuuieaza ageupa ciiaia — icAieie . cîntecelor se referă la lupta pentru ) pace și dezarmare, la necesitatea 1 eradicării inechităților sociale și a * discriminării rasiale. ț.. . <
Noi represiuni ale regimului sud-african 

împotriva populației de culoare 
Relatare a agenției France PressePRETORIA 18 (Agerpres). — Alexandra. o aglomerare suburbană a populației de culoare din imediata a- propiere a frumoaselor cartiere din nordul marelui oraș Johannesburg, se asemăna, luni, cu un mare cîmp de bătălie, după un sfîrșit de săptămî- nă de puternice ciocniri — între politie și manifestanta negri — care s-au soldat, potrivit locuitorilor orașului — cu 15 morți și zeci de răniți.Acesta este începutul unui reportaj al trimisului special al A.F.P. consacrat incidentelor celor mai sin- geroase semnalate în Alexandra, transformată, timp de trei zile. în tribună de demascare a apartheidului de către negri și de poligon de tir pentru forțele de poliție, care au făcut uz de arme de foc și gaze lacrimogene. Unitățile de politie erau

desfășurate. în mașini blindate, ca pe un real cîmp de război. Locuitorii albi din Johannesburg — relatează corespondentul francez — puteau vedea, din grădinile lor. mari coloane de fum urcînd spre cer deasupra aglomerării negre Alexandra. Luni după-amiază. incendiile e- rau încă puternice în mai multe puncte ale orașului negrilor.Evenimente similare s-au produs și în zone mai îndepărtate, cum ar fi Port Elizabeth, la 900 km sud de Johannesburg. Deosebit de singeroa- se prin numărul morților și răniți- lor. ele sînt considerate o expresie tragică a apartheidului în acțiune, a brutalității organelor sale represive care au tras în plină mulțime, unde se găseau femei, copii, bă- trîni.

Evoluția conflictului iraniano-irakianTEHERAN 18 (Agerpres). — Agenția IRNA informează că forțele iraniene și-au continuat înaintarea pe direcțiile Fav-Basra și Faw-Oum Al Qasr, lansînd în noaptea de luni spre marți două atacuri. In timpul operațiunilor au fost scoase din luptă importante forțe irakiene și au fost distruse 45 de tancuri și transportoare militare, menționează agenția. Totodată, elicopterele iraniene au doborît pe cîmpul de luptă un elicopter irakian.BAGDAD 18 (Agerpres). — Forțele Irakiene și-au continuat înaintarea în sectorul corpului VII pentru anihilarea trupelor iraniene invadatoare și au respins luni noaptea o serie de contraatacuri iraniene, a anunțat un purtător de cuvînt militar citat de agenția INA. Ulterior, purtătorul de cuvînt a relevat că apărarea antiaeriană irakiană a do-

borit marți două avioane de luptă iraniene, iar forțele navale au scufundat două vase iraniene de aprovizionare.MOSCOVA 18 (Agerpres). — Ministrul de externe al U.R.S.S., Eduard Șevardnadze, s-a lntîlnit cu viceprim-ministrul și ministrul de externe irakian, Tariq Aziz, care se află la Moscova ca trimis al Comitetului celor șapte al Ligii Arabe. In cursul convorbirii, ministrul irakian a făcut o informare privind evoluția conflictului dintre țara sa și Iran. La rîndul său, Eduard Șevardnadze a prezentat poziția U.R.S.S. în această problemă, subliniind că Uniunea Sovietică se pronunță pentru încetarea războiului și reglementarea problemelor litigioase dintre cele două țări pe cale negociată, la masa tratativelor.
Declarații în favoarea încetării ostilităților din CiadLAGOS 18 (Agerpres). — Prezen- tlnd poziția guvernului său față de evenimentele din Ciad, ministrul de externe al Nigeriei, Bolaji Akin- yemi, a declarat că „escaladarea ostilităților in Ciad este inacceptabilă" — informează agenția U.P.I. „In condițiile In care forțe străine întreprind acțiuni de bombardament lntr-o țară vecină Nigeriei, aceasta nq poate rămine indiferentă. Nigeria este din nou gata să-și aducă ■ contribuția la procesul de pace in Ciad, dar ciadienii sint aceia care trebuie să-și rezolve problemele și să nu permită ca țara lor să devină un teatru de război" — a arătat ministrul nigerian.Din Lagos s-a anunțat că ministrul de externe al Nigeriei va face, de miercuri, vizite la Tripoli și Paris într-o misiune consacrată încetării luptelor din Ciad.KHARTUM 18 (Agerpres). — Sudanul a cerut celor două părți implicate în conflictul din Ciad — guvernul de la N’Djamena și Guvernul de Uniune. Națională de Tranziție din Ciad (G.U.N.T.) — să

înceteze acțiunile militare și să ajungă la o reglementare pe cale negociată, atrăgind atenția, in același timp, asupra pericolului intervenției străine, se spune într-o declarație a Ministerului de Externe sudanez, citată de agenția Associated Press.,„Adresînd această chemare la reconciliere, Sudanul reafirmă respectul său pentru principiile independenței, unității și suveranității altor state și respinge orice fel de ingerințe în problemele altor state" — se spune in declarație.
★N’DJAMENA 18 (Agerpres) — Un grup de patru avioane de sprijin tactic la sol, de tip „Jaguar", ale armatei franceze au sosit la N’Djamena, capitala Ciadului — informează agenția France Presse.La Paris, ministrul francez al apărării, Paul Quiles, făcuse cunoscut că vor fi trimise avioane militare franceze la N’Djamena și se va instala un sistem de apărare antiaeriană pe aeroportul capitalei, precizează agenția France Presse.

Sprijin inițiativelor „Grupului de la Contadora"SAN JOSE 18 (Agerpres). — Președintele ales al Republicii Costa Rica. Oscar Arias Sanchez, a evidențiat. într-o declarație făcută la San Jose, importanta normalizării rapoi- turilor dintre tara sa și Nicaragua — transmite agenția Prensa Latina. „Orice efort pentru normalizarea relațiilor dintre state merită să fie făcut" — a spus el.

In context, președintele ales, cara își va prelua oficial funcția la 8 mai, s-a pronunțat pentru depunerea unor eforturi susținute în direcția semnării Tratatului de pace, securitate și cooperare în America Centrală, propus de „Grupul de la Contadora", apreciindu-1 drept „un mi jloc adecvat pentru înlăturarea stării conflictuala centro-americane".
ILE DE PRESA
e scurt

forței de muncă autohtone. Pentru Ia ilustra fenomenul de „respingere" a imigranților, ziarul „Stuttgarter Zeitung" relevă că integrarea | „muncitorilor oaspeți" se face cu tot mai multă dificultate, în paralel ■ accentuîndu-se xenofobia în rîndul vest-germanilor. •ȘEDINȚA. în cadrul negocierilor I sovieto-americane în problemele armamentelor nucleare și cosmice, Ila 18 februarie, la Geneva a avut loc ședința grupului pentru armamente cosmice, transmite agenția | T.A.S.S.ÎNTREVEDERE. Președintele Republicii Nicaragua, Daniel Ortega I Saavedra, a avut, la Managua, o întrevedere cu un grup de congresmeni americani, prilej cu care a . arătat că intenția Administrației S.U.A. de a obține din partea Con- I greșului alocații de mai multe milioane de dolari pentru contrarevo- | luționarii antisandiniști duce la in- | tensificarea amestecului militar american in treburile Americii Centrale. Președintele nicaraguan a pus in evidență pericolul de confruntare militară existent în regiune.DECLARAȚIE. Noul președinte al Ugandei, Yoweri Museveni, a declarat că țara sa va promova In continuare o politică de nealiniere

și va dezvolta raporturile cu toata statele, indiferent de orînduirea so- cial-politică. Uganda, a subliniat el. își va stabili poziția în relațiile internaționale in concordanță cu propriile sale interese naționale, fără a și le subordona vreodată unei alte puteri.RATIFICARE. Prima reformă de substanță a instituțiilor aparți- nind Comunității Economice Vest- Europene, de Ia crearea sa in martie 1957, a fost oficial ratificată la Luxemburg de către nouă din cele 12 state membre ale C.E.E. Trei țări — Danemarca, Grecia și Italia — au amînat semnarea acestui act pînă la anunțarea rezultatelor referendumului prin care electoratul danez se va pronunța, la 27 februarie, în favoarea sau împotriva reformei.SOARTA IMIGRANȚILOR din R.F.G. și din alte țări occidentale devine tot mai grea in condițiile în care aceste state au ele însele probleme serioase privind ocuparea

CONFERINȚA DE PRESA. Partl- i dul Comunist Portughez consideră necesară consolidarea succesului 1 obținut de forțele de stingă prin alegerea lui Mario Soares în funcția de președinte al Portugaliei, a I declarat Alvaro Cunhal, secretar general al P.C.P., la o conferință I de presă organizată după încheierea lucrărilor unei consfătuiri a Comisiei Politice a partidului. Ale- ■ gerile — a spus el — au confirmat capacitatea organizatorică și În- ’ fluență în mase a partidului, ce constituie o forță Importantă in I soluționarea principalelor probleme cu care se confruntă țara.NUMIRE. William Graham a fost numit director general al I N.A.S.A., înlocuindu-1 în această funcție pe Philip Culberston — a I declarat un purtător de cuvînt al agenției spațiale americane. Măsura, anunță agențiile de presă, este . o urmare a exploziei de luna trecută a navetei „Challenger" care ‘ s-a soldat cu moartea celor astronauți aflați la bord.

REDUCEREA CHELTUIELILOR MILITARE
- o condiție esențială a soluționării problemelor economiei mondialeîn ansamblul programului unitar preconizat de România socialistă, de președintele Nicolae Ceausescu, in scopul opririi cursei inarmărilor si trecerii la dezarmare, in primul rînd la dezarmare nucleară — problemă fundamentală a lumii contemporane — un loc de seamă il ocupă propunerile privind -reducerea cheltuielilor militare și folosirea fondurilor astfel obținute pentru dezvoltarea econc- mico-socială a popoarelor. Pronun- țîndu-se in mod ferm și consecvent pentru realizarea unui asemenea deziderat vital, țara noastră are in vedere relația strinsă, de condiționare reciprocă dintre dezarmare și dezvoltare. în acest sens, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU arăta : „Ndi pornim de la faptul că intre problemele dezarmării și problemele economiei mondiale, ale subdezvoltării și noii ordini economice mondiale există o interdependență tot mai strinsă, că numai soluționarea acestor probleme — pe linia dezarmării, a reducerii cheltuielilor militare și a noii ordini economice mondiale — va duce la o îmbunătățire generală a relațiilor internaționale, va deschide calea pentru reluarea cursului destinderii, pentru o politică de colaborare intre toate națiunile lumii". Fundamentată pe. abordarea științifică a proceselor și tendințelor din viata internațională, poziția României în problemele înlocuirii programelor de înarmare cu programe de dezvoltare economico-socială este în deplină concordantă cu imperativele epocii noastre.

O povară mai grea decît 
aricind într-adevăr, numeroase studii și analize efectuate în lume relevă faptul că — prin uriașa risipă de resurse financiare, materiale șl umane, de potențial științific și tehnologic — cursa înarmărilor constituie o povară mai grea decît ori- cînd pe umerii tuturor popoarelor, subminînd și îngreunînd considerabil eforturile pentru depășirea crizei economice mondiale, pentru lichidarea subdezvoltării și edificarea unei noi ordini economice internaționale, care să asigure progresul întregii omeniri. Astfel, dacă la încheierea celui de-al doilea război mondial, bugetele militare ale statelor totalizau circa 50 miliarde de dolari anual, în

prezent această cifră este de 20 de ori mai mare, fondurile ^locate in 1985 pentru înarmări fiind estimate de O.N.U. la 1 000 miliarde de dolari. Este vorba de o sumă egală cu aceea a datoriilor externe ale țărilor in curs de dezvoltare, datorii care au încetinit sau chiar blocat procesul creșterii ecopomice in ‘ majoritatea co- virșitoare a statelor respective. în perimetrul cărora trăiesc peste două treimi din omenire. Se cheltuie anual în scopuri militare peste 200 de dolari pentru fiecare bărbat, femeie sau copil de pe glob, in timp ce in țări sărace, cu o populație de aproape un miliard de oameni, venitul pe locuitor este sub 200 de dolari.Statistici ale U.N.C.T.A.D. arată că Înarmările deturnează anual de la rosturile lor firești intre 5 și 8 procente din producția mondială, care în prima jumătate a actualului deceniu, de exemplu, a sporit, potrivit datelor furnizate de secretariatul O.N.U., intr-un ritm mediu de numai 2,2 la sută pe an, adică de 2—3,5 ori mai lent. De altfel, in intreaga perioadă postbelică, cheltuielile militare au crescut de două ori mai repede decit produsul național brut. Deosebit de alert a fost ritmul de creștere a bugetelor militare in ultimii cinci ani (1981—1985) — ani care au cunoscut și cea mai puternică criză economică, comercială șl financiar-valutară de după cea de-a doua conflagrație mondială : din datele anuarului S.I.P.R.I. rezultă că, în 1984, ritmul respectiv a fost dublu față de anul precedent, iar în 1985 — de trei ori mai mare decit în 1984. Amplificarea transferului de resurse financiare din sectorul civil în cel militar se numără printre principalii factori care au contribuit la accelerarea reducerii volumului investițiilor și a gradului de folosire a capacităților de producție in economia de pace, la slăbirea fără precedent în perioada postbelică a activității productive în ansamblu.Dar bugetele militare sint numai expresia bănească a cursei înarmărilor, care, în fapt, reprezintă o aberantă risipă și de alte resurse ce ar putea fi folosite pentru dezvoltarea social-economică. Se apreciază că 3 pină la 12 la sută din producția mondială a mai multor materii prime și materiale strategice este utilizată în scopuri militare. Pe această

cale sînt risipite materii prime neenergetice. îndeosebi metale rare, dintre cele mai prețioase — titan, vanadiu, platină și altele — ceea ce frinează dezvoltarea multor ramuri ale economiei de pace, îndeosebi din categoria celor de virf. In același timp, arsenalele militare sint mari consumatoare de combustibili : ele irosesc anual o cantitate de petrol

bandonate din lipsă de fonduri și de specialiști.Prin orientarea spre scopuri distructive a unor mari resurse financiare, materiale și umane, cursa înarmărilor afectează in mod grav raporturile economice internaționale, contribuind la adîncirea crizei economice mondiale, a crizei energetice și de materii prime, fapt care are

efortului propriu al statelor In cauză. Oricit ar părea insă de neconceput, acest efort — și așa limitat, datorită mijloacelor reduse de care dispun aceste state — este ciuntit de cursa inarmărilor. Căci politica imperialistă antrenează tot mai mult in viitoarea inarmărilor țările in curs de dezvoltare. Statisticile internaționale arată că, in ultimul deceniu,
O uriașă irosire de resurse..,

• înarmările absorb anual intre 5 Șl 8 LA SUTA 
DIN PRODUCȚIA MONDIALA. Cheltuielile militare ale 
statelor (în prezent de 1 000 MILIARDE DE DOLARI 
PE AN) echivalează cu peste 40 LA SUTA din pro
dusul național brut al țărilor in curs de dezvoltare.

• Se cheltuie anual IN SCOPURI MILITARE circa 
220 DE DOLARI pentru fiecare bărbat, femeie sau co
pil de pe glob, in timp ce in țări sărace, cu o popu
lație de aproape un miliard, VENITUL PE LOCUITOR 
ESTE MAI MIC DE 200 DE DOLARI.

• înarmările irosesc 3 PINA LA 12 LA SUTA din 
producția mondială a mai multor materii prime și o 
cantitate de PETROL egală cu jumătate din consu
mul țărilor in curs de dezvoltare (fără China).

• 40 LA SUTA DIN FONDURILE DE CERCETARE- 
DEZVOLTARE și 50 LA SUTA DIN TOTALUL CADRE
LOR CALIFICATE sint sustrase economiei de pace și 
antrenate in activități cu caracter militar.

• Pentru instruirea unui SOLDAT se cheltuie 20 000 
DE DOLARI, in timp ce pentru pregătirea unui ELEV 
se alocă doar 380 DE DOLARI.

...și ce s-ar putea realiza prin evitarea ei
• Reducerea cu numai 10 LA SUTA a cheltuieli

lor militare mondiale, așa cum propune România, ar 
elibera importante resurse financiare (100 MILIARDE 
DE DOLARI), care, investite pină la sfirșitul secolu
lui, ar permite, după calculele O.N.U., să se realizeze :
• CU 5 LA SUTA (50 miliarde) STIMULAREA DEZ

VOLTĂRII INDUSTRIALE A ȚĂRILOR RĂMASE IN URMA, 
astfel incit acestea și-ar putea spori, pină in anul 2000, 
ponderea in producția industrială a lumii la 25 LA 
SUTA, față de numai 11 LA SUTA cit este in pre
zent ;

• CU 3 LA SUTA (30 miliarde) MODERNIZAREA 
Șl SPORIREA EFICIENȚEI AGRICULTURII in vederea 
satisfacerii necesităților alimentare in toate statele lu
mii a treia ;

• CU 1,5 LA SUTA (15 miliarde) COMBATEREA 
EROZIUNII SOLULUI in țările amenințate să fie trans
formate in deșert ;
• CU 0,5 LA SUTA (cinci miliarde) ASIGURAREA 

CU APA POTABILA A CIRCA DOUA MILIARDE DE 
OAMENI.

egală cu jumătate din consumul țărilor în curs de dezvoltare (fără China).Dar înarmările constituie o piedică nu numai în calea utilizării raționale a resurselor naturale, ci și a potențialului uman. Numărul oamenilor utilizați direct sau indirect In activități militare se estimează a fi de 100 de milioane, ceea ce echivalează cu totalul forței de muncă din industria prelucrătoare a Europei (cu excepția U.R.S.S.). Totodată, 40 la sută din fondurile de cerce- tare-dezvoltare și 50 la sută din totalul cadrelor calificate din lume sînt antrenate In activități cu caracter militar, în timp ce proiecte științifice de mare însemnătate pentru om, pentru progresul civilizației umane stagnează sau sînt chiar a-

repercusiuni nefaste asupra Întregii omeniri.
Cel mai puternic afectate 

- țările sărace. s»irala lnarmă- rilor are grave consecințe asupra tuturor statelor — fiecare stat își are propriile sale probleme economico- sociale — cel mai puternic sint însă afectate țările în curs de dezvoltare confruntate cu problemele rămînerii fn urmă pe plan economico-social. ca urmare a îndelungatei dominații străine. a politicii colonialiste și neocolo- nialiste. care a dus la repartizarea profund inechitabilă a avuției mondiale. Ia împărțirea lumii în săraci și bogați.Desigur, lichidarea subdezvoltării presupune, în primul rînd, sporirea

valoarea armamentului vîndut țărilor sărace s-a dublat, ridieîndu-se în prezent la ■ peste 28 miliarde de dolari, sumă mult mai mare decît ajutorul oficial pentru dezvoltare.De altfel, exporturile de arme constituie un mijloc suplimentar de spoliere a țărilor rămase in urmă de către cele avansate, iar restricțiile de ordin militar ridică mari obstacole, adesea insurmontabile, în calea accesului țărilor In curs de dezvoltare la cuceririle științei și tehnicii moderne. Toate acestea au consecințe dintre cele mai nefaste. Pentru țările lumii a treia, fiecare dolar irosit in scopuri militare înseamnă scăderea cu 25 de cenți a investițiilor in economie.Firește, nu țările sărace creează principalele probleme care decurg

din Irosirea unor uriașe resurse în scopuri militare. Este adevărat, țărilor in curs de dezvoltare, in ansamblul lor. inclusiv acele zone în care persistă conflicte și există concentrări de trupe și de armamente, nu le revine decit 16 la sută din totalul cheltuielilor militare mondiale. Dar dacă, privite in contextul global, bugetele militare ale țărilor lumii a treia par reduse, nu același lucru se poate spune atunci cind sînt raportate direct la resursele modeste ale acestor state și, mai ales, la nevoile lor urgente de natura economică și socială. Intr-adevăr, în foarte multe țâri subdezvoltate, importul de armament a ajuns să fie mai mare decît importul de articole pentru nevoile civile, dezorganizind întreaga viață economică, financiară și socială.
Propuneri realiste, cu un 

profund caracter umanist. Totodată, dezordinea monetară și dezechilibrele în balanțele de plăți externe, exacerbarea măsurilor protocroniste și restrîngerea comerțului internațional — fenomene pe care înarmările le întrețin și le amplifică— se răsfrîng in modul cel mai acut asupra țărilor în curs de dezvoltare, ale căror economii sînt deosebit de fragile la impactul unor factori externi. Deosebit de pregnant a ieșit în evidență acest fapt în ultimii ani, cind deficitele bugetare în creștere ale unor țări capitaliste dezvoltate, datorate îndeosebi escaladării cheltuielilor militare, au dus— prin intermediul dobinzilor înalte, și al supraevaluării unor monede — la o puternică instabilitate financiară. care, la rîndul ei. a contribuit la agravarea problemei datoriilor externe și blocarea procesului dezvoltării în țările rămase în urmă. Cu alte cuvinte, cursa inarmărilor se dovedește a fi unul din principalii factori ai menținerii și adincirii subdezvoltării, a decalajelor dintre state, unul din obstacolele majore în calea restructurării economiei mondiale și infăptuirii noii ordini economice internaționale.Aspectele evocate, la care s-ar putea adăuga multe altele, explică interesul profund, vital, al tuturor popoarelor de a se trece neîntîrziat la înfăptuirea unor măsuri efective de dezarmare, de reducere a cheltuielilor mi

litare. Viața insăși relevă realismul șl caracterul umanist al concepției tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire Ia necesitatea inlocuirii programelor de inarmare cu programe de dezvoltare economico-socială. In acest sens, propunerile președintelui României privind înghețarea, incă din acest an, a bugetelor militare ale statelor și apoi reducerea lor cu 5— 10 la sută anual au in vedere ca sumele eliberate pe această cale să fie folosite în scopul dezvoltării, cu precădere a țărilor rămase in urmă.Sînt evidente consecințele binefăcătoare pe care le-ar avea transpunerea în viată a acestor propuneri, avind in vedere că. potrivit calculelor efectuate de O.N.U., o dezarmare parțială in cursul anilor '80 de 25 la sută și de 15 Ia sută in anii ’90 și canalizarea în scopul dezvoltării a fondurilor devenite disponibile ar duce la creșterea venitului național, in medie, cu 21,3 la sută în țările Americii Latine, cu 47,6 la sută in țările cel mai puțin dezvoltate din Asia și cu 166,7 Ia sută in statele sărace din Africa. Creșteri de o asemenea amploare ar presupune, firește, ample programe de investiții, a căror realizare nu ar putea fi concepută fără participarea întregii industrii mondiale. In felul acesta, folosirea resurselor eliberate prin dezarmare in scopul lichidării subdezvoltării și depășirii decalajelor economice ar fi nu numai în avantajul țărilor în cauză, ci și al celorlalte state, inclusiv al celor puternic dezvoltate, care sînt și ele confruntate cu fenomene ale crizei economice (folosirea incompletă a capacităților de producție, șomaj, dezordine monetară etc.), ar duce la intensificarea colaborării între toate statele.Desigur, reducerea cheltuielilor militare este o sarcină de mare complexitate. Dar, așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, ea este pe deplin realizabilă dacă se va manifesta înțelegerea caracterului ei stringent, dacă se va da dovadă de voința politică necesară, dacă popoarele își vor face și mai puternic auzit glasul în favoarea dezarmării, a înaintării spre obiectivul fundamental : făurirea unei lumi fără arme și fără războaie, a păcii și prosperității,
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