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Swh președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, vineri, 21 fe
bruarie, a avut loc ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței a fost examinat RA
PORTUL PRIVIND ÎNDEPLINIREA PLANU
LUI PRODUCTIVITĂȚII MUNCII IN IN
DUSTRIA REPUBLICANA, CONSTRUCTII- 
MONTAJ Șl TRANSPORTURI IN ANUL 
1985, COMPARATIV CU ANUL 1984. Din 
datele prezentate rezultă că în 1985 s-au 
înregistrat, față de anul precedent, nive
luri de productivitate superioare în aproa
pe toate ramurile industriale. Raportul 
precizează că întregul spor de producție 
din anul 1985 a fost obținut pe seama pro
ductivității muncii. Cu toate acestea, sar
cinile stabilite prin plan în domeniul creș
terii productivității muncii nu au fost inte
gral realizate.

In cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, subliniind că rezultatele din 
anul trecut în domeniul creșterii producti
vității muncii nu pot fi considerate, în în
tregime, ca bune, a criticat situația nesa
tisfăcătoare existentă într-o serie de 
ramuri, îndeosebi în sectorul transporturi
lor auto. S-a cerut ministerelor, centralelor 
industriale și întreprinderilor, organelor și 
organizațiilor de partid să analizeze cu 
exigență modul în care s-a acționat pen
tru realizarea acestui important indicator 
și sâ întocmească, in cel mai scurt timp, 
programe de măsuri concrete pentru înlă
turarea lipsurilor manifestate și pentru 
realizarea, în bune condiții, a sarcinilor 
de creștere a productivității muncii in 1986. 
S-a indicat ca in fiecare ramură, sector și 
unitate economică sâ se acționeze cu 
toată hotărîrea și răspunderea în vederea 
realizării unei productivități cît mai înalte, 
obiectiv prioritar, de maximă însemnătate 
pentru dezvoltarea dinamică, intensivă a 
economiei, pentru progresul general al 
țării, sporirea avuției naționale și ridica
rea bunăstării întregului popor. In acest 
sens, s-a arătat că pe primul plan al pre
ocupărilor trebuie să stea promovarea 
largă a tehnologiilor noi, avansate, perfec
ționarea structurilor de producție, extinde
rea mecanizării și automatizării, utilizarea 
cu eficiență superioară a capacităților 
existente, a timpului de lucru, reducerea 
consumurilor specifice, ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor. O atenție 
deosebită trebuie acordată îmbunătățirii 
continue a organizării muncii și a produc
ției, întăririi ordinii și disciplinei, a spiri
tului de răspundere, ridicării calificării 
profesionale a personalului muncitor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut 
ministerelor și organelor economice de 
sinteză ca, in cadrul acțiunii de organi
zare și modernizare a producției, să cla
rifice, pină la sfirșitul lunii martie, toate 
problemele care mai sint de clarificat și 
să întocmească pentru fiecare ramură și 
domeniu de activitate în parte instruc-

țiuni clare de aplicare a acordului global, 
astfel îneît in trimestrul II al anului in curs 
această formă superioară de organizare 
a muncii să fie generalizată in întreaga 
economie.

Comitetul Politic Executiv a subliniat că 
sporirea in ritm susținut a productivității 
muncii reprezintă una din căile esenția
le pentru creșterea producției și a efi
cienței economice in toate domeniile, pen
tru îndeplinirea și depășirea prevederilor 
de plan pe acest an și pe întregul cinci
nal.

In continuare, Comitetul Politic Exe
cutiv a analizat RAPORTUL PRIVIND STA
DIUL REALIZĂRII, LA 31 DECEMBRIE 1985, 
A PRINCIPALILOR INDICATORI TEH- 
NICO-ECONOMICI APROBAȚI LA CAPA
CITĂȚILE DE PRODUCȚIE INDUSTRIALE 
PUSE IN FUNCȚIUNE.

Avind in vedere faptul că un număr im
portant de obiective date in folosință in 
ultimii ani nu au atins, la termenele pre
văzute, parametrii proiectați, Comitetul 
Politic Executiv a cerut tuturor factorilor 
cu răspunderi în acest domeniu să ia de 
urgență mâsuri ferme, care sâ asigure, la 
aceste capacități, recuperarea, in cel mai 
scurt timp, a râmînerilor in urmă, reali
zarea integralâ a principalilor indicatori 
tehnico-economici aprobați, a producției 
planificate. La indicația secretarului ge
neral al partidului, s-a stabilit ca, in ca
drul acțiunii de organizare și moderniza
re a producției, să se elaboreze și sâ se 
prezinte, pină la 25 martie, programe spe
ciale de mâsuri in vederea realizării pa
rametrilor proiectați la fiecare capacitate 
de producție.

Comitetul Politic Executiv a examinat și 
aprobat apoi RAPORTUL PRIVIND EVO
LUȚIA PREȚURILOR Șl TARIFELOR PE 
ANUL 1985. S-a apreciat că, și în 
cursul anului trecut, prețurile și tari
fele au cunoscut o evoluție pozitivă, 
încadrindu-se in prevederile de plan, 
iar, in unele domenii, fiind chiar sub 
limitele stabilite prin plan. Aceasta de
monstrează caracterul sănătos al econo
miei naționale, j'ustețea măsurilor adop
tate pentru perfecționarea tuturor cate
goriilor de prețuri și așezarea lor pe prin
cipii economice, pentru desfășurarea unei 
activități rentabile în fiecare unitate de 
producție și aplicarea, în condiții bune, 
a noului mecanism economico-financiar, 
pentru menținerea sub un control strict a 
evoluției prețurilor și pentru aprovizio
narea corespunzătoare a populației cu 
bunuri de consum. Pe piața țărănească, 
indicele prețurilor medii s-a situat anul 
trecut sub cel realizat în 1984, în condi
țiile creșterii cantităților de produse agro- 
alimentare vîndute populației în această 
perioadă.

Avind în vedere rezultatele obținute, ca 
și rezervele mari existente în economie în 
acest domeniu, Comitetul Politic Exe
cutiv a trasat sarcină Comitetului de Stat 
pentru Prețuri, ministerelor economice, 
centralelor industriale și întreprinderilor, 
consiliilor populare, organelor financiare

să acționeze, in continuare, cu toată răs
punderea pentru aplicarea măsurilor sta
bilite și pentru a găsi noi căi și posibili
tăți de reducere a prețurilor și tarifelor 
în conformitate cu prevederile de plan.

In cadrul ședinței a fost, de asemenea, 
examinat și aprobat RAPORTUL PRIVIND 
ACTIVITATEA DE REZOLVARE A PROPU
NERILOR, SESIZĂRILOR, RECLAMAGIILOR 
Șl CERERILOR OAMENILOR MUNCII 
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI, 
ORGANELOR LOCALE DE PARTID Șl 
ORGANELOR DE STAT, ORGANIZAȚIILOR 
DE MASA Șl OBȘTEȘTI, PRESEI Șl RADIO- 
TELEVIZIUNII IN ANUL 1985. S-a hotărit 
ca acest raport — cu îmbunătățirile și 
completările necesare — să fie pus în dez
baterea plenarei Comitetului Central al 
partidului.

In continuarea ședinței Comitetu
lui Politic Executiv, TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU A PREZENTAT 
UNELE PROBLEME ACTUALE ALE SITUA
ȚIEI POLITICE INTERNAȚIONALE, îndeo
sebi cele privind necesitatea intensificării 
eforturilor în vederea opririi cursei înar
mărilor și trecerii la măsuri concrete de 
dezarmare. In acest sens, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a relevat însemnătatea 
noilor propuneri prezentate de secretarul 
general al C.C. al P.C.U.S., tovarășul 
Mihail Gorbaqio.v, apreciind că acestea au 
un rol important in viața internațională, în 
lupta pentru dezarmare și pace. Subliniind 
că trebuie făcut totul pentru înfăp
tuirea acestor măsuri de reducere și 
eliminare a armelor nucleare, secreta
rul general al Partidului Comunist Ro
mân a arătat că, in același timp, 
este necesar să se acționeze cu toată 
hotărîrea pentru realizarea unei dezar
mări generale, treeîndu-se concomitent la 
reducerea armelor clasice — inclusiv chi
mice — a efectivelor armate și a cheltuie
lilor militare, sub un control corespunzător. 
O dată cu toate aceste măsuri, este nece
sar să fie sporite eforturile pentru soluțio
narea rapidă, pe calea tratativelor, a con
flictelor regionale existente, a tuturor pro
blemelor litigioase dintre state, pentru re
nunțarea la forță și la amenințarea cu folo
sirea forței în relațiile internaționale, pen
tru încetarea oricărui amestec din afară în 
treburile interne ale altor țări. Asemenea 
măsuri — a arătat secretarul general al 
partidului — sînt de natură să întărească 
încrederea dintre state, să înlăture peri
colul unei catastrofe nucleare nimicitoare, 
să ducă la instaurarea unui climat trainic 
de destindere, colaborare și pace în lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat, și cu acest prilej*, că Partidul Comu
nist Român, România socialistă sînt hotă- 
rîte să acționeze cu toată fermitatea în 
această direcție, să-și aducă, împreună cu 
celelalte țări socialiste, cu forțele progre
siste și iubitoare de pace de pretutindeni, 
întreaga contribuție la lupta pentru dezar
mare, și în primul rînd pentru dezarmare 
nucleară, pentru o lume fărâ arme și fără 
războaie, o lume a păcii, înțelegerii și 
conlucrării pașnice între națiuni.

Mai multe produse 
metalurgice de inaltă 

calitateColectivul de oameni muncii de la Combinatul metalurgic din Cimpia Turzii, care a adresat chemarea la întrecere către toate întreprinderile din industria siderurgică și de prelucrări metalurgice, acționează cu inaltă răspundere pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan și a angajamentelor luate pe acest an. Măsurile îmbunătățirea ducției și a sectoarele de sirea mai buhă a capacităților de producție, atingerea parametrilor proiectați la noile investiții, promovarea susținută a progresului tehnic s-au concretizat în depășirea planului la producția-marfă in perioada care a trecut din acest an cu 10 milioane lei. (Marin Oprea, corespondentul „Scînteii**).

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU
a primit pe ambasadorul Republicii Democratice Somalia,

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditarePreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a primit, vineri, 21 februarie, pe Sheik Abdulle M. Mohamed, care și-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Democratice Somalia în țara noastră. (Continuare în pagina a V-a).

Orientările și sarcinile subliniate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 

- la baza activității pentru creșterea
puternică a producției agricole
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Producție suplimentară, 
eficientă înaltăDincolo de toate celelalte oonsiderente care se referă la rolul lor în ansamblul democrației noastre muncitorești, adunările generale ale oamenilor muncii iși pot dovedi importanta și utilitatea practică pentru bunul mers al producției numai și numai dacă dezbaterile care au loc cu acest prilej sint sincere, deschise, dacă abordează problemele majore ale activității din fiecare unitate economică. In spiritul acestor exigente subliniate in repetate rînduri de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, reporteri si corespondenți ai „Scînteii**. prezenți la 10 adunări generale, au urmărit cum se afirmă critica și autocritica în aceste foruri ale democrației noastre muncitorești, care este contribuția lor pe pianul perfecționării activității economice, al creșterii producției și a eficienței.Avem în vedere, desigur, nu o critică și autocritică în sine, d ca mijloace prin câre se pot elimina neajunsurile manifestate, prin care se pot stabili direcțiile de acțiune pentru înfăptuirea in cit mai bune con- al noului zilele tre-pot stabili direcțiile de acțiune pentru înfăptuirea în cît mai diții a sarcinilor deosebit de mobilizatoare ale primului an cincinal. Iată, așadar, obiectivul principal al sondajului făcut cute și pe care îl prezentăm în grupajul de azi.

42 la sută - un procent 
care a polarizat dezbaterileFaptul că în acest an productivitatea muncii trebuie să crească cu nu mai puțin de 42 la sută la întreprinderea de construcții de nave și utilaj tehnologic din Tulcea a polarizat întregul curs al dezbaterilor din adunarea generală. Sigur, se pune întrebarea : este posibilă această creștere deosebit de mare a randamentului muncii în- tr-un singur an ? Concluzia adunării generale a fost afirmativă, dar cu condiția......Cu condiția să se manifeste o atenție sporită din partea consiliului oamenilor muncii, a conducerii întreprinderii pentru eliminarea u- nor neajunsuri care încă se mai fac simțite în organizarea producției și a muncii. „Anul trecut, a spus inginerul Ion Moise, directorul fabricii de construcții navale, am obținut o creștere de peste 50 la sută a productivității muncii, ceea ce vorbește de la sine despre posibilitățile pe care le avem în acest domeniu. A- ceasta cu atît mai mult cu cît chiar și așa nivelul productivității muncii în întreprinderea noastră este deocamdată cu mult mai mic decît cel realizat demult pe alte șantiere navale din țară. Anul trecut am reorganizat fluxurile tehnologice in unele hale de montaj și, ca urmare, timpul necesar pentru construcția corpului de navă s-a redus la jumătate. Numai că, din păcate, nu am generalizat această experiență valoroasă în toate secțiile de producție. Discutăm de mai multă vreme despre reorganizarea fluxurilor tehnologice la atelierele tubulatură și vopsitorie. Am rămas însă la faza de discuții**.Nu a fost singura opinie — așa cum relatează corespondentul „Scînteii**, Neculai Am'ihulesei — care a pus în evidență insuficienta preocupare a cadrelor tehnice din unele secții de producție, a specialiștilor din serviciile tehnice ale întreprinderii pentru extinderea mecanizării și automatizării, pentru promovarea unor tehnologii noi, de mare randament. „Transportul laminatelor din

aplicate pentru organizării pro- muncii in toate fabricație, folo-

i

Aspect de la Combinatul metalurgic Cîmpla Turzll Foto : S. Cristian

construcțiidepozlt In atelierele de metalice se face încă manual, a spus muncitorul Simion Munteanu, cu toate că există o instalație de transport montată de mai bine de un an, dar care nu a fost pusă în funcțiune**....Cu condiția să se acționeze mal ferm pentru întărirea ordinii și disciplinei. „Se manifestă încă multă toleranță din partea conducătorilor unor formații de lucru, a șefilor de secții și a membrilor consiliului oamenilor muncii în ceea ce privește respectarea disciplinei — a spus in
Sondajul Scînteii 
în actualitatea

economică

ginerul Nicolae Stignei. Din această cauză, timpul de lucru a fost folosit anul trecut în proporție de numai 90,7 la sută. Dintr-un simplu calcul rezultă că în orele pierdute ca urmare a absențelor de la program se putea constiui un cargou de 7 500 tdw. La aceasta se adaugă și unele greșeli în aplicarea acordului global. In secțiile de producție unde nu se realizează planul, in loc să se caute soluții pentru introducerea progresului tehnic, pentru organizarea mai bună a fluxurilor tehnologice, se aplică norme de muncă mai reduse. Iată de ce propun ca normarea muncii în întreprinderea noastră să se facă numai pe baza normelor unice stabilite de centrala industrială navală**.
r

Deci s-au făcut multe propuneri concrete, la obiect, prin înfăptuirea cărora sarcina, deosebit de mobilizatoare, de creștere cu 42 la sută a productivității muncii în acest an poate fi îndeplinită. Rămîne numai ca și organizarea muncii să fie acum la nivelul exigențelor exprimate în adunarea generală.
Două absențe ne justificate: 
muncitorii calificați și grija 

pentru formarea lorîn adunarea generală a oamenilor muncii de la Schela de producție petrolieră Șandra, județul Timiș, nu a fost vorbitor care să nu insiste asupra cauzelor neindeplinirii integrale a planului de producție atît anul trecut, cît și în prima lună din acest ah. „Răspunderea pentru nereali- zarea producției planificate de țiței o purtăm cu toții, indiferent de funcția și de sectorul în care lucrăm, a arătat ing. Constantin Udrea, șef-adjunct al brigăzii de producție petrolieră nr. 1 Variaș. Noi n-am putut pregăti corespunzător sondele la care era prevăzută refacerea presiunii- din zăcămînt pentru că. pe de o parte, stația de injecție n-a fost dată la timp în funcțiune, iar pe de altă parte formațiile de lucru au fost incomplete și au lucrat intermitent. în general. In toate sectoarele schelei se resimte lipsa muncitorilor cu o bună pregătire profesională'*.De fapt, problema constituirii unor formații noi de lucru — la nivelul necesarului productiv al schelei — a fost adusă în discuție de toți parti- cipanții la dezbateri. „Este limpede că planul la producția de țiței pe acest an nu poate fi îndeplinit dacă nu se completează formațiile de lucru, a spus în cuvîntuf său ing. Horia Pintea, șeful brigăzii de producție petrolieră nr. 4 Satchinez. Cred însă - că trebuie să analizăm cu mai multă atenție inseși cauzele care determină fluctuația mare a forței de muncă, diminuarea nivelului mediu de calificare al muncitorilor. A sosit momentul să spunem deschis că ne-am preocupat prea puțin de educarea și calificarea oamenilor, de permanentizarea lor în cadrul formațiunilor de lucru și să stabilim precis ce trebuie făcut pentru eliminarea(Continuare in pag. a V-a)
FAMILIA

seîn de
Sînt cuvinte mari, realități puternice, de care omul modern, mai ales intelectualul de reală suprafață, ferește, lăsindu-le seama celor mai jos. cum se spune.Circulă o literatură a orașelor. a lumilor închise, unde nici familia. nici Patria nu există. Lumea Mann- ze-lor, cum o numea un învățat german, a așa-zis emancipatelor și emancipaților ce-și refuză familia, dar nu plăcerile vieții, care după citiva ani risipi-, tori plătesc tributul pustiirii ființei.Am avut prilejul să cunosc, de-a lungul anilor, medii sociale cu posibilități materiale și culturale din cele mai felurite, în țâri ale Europei, in Răsărit și Apus. Cele mai trainice amintiri sint legate de casele unor mari învățati unde la umbra cărților se hirjoneau copiii. într-o căsoaie cit o corabie. unde trăia unul din cei mai de seamă romaniști europeni, erau vreo șapte pruncuți ce-i fericeau via- ^ta. Așa si multe- alte

case, după cum spunea soția lui Bach altădată : „La noi lea
gănul n-a stat nicioda
tă pustiu" !Ce sînt stelele tru ceruri, asta pruncii pentru omului. Aceste adevăruri le trăiesc transilvanii mei. sau moldovenii. sau muntenii si

pen- sînt viata

ÎNSEMNĂRI

nu sînt speriați de greutățile vieții, chiar, dimpotrivă, se simt mai datori să le învingă cu abnegație.Spun chinezii : dacă vrei să ai bucurii, sădește o floare, un pom. dar dacă vrei să-ți umpli viața, crește copii. Sigur, copiii sint greu de crescut, pentru că te cer tot, iți cer viata fără fisură, drămuindu-ți-o îri sufletul lor plăpînd. Foarte greu . induri exigentele, dacă pină la urmă nu te-ai hotărit să devii, cum spune marele poet Paul Claudel, uh om

A
serios, adică un om al jertfei de sine, optînd pentru adevăruri pentru care familia, și deci si patria in spiritul Logosului intrupat în istorie, sint nepieritoare.îmi stăruie înaintea ochilor in pridvoare- le ctitoriilor noastre frescele votive, șirul impresionant întotdeauna de copii alături de părinții lor care au bucurat sufletele și au educat ochii satelor și tirgurilor noastre de-a lungul veacurilor. Mă gindesc la mindrele case ale Ieudului Maramureșului. la cele ale Maie- rului, la superioara lor rînduială întru adevăr ce le oferă cale și mai multă în viață în virtutea iubirii copiilor. Și mă gindesc că astăzi avem nevoie de copii ca întotdeauna in istoria noastră pentru că prin ei, prin viața din viața noastră.- nu ne rostim numai noi cu ființa noastră, ci facem să ne rostească istoria, timpul în eternitatea lui.

Joan
ALEXANDRII^

ț
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ÎNTĂRIREA CALITATIVĂ Șl NUMERICĂ A ORGANIZAȚIILOR 
DE PARTID-0 SARCINĂ PERMANENTĂ, DE MARE RĂSPUNDERE

X
|PENTRU TINE, PENTRU ȚARĂ!

Pornind de la concepția că Partidul Comunist Român. învestit de popor cu înalta misiune istorică de a conduce opera de edificare a societății soaialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, trebuie să cuprindă în rindurile sale pe cei mai buni dintre .cei mai buni oameni ai muncii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut, in repetată rînduri, tuturor organelor și organizațiilor de partid să privească această acțiune ca un proces continuu, cu implicații directe asupra calității rindurilor partidului, asupra întineririi și creșterii vigorii sale, asupra sporirii spiritului revoluționar de muncă și luptă.In Raportul prezentat la Congresul al XIII-lea al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu preciza în termeni clari marea răspundere ce revine în acest sens organelor și organizațiilor de partid : „Este necesar ca și in viitor să asigurăm primirea în partid a celor mai buni oameni ai muncii, veghind la păstrarea compoziției sociale și naționale, a structurii de vîrstă, a tinereții partidului. Va trebui să acordăm o mai mare atenție primirii în partid a femeilor. In același timp, să insistăm asupra calității celor primiți in partid — nivelul politic și Ideologic, combativitatea și comportarea în muncă și viață".Cerințele formulate de secretarul general al partidului cu privire la calitatea membrului de partid constituie pentru organele și organizațiile de partid din județul Argeș repere fundamentale ale activității lor de primire a noi oameni ai muncii in rindurile P.C.R., urmărindu-se ca toți cei care solicită aceasta să cunoască și să aplice în viată prevederile statutului, documentele de partid și de stat, principiile și normele muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste. In spiritul acestor cerințe, activitatea de întărire a rîndurilor partidului în județul nostru a fost concentrată anul trecut în direcția sporirii continue a exigenței față de calitățile moral- politice și profesionale ale celor primiți în partid, astfel ca titlul de comunist să fie atribuit numai acelor care — la locul lor de muncă, în viață și societate — dovedesc spirit revoluționar, o atitudine înaintată și responsabilă în îndeplinirea sarcinilor. o înaltă conștiință politică și cetățenească.In acest scop, de la comitetul județean de partid și pihă la fiecare organizație de bază în parte, au fost elaborate studii aprofundate care au permis cunoașterea exactă a cerințelor și posibilităților cu privire la primirea de noi membri de partid, au avut loc analize în plenare și ședințe ale comitetelor de partid, stabilin- du-se măsuri concrete în acest sens. Totodată, membri ai comitetului județean de partid, ai comitetelor municipal, orășenești, activiști de partid, repartizați pe organizații de partid din întreprinderi, unități de construcții și comune, au ajutat organizațiile de bază să desfășoare activitatea de primire în partid pe baza unor planuri de perspectivă, alcătuite ca urmare a unor studii întreprinse în rindurile oamenilor muncii din unitățile și localitățile respective. Pentru pregătirea oamenilor muncii care au solicitat să fie primiți în partid au fost inițiate acțiuni specifice pentru cunoașterea Statutului P.C.R., a hotărîrilor de partid și de stat, a indicațiilor și orientărilor secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu ; totodată, aceștia au primit sarcini concrete în cadrul organizațiilor de masă și obștești, au fost invitați să ia parte la unele adunări generale de partid și alte acțiuni. In anul 1985 s-au remarcat printr-o activitate politico-organiza- torică mai cuprinzătoare pentru creșterea rîndurilor partidului, organele și organizațiile de partid din municipiul Pitești, orașele Cîmpulung și Curtea de Argeș, din comunele Bîrla, Buzoiești, Cepari, Recea, Miroși, Leordeni, Pietroșanl, Rucăr și Slobozia.Preocuparea permanentă a comitetului județean de partid pentru creșterea numerică și calitativă a rîndurilor membrilor de partid, măsurile întreprinse, formele și metodele folosite au dus la creșterea efectivului organizației județene de partid, Ia îmbunătățirea compoziției sale sociale, la ridicarea nivelului politico-

ideologic și de cultură generală al membrilor de partid, la o mai bună repartizare a lor pe locurile de producție, la creșterea capacității organelor și organizațiilor de partid pentru realizarea sarcinilor. Ca urmare a acestor preocupări și a activității desfășurate de organele și organizațiile de partid, la 31 decembrie 1935, numărul membrilor organizației județene de partid era de 96 730, cu 1 736 mai mult față de 31 decembrie 1984 ; ponderea comuniștilor din totalul populației majore este de 21,55 la sută, iar în totalul populației ocupate de 26.88 la sută, în sfera producției materiale

unirea eforturilor și energiilor tuturor colectivelor de muncă, pentru întărirea spiritului de răspundere al comuniștilor, al celorlalți oameni ai muncii în vederea dezvoltării eco- nomico-sociale a județului, pentr^i obținerea de noi realizări in îmbunătățirea laturilor calitative, de eficiență ale întregii activități. Toate realizările obținute in dezvoltarea economico-socială a județului sînt, de altfel, nemijlocit legate de modul în care organele și organizațiile de partid își îndeplinesc rolul de conducător politic, de răspunderea cu care acționează pentru înfăptuirea întregii politici a partidului.
Din activitatea organelor și organizațiilor

de partid din județul Argeș
desfășurîndu-și activitatea 80 la sută din totalul membrilor de partid.Este demn de relevat că ponderea muncitorilor în efectivul total al membrilor de partid din județul nostru era la sfîrșitul anului trecut de 58,5 la sută, evidențiind preocuparea constantă a organelor și organizațiilor de partid din întreprinderile industriale pentru primirea în partid a celor mai buni muncitori care, prin activitatea zilnică ce o desfășoară, participă cu răspundere și inițiativă ,1a realizarea marilor sarcini canțitative și calitative ce revin colectivelor acestor unități din planul național unic de dezvoltare economico-socială a țării. S-a acordat o deosebită atenție întăririi organizațiilor de partid din industriile cărbunelui, petrolului, construcțiilor de mașini, electrotehnică, petrochimică, de exploatare și prelucrare a lemnului, ramuri de bază ale economiei județului.Totodată, pornind de la sarcinile sporite ce revin organizațiilor de partid de la sate în vederea realizării noii revoluții agrare, comitetele comunale de partid s-au preocupat mai îndeaproape de primirea în partid a celor mai destoinici și harnici oameni ai muncii din agricultură. în prezent, în mediul rural acționează 44 096 membri de partid, — aproape 46 la sută din efectivul organizației județene — ceea ce ne dă garanția că și la sate există o forță politică puternică ce poate contribui din plin la realizarea sarcinilor de plan, la punerea în valoare a noi rezerve de creștere a producțiilor vegetale și animale, la realizarea fondului de stat, a programelor de autoaprovizionare și auto- gospodărire teritorială.In același timp, avînd In vedere rolul tot mai activ al intelectualității în promovarea progresului tehnic, în aplicarea tot mai largă a cuceririlor revoluției tehnico-științifi- ce moderne, adeziunea totală a acesteia la politica internă și externă a partidului, organizațiile de partid din județul nostru au primit în rindurile lor. în anul trecut, un însemnat număr de cadre cu pregătire superioară. S-a acționat, «totodată, pentru creșterea mai puternică a ponderii femeilor in totalul celor primiți în rîndul membrilor de partid ; numărul acestora a ajuns la finele anului 1985 la 33 054. cu 1 203 mai mult față de 31 decembrie 1984, proporția femeilor în efectivul organizației județene de partid cres- cind de la 33,53 la 34,17 la sută. De asemenea, a fost cuprins în partid un număr însemnat de tineri ce provin din rindurile U.T.C., aceștia re- prezentînd 74 la sută din totalul celor primiți în partid.Se poate spune că, orientîndu-și cu fermitate activitatea spre întărirea rindurilor partidului, pe baza hotărîrilor de partid, a sarcinilor și indicațiilor formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, organizația județeană de partid Argeș a P.C.R. a cunoscut un proces continuu de îmbunătățire a compoziției sale sociale, realizîndu-se creșterea permanentă a numărului și ponderii muncitorilor, femeilor și tinerilor în totalul comuniștilor. Asemenea tuturor organizațiilor județene, organizația județului Argeș militează pentru

Pe baza unei analize privind îmbunătățirea activității de creștere a rindurilor partidului și de educare a membrilor de partid, care a avut loc in luna ianuarie, comitetul județean de partid a adoptat un plan de măsuri vizind sporirea exigenței organelor și organizațiilor de partid față de pregătirea profesională, politică și culturală a celor ce solicită acordarea calității de comunist, pentru ca in rindurile partidului să fie cuprinși cei mai buni muncitori, țărani și intelectuali, care militează pentru îndeplinirea hotărîrilor de partid și de stat, care dau dovadă de înaltă conduită morală, in familie și societate. Pornind de la faptul că ponderea membrilor de partid In totalul populației ocupate este Încă mică, au fost și vor continua să fie organizate în cursul lunilor februarie si martie analize în toate organizațiile de bază unde procentul membrilor de partid este sub posibilitățile existente, stabilindu-se măsuri corespunzătoare. ’ Comitetele județean, municipal și orășenești de partid vor sprijini organizațiile de partid de la întreprinderea de autoturisme Pitești, întreprinderea de autoturisme „ARO“ Cîmpulung, întreprinderea de motoare electrice, Combinatul petrochimic, Combinatul

de articole tehnice din cauciuc, Combinatul de fibre sintetice Cîmpulung, „Electroargeș" să crească numărul membrilor de partid in secțiile și. atelierele de bază ale unităților respective, unde complexitatea activității reclamă existența unor organizații de partid puternice, capabile să mobilizeze pe toți oamenii muncii la realizarea exemplară a sarcinilor.De asemenea, va fi acordată o atenție sporită activității politico- organizatorice de pregătire și primire in partid a celor mai buni și harnici țărani din cooperativele agricole da producție și satele neeooperativiza- te, ținind seama de faptul că, în cursul anului 1985, numărul țăranilor primiți in partid a fost sub posibilitățile de care dispune județul nostru. Totodată, biroul comitetului județean de partid, comitetele de partid municipal, orășenești, comunale, din întreprinderi, unități agricole și instituții se vor preocupa cu răspundere sporită de educarea partinică, revoluționară a noilor membri de partid, de integrarea lor deplină in viața și activitatea organizațiilor de bază. Se va extinde practica repartizării membrilor de partid nou primiți pe lingă comuniști cu experiență în munca de partid, organizării periodice de în- tîlniri ale unor activiști de partid și de stat, cadre cu funcții de răspundere, comuniști cu vechime în partid cu noii membri de partid.In spiritul hotăririlor Congresului al XIII-lea al partidului, al indicațiilor și neral Nicolae țean de viitor o .organizatorică pentru întărirea continuă a țene de gătirii niștilor, meniile activezenice, capabile să mobilizeze oamenii muncii la înfăptuirea sarcinilor cantitative și calitative ale noului plan cincinal.

orientărilor secretarului ge- al partidului, tovarășul Ceaușescu, comitetul jude- partid va desfășura și în susținută muncă politică șlrîndurilor organizației jude- partid, pentru ridicarea pre- politico-ideologice a comu- în așa fel incit în toate do- de activitate din județ să organizații de partid puter-
Gheorqhe CATANA
secretar al Comitetului județean 
Argeș al P.C.R.

Obligația socială, îndatorirea patriotică a oricărui cetățean 
de la sate este de a produce cit mai mult pentru trebuințele lui, 

de a contracta cit mai mult pentru cerințele societății!

CONTRACTELE CU STATUL
îndatorire patriotică, sursă sigură 

de venituri pentru locuitorii satelor
Intrăm In curte. Zăpada scîrțîie sub pași. E ger aspru și totuși in gospodăria lui Vasile C. Andro- nache din Siliștea Stăucenilor nu se află nimeni în casă, la călduri- că. Bădia Vasile meșterește de zor la solarii. Nevasta, Anica, e în grajd, la vite.Intrăm în vorbă :— Treabă, multă treabă, chiar șl acum în toiul iernii...— Păi. cum se poate altminteri 7 ne răspunde bărbatul cu o întrebare. Eu socotesc că spusa aceea „Vara pe ogor — iarna pe cuptor" nu-i o vorbă a celor nemaipomenit de harnici.— Mai degrabă s-ar potrivi zicala cu sania și cu carul — adaugă nevasta. Doar avem și noi sectoarele noastre cu foc neîntrerupt : vitele, legumicultura... Ei. dar văd că ati început să notați in carnete. Poftiți in casă că vă îngheață mîna pe creion.înăuntru e cald si bine. Reluăm firul :— Vorbeați de sectoarele cu „foc neîntrerupt". Ce înseamnă ele pentru dumneavoastră 7— înseamnă venituri neîntrerupte. Vitele și legumele îți aduc tot timpul anului însemnate venituri. Mai ales atunci cînd contractezi cu statul știi dinainte cit si cînd vei cîștiga. Deci nu mergi Ia Intimplare, ci, dimpotrivă, poți conta. Asta-i un lucru de seamă pentru un om gospodar : să știe pe ce poate conta, să-și chibzuiască din timp treburile.— De pildă. Pe ce ati „contat" anul trecut 7— Păi. am vindut statului un vitei de 550 kg. un porc de 173 kg, două oi. 1 200 litri lapte, păsări, fasole, caș. lină. Dacă stăm să a- dunăm tot ce am cîștigat. apoi lese o sumă bunișoară. La care se adaugă înlesniri la cumpărarea unor produse. Anul acesta, pe lingă cele de mai sus. am contractat în plus o vacă. Și sintem siguri că vom îndeplini și depăși ce ne-am propus. In primul rind e în folosul nostru... Și-apoi...— Apoi 7... '— Cum să vă spun 7... E și o datorie. Iată, toti copiii noștri au învățat carte pe cheltuiala statului. Au fost găzduiti la cămin, au mîn- cat la canțină. N-am mers să le ducem mincare cu traista nici la Botoșani, nici la Suceava, nici la Cluj, pe unde s-au aflat prin scoli și universități. Le-a dat statul toate cele de trebuință.— Și-apoi, eu zic că între țăran si muncitor trebuie să fie o socoteală dreaptă, frățească — intervine din nou Anica Andronache. Iată, zilele trecute am ascultat-o pe Doinita Prinț, președinta cooperativei noastre de producție, a- chiziții și desfacere a mărfurilor, făcînd darea de seamă. Spunea ea

— și așa este — că In 20 de ani au sporit de mai bine de trei ori produsele industriale pe care ni le-au trimis muncitorii aici. în sat. Noi sîntgm chiar in coasta Botoșanilor, dar n-avem nevoie să mergem la oraș după cumpărături. Ne trimite orașul aici tot felul de mărfuri. Socoteala frățească de care vorbeam mai înainte înseamnă că și noi trebuie să ne facem datoria fată de muncitori. Asa se cade, asa e drept.Apoi gazdele ne-au vorbit despre strădania de a dobîndi producții tot mai mari și din C.A.P., dar și de pe lotul în folosință personală.— M-ați găsit meșterind la solarii. înainte aveam un singur solar. acum mi-am mai făcut unul ca să obțin și produse și răsaduri cit mai timpurii și cît mai multe. Unele le contractăm, altele le ducem pe piață. Facem culturi dubla si intercalate. Pînă acum mai foloseam la udat apa din fîntînă. dar se vede treaba că e cam sărată pentru grădină. La primăvară ne cumpărăm o motopompă să aducem apă din iaz. N-o să mai pindim norii, vom aduce „ploaia", ana. după trebuință. Producțiile să fie adevărata măsură a hărniciei, deoarece asa gîndesc eu : să avem tot ce ne trebuie și în gospodăria noastră, dar să aibă și țara.Vecina venise să Împrumute niște sare măruntă. După ce primi sarea. mulțumi șl adăugă înainte de plecare :— M-am luat cu treburile și n-am avut vreme să trec pe la magazin.— Păi. așa-1 In gospodărie : treburile nu se termină niciodată — îi răspunse Cristina Avieritei. Deși, drept să-ți spun, de doi-trei ani pentru mine toate treburile au dobîndit alte rosturi.'— Adică de atunci de cînd ți-ai lăsat serviciul de la oraș 7, o ștîrni la vorbă vecina.— Da. de atunci. După cum știi, eram infirmieră la spital, la Botoșani. Toată ziua făceam naveta. Bărbată-miu, Dumitru, și el tot pe drumuri că doar asta i-i meseria de șofer la I.T.A. Gospodăria îmi era vraiște. Umblam cu sticla prin sat să cumpăr lapte' pentru copii.— Totuși, să știi că eu m-am mirat atunci de pasul pe care l-ai făcut; Oricum, serviciu-i. servici și leafa-i. leafă. Mă întrebam : oare nu greșește Cristina 7— Am socotit eu bine si lucrurile s-au potrivit întocmai acum muncesc la C.A.P.. adică aici, acasă la mine, apoi cresc animale. îngrijesc așa cum trebuie lotul personal. Leafă 7 Despre leafă vorbești 7 Apoi leafa îmi iese numai din contractările cu statul. Contractul e ban garantat. Socotește și tu cît am primit anul trecut pentru un vițel, un porc. 800 litri lap

te. păsări, ouă. fasole, cartofi. în ’86 am de gind să primesc și mai mult din contracte. Și-apoi. ce-mi prisosește duc pe piață. Acum nu mai umblu cu sticla după lapte. Precum știi, am și în plus de la vitele mele.— Asta așa-i. Cristino.— Și-apoi, sint in putere, abia am sărit peste 30 de ani. Mi-1 mai mare dragul să lucrez la cîmp și să grijesc de vite acasă. Dar cel mai de seamă lucru dintre toate este că pot să-mi cresc așa cum, trebuie cei trei copil.— Să-ți trăiască șl să se Înmulțească !— Ei. dar acuș vin și-ăl mei de Ia școală. Ne-am cam luat cu vorba.— Așa este. Ne-am luat cu vorba. ca între vecine. Si de la sare măruntă am ajuns la lucruri mari. Merită să mai zăbovim asupra lor. Duminică, poate, vom avea mai multă vreme.Sint oameni harnici și gospodari cei din Stăuceni. Drept răsplată. In ultimii ani au primit de patru ori la rind, „Ordinul Muncii". Ultima dată chiar clasa I.— Anul trecut am dobindit cele mai mari producții de griu pe județ. ne spune Neculai Munteanu, vicepreședintele consiliului popular. Nu mai vorbim de creșterea animalelor unde sîntem de multă vreme în frunte și ca efective, și ca producție. Pe această bază, în ’85 C.A.P.-ul a livrat suplimentar la fondul de stat 22 tone griu. 86 tone sfeclă de zahăr. 57 tone cartofi. 17 tone carne si aproape o sută de mii de litri de lapte. Exemplul cooperativei a fost urmat de multi locuitori care au vindut și ei suplimentar statului însemnate cantități de lapte, carne si alte produse.—- Care este temeiul acestor realizări 7— Eu aș zice că se Îmbină simțul datoriei, tot mai puternic Ia oamenii noștri, cu foloasele binecunoscute ale sistemului de contractări : venituri însemnate, sigure. dobîndite pe măsura îndeplinirii îndatoririlor asumate. Aceleași temeiuri stau și Ia baza încheierii din vreme a tuturor contractelor pe *86; Ba. iată, unii gospodari au cerut să contracteze chiar și pentru *87. Țin minte vorba lui Vasile Ungureanu din sătul Tocileni ; mie imi place să știu din vreme și ce am de făcut si ce urmează să do- bîndesc.După cum vedeți, temeiurile de care m-ati întrebat cuprind si îndatoririle noastre de buni cetățeni, si o așezată chibzuință gospodărească.
Gh. ATANAS1U 
Silvestri A1LENE1

STAȚIUNEA BĂILE FELIX - 
BUCUROASA DE OASPEȚI 
IN TOT TIMPUL ANULUIRecunoscută pentru valențele terapeutice ale apelor gedtermale, înzestrată cu complexe baze de tratament cu acces direct din hoteluri prin culoare acoperite și încălzite, stațiunea Băile Felix a cunoscut o puternică dezvoltare în anii din urmă. Anual, la Băile Felix își refac sănătatea sau își petrec concediul de odihnă 40 000 oameni ai muncii, precum și un mare număr de turiști de peste hotare. (loan Laza, corespondentul „Scînteii").Foto : Sandu Cristian

Darul uitat

Intr-un mare magazin bucureștean, „Bucur-Obor“ — sub al cărui aco- perămînt funcționează de fapt... 125 de magazine de mărime medie, alcătuind 5 complexe comerciale diferite — am asistat deunăzi la următoarea scenă : o cumpărătoare a solicitat de la raionul „bibelouri" un obiect decorativ oarecare : „Vreau să fac un cadou" — a adăugat. Vin- zătoarea : „Vă supărați dacă vă întreb pentru cine ? In cazul acesta v-aș putea da un sfat, o idee. Acestea. de pildă, fabricate din porțelan sint pentru oameni mai in vîrstă, mai pretențioși, acestea din faianță albă merg mai bine pentru copil. Și culoarea contează"... Impachetin- du-i ip cele din urmă obiectul, vînzătoarea i-a mai spus cumpără-1 toarei : „Mulțumesc, mai treceți pe la noi. Avem întotdeauna mărfuri de calitate".Desigur, nimic neobișnuit. Majoritatea celor 1 500 de lucrători comerciali din magazinul amintit procedează la fel. așa cum au învățat Ia liceele de specialitate si la cursurile de pregătire profesională. De fapt, in acest mare magazin, dialogul civilizat dintre cumpărători și cei care oferă marfa, politețea, solicitudinea marii majorități a acestora din urmă dau tonul general al activității. Ne-o demonstrează două fapte notabile : puțini dintre cei 80 000 de cumpărători care trec zilnic prin cele 125 de magazine reunite semnalează in „jurnalele cumpărătorilor" lapte critice. In al doilea rind : Ia „Bucur- Obor" se vind zilnic mărfuri în valoare de 5 milioane lei, dovadă certă a aprecierii de care se bucură unitatea in rindul cumpărătorilor, mulți dintre ei declarind deschis că „pentru articolele industriale de orice fel. unitatea lor preferată este •Bucurul-".Firește că. mai ales in acest context, orice abatere de la normele generale de comerț, orice comportare nepotrivită cu statutul de vinzător apare cu atît mai stridentă și produce nedumerire și dezaprobare. Ca, de exemplu, următoarea intimplare, In aparență mărunta : ne aflam la „raionul de încălțăminte" (șef de complex Stoica Bordeianu). Deși programul Începuse de o bună buca

tă de timp, iar în incinta raionului se adunaseră 15—20 de oameni, toate cele 4 vînzătoare stăteau cu spatele spre cumpărători, privind spre... rafturile unde se mai ștergea praful. „Vă rog o pereche de pantofi nr. 41", a încercat cineva să le întrerupă din contemplare. „N-avem", a răspuns scurt, repezit, una dintre vinzătoare. De ce?, e o lipsă de moment, o lipsă a dorinței de „deranjare" — nimic, nici o explicație.Alături, la „Lenjerie măruntă pentru bărbați" — aglomerație în toată regula, dar nu se vindea nimic. De

cum se petreceau lucrurile la raionul „ciorapi pentru copii" — un ciorap de o anumită mărime cu... perechea lui. Iar gestionara îi certa tot ea pe cumpărători : „Ce, fe- tito. nu vezi că sînt nr. 43 7" (spunea, fără s-o privească, unei cumpărătoare cu părul alb).Desigur, sînt aspecte neplăcute, de care răspund . nu numai vinză- torii în cauză, ci și șefii de raioane, care se dovedesc adeseori mult prea toleranți față de asemenea abateri considerate mărunte. De exemplu, chiar în fața acestora, fără să pri-

cele de educație folosite de factorii cu munci de răspundere din unitate?Stoica Bordeianu (șef de complex) : „Practic, ori de cîte ori observăm abateri, le spunem lucrătorilor în cauză cum ar fi trebuit să procedeze. Adică, Ii instruim pe loc, iar în ședințele de grupă sindicală revenim și le atragem atenția asupra comportării"...Elena Matei : „Toți lucrătorii sînt, firește, sindicaliști. Ce discutăm noi in ședințele profesionale 7 La primul punct probleme economice. La al doilea — probleme sociale și cui-
Educația lucrătorului din comerț

— in oglinda bunei serviri
ce 7 Gestionara primește marfă. In miezul zilei de lucru și contrar dispozițiilor foarte clare ale Ministerului* Comerțului Interior. Căci dacă aprovizionarea se face în timpul programului. se produce aglomerație, aceasta produce dezordine, iar vinză- torul asaltat nu mai poate face față cererilor in mod corespunzător. N-are timp să dea cumpărătorului nici o sugestie, nu poate recomanda nimic și nu o dată nemulțumirea reciprocă se transformă in iritare.Așa se petrec lucrurile Insă nu numai în cazul aglomerărilor ivite din cauză că aprovizionarea se face în timpul orelor de program.O altă sursă de aglomerație, poate cea mai importantă, tine strict de organizarea magazinului. Cînd rafturile sint bine asortate, cu mărfurile așezate pe numere, ne culori, operația ^inzare-cumpărare decurge rapid. Dar cînd marfa de toate prețurile, mărimile și culorile este amestecată de-a valma sau astfel așezată, stivuită, îneît nu poate fi văzută efectiv, atunci vinzătorul pierde minute în șir căutînd să potrivească — așa

mească nici o observație, casierița de la „galanterie sport" croșeta, iar vinzătoarele de la raionul „confecții bărbați" își aruncau una alteia peste capetele cumpărătorilor „buchete" de cuvinte familiare, . amintiri de duminică".Părerea unei lucrătoare de Ia fabrica de pîine „Titan" intilnită in magazin : „Să croșetezi in timpul serviciului 7 E o jignire adusă cumpărătorilor. Toți lucrăm' undeva. Dacă pe mine m-ar vedea cineva croșetind la fabrică nu știu ce s-ar întîmpla. De aceea ne ducem la muncă 7 Să ne facem pulovere ?“.Rostul acestor rînduri nu este însă acela de a prezenta o listă de abateri, ci, mai ales, de a descifra cauzele care perpetuează asemenea abateri. De aceea i-am rugat pe Marian Bogdan, directorul comercial al întreprinderii coordonatoare. Elena Matei, președinta comitetului de sindicat, ’famara Matei, secretara comitetului U.T.C., și pe toți cei cinci șefi de complexe comerciale de la „Bucur-Obor" să participe la o scurtă discuție. Tema : Care sînt mijloa-

turale. Iar la al treilea punct, pe care l-am putea numi „punctul diverse", punem in discuție repartizarea biletelor de odihnă, prelucrăm legislația comercială, evidențiem fruntașii și discutăm probleme 1 de educație In muncă".Tamara Matei : „în linii mari, la ședințele U.T.C. avem aceeași ordine de zi ca la adunările sindicale, plus unele probleme specifice tineretului...".Desigur, este pozitiv faptul că problema prioritară în discuții este realizarea planului. Dar realizarea planului nu este legată și de unele aspecte ale comportării, de modul cum se desfășoară aprovizionarea magazinului, dar și in ce condiții sînt serviți cumpărătorii 7 Atunci de ce problemele privind servirea și comportarea sînt mereu impinse la ultimul punct șl amestecate cu alte „diverse" 1 Nu este această subapreciere una din cauzele manifestărilor necorespunzătoare menționate mai sus — șk care are, inevitabil, repercusiuni asupra realizării planului ?!Educația personalului din comerț

trebuie să ocupe un loc distinct, de seamă, cîteodată, cind e cazul, chiar să fie unicul punct la ordinea de zi a ședințelor profesionale. Cu atit mai mult cu cit de educație — deci de disciplină și solicitudine — depind in bună măsură renumele magazinului, realizarea indicatorilor de eficientă și rentabilitate, cîștigurile celor care lucrează acolo. Făcută în viteză „la punctul trei" de pe ordinea de zi, cînd oamenii se pregătesc să plece acasă, sau printr-o mustrare aruncată, în timpul programului, în fugă, acest mod de educație nu convinge decit arareori, nu determină schimbări trainice de comportament.— Intr-adevăr, a subliniat, In final, directorul, e limpede, în nici un magazin nu avem vînzători din principiu buni sau răi. Doar gradul lor de pregătire, de educație sînt diferite. Noi ne și gindisem la unele măsuri pe care le vom aplica in următoarele săptămîni. Dintre acestea amintesc : generalizarea largă a experienței pozitive la locul de muncă, cu ocazia intilnirilor dintre șefii de raioane, de complexe și vinzători. Pentru că la noi, din 1 500 lucrători, 1 100 sînt tineri, ne-am gîndit să găsim special pentru ei temele unor acțiuni educative interesante, diversificate. Cum ar fi, de pildă, organizarea, săptăminal, a „Orei de dirigenție muncitorească" sau, zilnic, a „Careului șefului de unitate". De asemenea, vom elabora lecții de specialitate și cu caracter etico-profesional — toate în sprijinul ridicării gradului de pregătire a lucrătorilor comerciali.Sînt, desigur, măsuri bune, care, împreună cu altele, pot da rezultate satisfăcătoare. Dar Ia munca de educație vor trebui să participe in mai mare măsură și organizațiile de partid, de tineret, de sindicat din întreprindere, spre a convinge oamenii că modul in care te înfățișezi clientului, prin servire, ținută, comportare, exprimă, in fond, res- 'pectul nu numai față de el, ci și fată de tine insuți.
Gh. GRAURE

șl el să sugereze, prin 
semnătura pe un ma
nual de „Limba en
gleză pentru clasa a 
VIII-a" și altul de 
„Ascuțirea dispozitive
lor așcliietoare" că, 
dimpotrivă, întreaga 
bibliotecă ii aparține. 
A izbucnit o altercație 
penibilă, temperată 
numai prin promisiu
nea expertului că va 
examina fiecare tipă
ritură. Stinsă pe mo
ment, înverșunarea a 
reizbucnit brusc. Pen
tru credibilitate repro
ducem aidoma con
semnările expertului 
Aurelian Ionescu :

„Se 
faptul 
ficînd 
dufiă 
mai 
carte,
exemplar cu semnătu
ra sa. Era o carte cu

■ titlul -Cum să ne com
portăm^. Această îm
prejurare a constituit 
un prilej 
intre părți. Tonul ridi
cat al dialogului și in- 

au 
fiul 

facă

după ce a fost alunga
tă de acasă a cerut... 
expertizarea automo
bilului ! Cîți kilometri 
a parcurs, ce valoare 
are in acel moment.

După o asemenea 
precauție, existind alte 
hărțuieli procesuale, 
împărțirea propriu-zisă 
a lucrurilor a fost ce
rută abia peste doi ani. 
Exact cum se escala
dează un război au 
evoluat și revendică
rile reciproce din fosta 
avere comună. Ea a 
solicitat o bijuterie, el 
a contrasolicitat „nu
meroase bijuterii... 
haine de blană... piei 
exotice", atunci ea l-a 
întrebat unde sînt co
voarele, el i-a amintit 
că „lunar făcea cheltu
ieli în plus avind pro
gramare la policlinică, 
cosmetică, croitoreasă, 
dentist, țigări, cromo- 
platin, pantofi, cio
rapi...". Ea a demon* 
strat cu înscrisuri că 
i-a adus cadouri din 
străinătate,. el, tot cu 
înscrisuri — notițe de 
cheltuieli casnice ! — 
că reclamanta a risipit 
22 de lei pe un creion 
dermatograf și 10 lei 
pe o cremă de față !

Abia la urmă de tot 
a fost invocat și con
ținutul bibliotecii, . A- 
ceastă întirziere nu a 
slăbit îndirjirea ad
versarilor. Dimpotri
vă. A fost disputată 
carte cu carte. Nu 500 
de volume — cum se 
pretindea că există — 
ci cite erau, 174 (din 
care 98 din colecția 
„Biblioteca pentru 
toți") și 2 albume. Nu 
toate 
aceeași 
preț 
nele 
le 3 
lei), 
ză la 
doi (Repetăm, 
neri).

Reclamanta a încer
cat să demonstreze ex
pertului, prin semnă
tura ei pe „Dicționarul 
enciclopedic" ediția 
1966, că fondul de 
carte al fostei familii 
ii aparține. Piritul a 
răscolit febril cele 3 

cut-o soția. Imediat policioare și a încercat

Un avocat din Galați 
a trimis o scrisoare 
verișoarei sale din Ca
pitală, spunindu-și pă
rerea despre avataru
rile acesteia cu fostul 
soț. Misiva devenind 
publică prin voia des
tinatarei, care a folo
sit-o la ultimul proces 
dintr-o serie lungă de 
judecăți, ne-am permis să reținem din rindu- 
rile ei o părere inte
resantă, întemeiată, 
desigur, pe practica 
profesională a expedi
torului : „Dragă G. — 
scrie vărul avocat — 
ți-am spus de la în
ceput " " ' ’ .
lingă partaj e floare 
la ureche. Abia aici, la 
partaj, își dă omul 
arama pe față și vezi 
ce-i poate pielea".

Intr-adevăr, nu rare
ori procesele de acest 
soi relevă o veritabilă 
știință a tezaurizării, 
stăpinită de la alfabet 
pină la cele mai subti
le reguli. Este vorba 
de acele atitudini ale 
unor „combatanți" 
care țin sau nu țin 
minte prima privire, 
primul compliment, 
primul surîs pe care și 
le-au adresat, dar in
ventarul domestic l-au 
memorat exact, de la 
caseta cu bijuterii la 
raftul cu lenjerie. No
tițe, epistole, fotogra
fii, ochiul scrutător al 
cite unui musafir sint 
mobilizate în fața oa
menilor in robă pentru 
a reconstitui nu senti- ■ 
mentele uscate, nu a- 
mintirile pierdute, nu 
fericirea risipită, 
„masa partajabilă" 
parcă și termenul este 
onomatopeic — ’ 
haina de blană 
doan'ele goale.

Consternanta 
pere de a face din mes
chinărie un scop su
prem nu lipsește nici 
din disputa in care s-a 
prezentat, la un mo
ment dat. și scrisoarea 
citată. Este vorba de t partajul foștilor soți P. 

' Ingineri. Despărțiți de 
șase ani. Și de tot i atita vreme prin tri- 

’ bunale.I Prima mutare a fă- cut-o soția. Imediat

\
\
\

l

*

că divorțul pe
menționează și 

că piritul, veri- 
in bibliotecă — 
cum am arătat 

sus — carte cu 
a constatat un

de discuții

ci

de la 
la bi-

price-

tomurile aveau 
valoare (la 

de anticariat u- 
costau 2 lei, alte- 
lei, altele chiar 7 S-a făcut experti- 

cererea celor 
ingi-

\
*
V
*

*
J J
*

i

*

*

*

săși controversa 
determinat pe 
părților să-și 
apariția, indignat, a- 
dresindu-i. tatălui său 
(piritul) întrebarea : 
-Ai uitat că mi-ai dă
ruit această carte de 
ziua, mea ?». După 
care discuțiile au fost 
complet sistate, iar 
cartea in discuție nu a 
mai fost cuprinsă in 
numărul cărților luate 
in calcul".

Culegerea „Cum ne 
comportăm" a fost edi
tată in anul 1972. Des
părțirea soților P. s-a 
produs în martie 1980, 
iar expertiza s-a efec
tuat in 1985. Timp su
ficient ca măcar unul 
dintre părinți să fi 
răsfoit și el culegerea 
pe teme de etică dă
ruită fiului lor. Poate 
din ea ar fi aflat la 
vreme cit de searbădă 
este existența dusă - 
exclusiv de dragul’ V unor meschine bunuri ■ 
materiale și la ce mu
tilări penibile te poate 
duce ea.

Serqiu ANDON
<
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Orientările si sarcinile subliniate de tovarășul Nicnlae Ceausescu - la baza activității pentru creșterea puternică a producției agricole

MARI RĂSPUNDERI PENTRU A FACE 
PĂMÎNTUL MAI PRODUCTIV

Programul privind realizarea lucrărilor în domeniul irigațiilor, 
desecărilor și combaterii eroziunii solului în anul 1986 
-::J

Volumul mare de lucrări 
impune organizare bună 
si n perfectă cooperare

PROGRAMUL PENTRU ANUL 1986 PREVEDE:

Înfăptuirea neabătută a Programului privind realizarea lucrărilor In domeniul irigațiilor, desecărilor și combaterii eroziunii solului în anul 1986 prezintă o importanță covîrșitoare pentru dezvoltarea in ansamblu a agriculturii noastre, materializarea sarcinilor din acest program fiind decisivă pentru punerea deplină în valoare a tuturor celorlalte programe menite să asigure creșterea accentuată a producției agricole vegetale atît în acest on, cît și pe întregul cincinal. Despre modalitățile concrete de acțiune pentru realizarea sarcinilor mari, despre măsurile întreprinse în acest scop și unele probleme ce trebuie să-și găsească o grabnică soluționare ne-a vorbit tovarășul 
Neculai MANTZ, adjunct al ministrului agriculturii.

— Concret, care tint sarcinile șt 
obiectivele pentru acest an stabilite în Program ?— Incluzînd st nerealizările din anul trecut care trebuie recuperate integral, in acest an trebuie realizate amenajări noi de irigații De 754 200 hectare, din care 629 200 hectare în sisteme mari si 125 000 hectare în sisteme locale, desecări noi pe 583 300 hectare, din care 541 800 hectare în sisteme si 41 500 hectare în amenajări locale, combaterea eroziunii solului pe 314 400 hectare. Dintr-un început vreau să precizez că. deși este vorba de sarcini deosebit de mari, ele sînt pe deplin posibil de realizat. Este pozitiv faptul că la ora actuală avem documentații tehnice de execuție pentru toate obiectivele planificate .in acest ah. La aceasta se adaugă un vast program de măsuri, aflat in curs de aplicare, menit să conducă la îmbunătățirea. pe toate planurile, a activității pe șantiere. Hotăritoare ră- mîn. asa cum arătam mai Înainte, asigurarea bazei rhateriale la nivelul necesarului si corelarea capacității de execuție cu volumul de lucrări ce-1 avem de realizat.In etapa actuală sintem angajați cu toate forțele pentru finalizarea obiectivelor care au termen de punere în funcțiune pînă la 30 aprilie a.c. Este vorba de amenajări pentru irigații pe 204 200 hectare, din care 44 200 hectare în sisteme locale, desecări pe 164 500 hectare si lucrări de combatere a eroziunii solului pe 34 400 hectare. Intrucît pentru, cele 204 200 hectare irigate cu termen de dare în exploatare la 30 aprilie unitățile agricole au primit plan de cultură în condiții de irigare, au fost luate măsuri pentru dirijarea cu prioritate a bazei materiale si de execuție către șantierele care au asemenea suprafețe pentru a avea garanția- că ele vor fi puse In funcțiune la termenul stabilit.

— Executarea unor lucrări mai 
simple de îmbunătățiri funciare, in 
amenajări locale, realizate cu mij
loacele și forțele proprii ale unită
ților agricole, reprezintă o modali
tate la indemîna oricărei unități 
agricole ca, in funcție de condițiile' 
specifice, să-și sporească fie supra
fața irigată folosind sursele, locale 
de apă, fie cea desecată in caz de 
exces de umiditate. Cum se reali
zează sarcinile stabilite în acest 
domeniu ?— Este un domeniu care ne creează multiple greutăți. Și aceasta nu pentru că nu ar existg condiții pentru extinderea amenajărilor locale de Irigații, cl pentru faptul că în ultimii ani a slăbit preocuparea organelor județene — consiliile populare si direcțiile generale pentru agricultură — cărora le revine răspunderea realizării sarcinilor privind extinderea suprafețelor irigate in amenaiări locale. Anul trecut, bunăoară. din cele 162 100 hectare prevăzute a se iriga prin amenajări locale s-au făcut doar 25 000 hectare. Intr-un număr mare de județe, cum sint : Argeș. Bihor. Brăila, Călărași, Constanta. Dîmbovița. Dolj. Galați, Gorj. Giurgiu. Ialomița. Maramureș, Neamț. Olt. Prahova. Sibiu. Tulcea, Vaslui si Vrancea. nu s-a amenajat nici măcar un hectar.Pentru anul acesta, clnd trebuie să se amenajeze în sisteme locale de irigații 125 000 hectare, este nevoie ca în primul rînd comitetele județene de partid să nu mai accepte nici o nerealizare. Ceea ce trebuie să se înțeleagă temeinic este că realizarea amenajărilor de irigar tii în sisteme locale este parte componentă a Programului national de îmbunătățiri funciare și că realizarea sarcinilor in acest domeniu nu este facultativă, ci obligatorie pentru fiecare județ, pentru fiecare comună si unitate agricolă. Important este ca în etapa imediat următoare, comandamentele județene pentru îmbunătățiri funciare si organele agricole să inițieze acțiuni ample pentru identificarea tuturor surselor de apă pentru realizarea sarcinilor ce le revin privind extinderea suprafețelor irigate în sisteme locale. La executarea amenajărilor propriu- zise. consiliile populare si conducerile unităților agricole au datoria să mobilizeze pe toți cooperatorii si ceilalți locuitori de la sate. Este aceasta o îndatorire de mare însemnătate pentru toți locuitorii de la sate, de a participa cu toate forțele la acțiunile menite să asigure mai buna folosire a pămîntului. creșterea potențialului lui productiv.

— Ce se întreprinde pentru a se 
asigura in campania de udare a 
culturilor funcționarea ireproșabilă 
a sistemelor de irigații existente ?— Un personal numeros de la întreprinderile județene de specialitate este mobilizat la decolmatărea canalelor, repararea căptușelilor si a construcțiilor hidrotehnice din sistemele de irigații și desecări, la revizia tuturor stațiilor de pompare si repararea agregatelor electrice și termice. A fost inventariat întreg echipamentul mobil de udare, stabi- Iindu-Se în fiecare unitate agricolă motopompele. conductele de aluminiu si aspersoarele ce trebuie reparate. Este prevăzut ca toate acesta lucrări să se încheie pînă la 31 martie. La toate acestea aș adăuga acțiunile de instruire și școlarizare a udătorilor Si a personalului care participă la realizarea programelor de udări, care au loc in această perioadă. ca si recrutarea și completarea personalului pentru aplicarea udărilor, prin toate acestea urmă- rindu-se ca pe cele 2 955 800 hectare irigate, cîte erau la sfîrșitul' anului trecut, plantele să poată beneficia de apă în orice moment.

— Ce garanție există că sarcinile 
mari prevăzute pentru acest an vor 
fi realizate întocmai ?— Garanțiile rezidă din Însuși modul foarte serios in care a fost anălizată activitatea din anul trecut. Pentru a ști ce avem de făcut in acest an, avem datoria să privim critic și autocritic modul in care s-a muncit anul trecut. Au existat și cauze obiective, am în vedere mai ales condițiile grele din primul trimestru al anului trecut, cînd. practic. nu s-a putut lucra în cîmp. dar și multe alte cauze subiective. Sintem conștienți de lipsurile manifestate pe multe șantiere in ce privește organizarea judicioasă a activității, ceea ce a determinat folosirea cu indici scăzuți a mijloacelor mecanice din dotare, utilizarea ineficientă a forței de muncă și o diminuare a responsabilității, a ordinii și disciplinei în muncă. Măsurile preconizate în acest an urmăresc înlăturarea fermă a stărilor de lucruri negative. In același timp însă nu pot fi ignorate nici greutățile întîmpi- nate pe multe șantiere în' ce privește asigurarea bazei tehnico-mate- riale. Diferitele unități industriale din cadrul ministerelor care Intr-un fel sau altul concură la realizarea Programului național de îmbunătățiri funciare nu și-au onorat decît în mică măsură sarcinile ce le reveneau.O cerință esențială, realizată doar parțial, o constituie corelarea capacității de execuție cu volumul de lucrări planificat. Și aceasta deoarece din planul de dotare cu mijloace mecanice nu au fost livrate 21 excavatoare, 119 dragline și 63 de buldozere. Trebuie adăugat că din cauza lipsei de conductori din oțel-alumi- niu, unitățile Ministerului Energiei Electrice nu au realizat unele linii electrice de 20 kV, care trebuiau să asigure punerea în funcțiune a unor stații de pompare, efectuarea rodajelor și a probelor cu apă la o serie de sisteme mari de irigații. Am menționat toate acestea tocmai pentru a sublinia o idee esențială. Acum, dincolo de Îmbunătățirea activității pe șantiere, a constructorilor în general, chestiunea care trebuie să ne preocupe în continuare este asigurarea bazei tehnice si materiale la nivelul necesarului rezultat din studiile tehnico-economice. a- ceasta fiind și în acest an prima condiție de care depinde realizarea sarcinilor ce ne revin. Spun aceasta Intrucît : baza tehnică și materială asigurată pînă la ora actuală corespunde necesarului pentru realizarea doar a jumătate din noile amenajări pentru irigații prevăzute pentru acest an. Aceasta Impune ca forurile centrale de resort să suplimenteze cantitățile de materiale la nivelul rezultat din documentațiile tehnice și cuprinse în Programul aprobat de recenta Plenară lărgită a Consiliului Național al Agriculturii.Un sistem de irigații este ca un mecanism complex. Iar punerea lut în funcțiune la termen depinde de livrarea materialelor și a echipamentelor tehnologice la termene strict corelate cu cele de montaj sau execuție. Iată de ce. pentru acest an consider necesară o mai strînsă colaborare între toți factorii implicați, care contribuie, într-un fel sau altul, la realizarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare.

Amenajări pentru irigații - 754200 hectare

Combaterea eroziunii-314400 hectare

Obligații ce trebuie onorate exemplar, la termenele stabilite!
Pentru realizarea volumului de lucrări prevăzut șl punerea In funcțiune a capacităților planificate in acest an există o serie de probleme care țin de Competența altor ministere și organe centrale, fiind de datoria lor să le soluționeze cu operativitate și răspundere. In acest Sens, Programul prevede obligații ferme pentru toate organele centrale care contribuie la realizarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare și modalități concrete pentru rezolvarea sarcinilor ce le revin.

• Ministerul Energiei Electrice tre
buie să urgenteze realizarea acumu
lărilor de apă din zonele Drăgănețti- 
Olt, Siriu ți Zăvoiul Orbului, iar Con
siliul Național al Apelor — a acumu
lărilor de la Dridu, Gurbănești și Fun- 
dulea,' astfel incit pină la 30 aprilie 
a.c. să se asigure volumele de apă 
necesare noilor amenajări de irigații 
din județele Olt, Dolj, Buzău, Dîmbo
vița, Giurgiu, Călărași, Ialomița și 
Sectorul agricol Ilfov.

• Pînă la 30 martie a.c. Ministe

rul Energiei Electrice trebuie să în
cheie construirea liniilor de alimenta
re cu energie electrică de 20 kV pen
tru funcționarea stațiilor de pompare 
din noile sisteme de irigații și dese
cări din județele Constanța, Brăila, 
Galați, Ialomița, Călărași, Dîmbovița, 
Dolj și Olt.

• Ministerelor industriei de utilaj 
greu și industriei construcțiilor de 
mașini le revine obligația de a asigu
ra livrarea ritmică a utilajelor terasie- 
re prevăzute in planul pe acest an,

precum și utilajele restante din anul 
1985.

• Ministerul Industrializării Lemnu
lui și Materialelor de Construcții, Mi
nisterul Industriei Chimice și Ministe
rul Industrie* Metalurgice trebuie să 
impună întreprinderilor furnizoare din 
subordine respectarea graficelor pri
vind livrarea tubulaturii și a utilajelor 
tehnologice contractate, precum și re
cuperarea in trimestrul I a restanțe
lor înregistrate in luna ianuarie a.c.

• Comitetul de Stat al Planificării 
și Ministerul Aprovizionării Tehnico- 
Materiale și Controlului Gospodări
rii Fondurilor Fixe au datoria de a asi
gura repartiții pentru autobasculante, 
autobetoniere și automacarale, cores

punzător volumului de lucrări ce este 
de executat in acest an.

• Consiliile populare județene și 
direcțiile generale pentru agricultură 
vor lua măsuri ca pină la sfîrșitul lu
nii aprilie a.c. să repare și să pună 
în funcțiune toate amenajările din sis
temele locale de irigații și desecări 
prevăzute in plan și să folosească 
pentru irigații toate sursele de apă de 
suprafață și subterane, mici acumu
lări de apă și altele. Se va acorda o 
atenție deosebită mobilizării membri
lor cooperatori și a populației de la 
sate pentru realizarea acestor lu
crări. Se vor lua măsuri pentru exe
cutarea de șanțuri și rigole pe tere
nurile cu exces de umiditate.

Măsuri ferme pentru îmbunătățirea activității pe șantierePentru îndeplinirea exemplara a sarcinilor stabilite în acest an privind extinderea irigațiilor, desecărilor și a combaterii eroziunii soiului, Direcția generala. economica pentru îmbunâtâțiri funciare din cadrul Ministerului Agriculturii a elaborat un program cuprinzâtor de mâsuri menit sâ asigure o îmbunâtâțire radicala a activității pe șantiere, latâ cîteva din masurile preconizate.
Ritmuri înalte de lucru Pentru utilizarea cu randa

prin organizarea judicioasă ment sporit a mijloacelor

a muncii și a producției mecaniceIn vederea recuperării răminerilor In urmă și a realizării integrale a sarcinilor pe acest an și în etapa următoare, pină în 1989, pentru fiecare șantier și punct de lucru se întocmesc programe speciale de măsuri pentru mai buna organizare a muncii și a producției, folosirea mai rațională și eficientă a utilajelor, mijloacelor de transport și a forței de muncă, astfel încit să se realizeze ritmuri superioare de lucru. Direcții de acțiune:• La nivel de secție, atelier, brigadă și sistem se vor întocmi programe concrete de activitate care să cuprindă termene și responsabilități precise pentru efectuarea fiecărei lucrări in parte.• Toți beneficiarii de Investiții trebuie să pună din timp la dispoziția constructorului documentațiile de execuție și să asigure fără întirzie- re deschiderea finanțării la lucrările contractate;• Elaborarea la nivel de brigadă și intreprindere a unor programe care să stabilească resursele materiale și de forță de muncă necesare pentru punerea in funcțiune la termen a noilor capacități;• întărirea ordinii, disciplinei și a răspunderii in muncă pe toate șantierele, astfel incit Ia toate punctele de lucru activitatea să se desfășoare „zi-Iumină“ și in schimburi prelungite, in funcție de disponibilitățile locale de energie și combustibil;• Se va acționa energic pentru reducerea la minimum a absențelor nemotivate si a învoirilor pentru permanentizarea personalului muncitor si reducerea indicelui de fluctuație a personalului.

Un ansamblu de măsuri se referă la îmbunătățirea asistenței tehnice de specialitate pentru întreținerea și redarea imediată în circuit a utilajelor terasiere și a mijloacelor de transport. Direcții de acțiune:• Organizarea pe toate marile șantiere de îmbunătățiri funciare a unor stații de gresare și ateliere mobile de intervenție dotate cu piesele de schimb necesare și cadre specializate;• Pentru activizarea parcului de utilaje și mijloace de transport se vor întocmi grafice de întreținere și reparații în care se va avea in vedere reducerea timpului de imobilizare in reparații cu minimum o zi pentru fiecare utilaj;• Pe șantiere se vor înființa magazii cu stocuri tampon de piese de schimb și se va accentua activitatea de recondiționare și refoiosire a pieselor uzate și de asimilare a altora pentru producerea lor in atelierele proprii ;• Organizarea alimentării centralizate cu combustibili a utilajelor și mijloacelor de transport, în scopul eliminării deplasărilor in gol și a consumurilor inutile de carburanți ;• Recrutarea de mecanici pentru schimbul doi și organizarea perfecționării profesionale a unui număr de 10 000 de oameni din personalul muncitor, pentru a se asigura folosirea corectă a utilajelor din dotare.
Soluții tehnice de ame

najare simple, ieftine și

eficienteDat fiind volumul mare de amenajări pentru irigații ce mai este de realizat pînă în anul 1989, cînd

terenurile irigate vor însuma 55—60 Ia sută din suprafața arabilă a țării, prezintă un deosebit interes promovarea unor soluții constructive simple și ieftine, care să conducă atît Ia reducerea costurilor, a investitiei' specifice, cît și, lucru la fel de important, la o diminuare a consumurilor energetice. Sînt diverse direcții de acțiune preconizate în acest sens :• Extinderea soluțiilor tehnice de amenajări simple și ieftine, cu rețele de canale deschise, transportul apei pe canale executate pe curbe de nivel și dirijarea ei gravitațională pină Ia plante ;• Identificarea tuturor suprafețelor ce se pretează la irigarea culturilor pe brazde, metodă de udare care la sfîrșitul cincinalului actual trebuie să se aplice pe mai mult'de 900 000 hectare ;• Introducerea de soluții noi pentru Irigarea terenurilor in pantă, prin acumularea apei și dirijarea a- cesteia pe curbe de nivel și alte metode și soluții eficiente din punct de vedere economic, care să conducă Ia economisirea de energie electrică;• Folosirea mai accentuată in construcții a elementelor prefabricate din beton și beton armat, tipizarea construcțiilor și modernizarea lucrărilor din beton monolit, astfel ca în acest an ponderea folosirii betonului simplu și armat să fie de cel puțin 40 Ia sută din volumul total de construcții hidrotehnice ;• De asemenea, se va asigura ca la elaborarea noilor proiecte, procentul de elemente prefabricate din beton armat si simplu să fie de minimum 48 la sută, iar gradul de utilizare a proiectelor tip la realizarea investițiilor să reprezinte 60 la sută:• Se va acționa pentru diminuarea cheltuielilor de transport cu cel puțin 25 la sută pe seama reducerii consumului de combustibil, energie, piese de schimb și materiale, precum și prin îmbunătățirea utilizării capacității mijloacelor de transport.
Pagină realizată de
Aurel PAPADIUCFoto : S. Cristian
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ACTlWTflTEA PfflmemDneaTWft - PERMANENT ftNCTRflTft 
Iii flETiimE. CU ÎNALTA EFICIENTA FORMflTWA

Ne aflăm la aproape două luni de la începutul primului an al celui de-al optulea cincinal, al unei noi etape în care va continua pe o nouă treaptă, calitativ superioară, dezvoltarea economico-socială a patriei noastre. O etapă în care se ridică noi probleme, noi exigențe în fața tuturor colectivelor de muncă din economie, în care elementele dezvoltării intensive trebuie să devină preponderente în activitatea fiecărei întreprinderi. Un rol deosebit de important în afirmarea puternică a spiritului creator al oamenilor muncii, în mobilizarea tuturor energiilor revine muncii politico-educative. Intre multiplele pîrghii de acțiune, la îndemina organizațiilor de partid, se află și stațiile de radioamplificare, care se disting prin larga lor audiență, ceea ce le conferă o remarcabilă eficiență educativă. Cum sînt puse în valoare ? Răspunsul la această întrebare l-am căutat in cîteva unități industriale din județele Maramureș, Bihor și Vaslui.ABATAJELE, FAPTELE DE MUNCA ALE MINERILOR — SURSA DE INSPIRAȚIE. Corespondentul nostru pentru județul Maramureș, Gheorghe Susa, s-a aflat în incinta Exploatării miniere Săsar la ora predării schimbului. La acest ceaa din zi. curtea întreprinderii cunoaște o animație deosebită : cei ce au ieșit din a- bataje s-au așezat pe bănci la o țigară împreună cu ortacii lor ce le vor lua locul în frontul de lucru. în acest moment de răgaz, din difuzoare se aude semnalul generic al emisiunii stației de rad;o- amplificare ..Oameni si fapte". vocea cunoscută a crainicului — lăcătușul mecanic Ștefan Deică — aceiași de peste 16 ani.înregistrarea a fost făcută direct la locul de muncă din subteran, in abatajele brigăzilor conduse de Ioan Ghandi, Petru Costin și Nicolae Agoșton. Reporterul le adresează celor trei întrebări privind modul in care și-au pregătit locul de muncă pentru a-și putea îndeplini sarcinile sporite din acest an, locul pe caro îl ocupă în întrecerea socialistă, problemele cu care s-au confruntat la acest început de an. Cei ce ascultă emisiunea află astfel cum cele trei brigăzi au devenit fruntașe, cum se străduiesc să economisească materialele, să întărească ordinea și disciplina. Nicolae Agoșton rostește apăsat cuvintele cind spune că brigada lui n-a avut nici o absență nemotivată în cursul lunii ianuarie, reușind să întroneze de mai multă vreme ordinea și ^disciplina la locul de muncă, ceea ce constituie un factor decisiv la realizarea ritmică a planului de minereu.Minerii ascultă aceste emisiuni care vorbesc despre ei, le comentează și rețin elementele care exprimă experiențe aie (țiuiuii din .subteran, ale activității politic-educative privind obiectivele prioritare ale anului și ale actualului cincinal.Urmărind conținutul emisiunilor acestei stații nu e greu să reții — așa cum s-a subliniat și cu prilejul unui recent schimb de experiență pe municipiu organizat aici la exploatarea din Săsar cu tema : „Aportul stațiilor de radioamplificare la popularizarea hotărîrilor de partid și de stat, a legilor țării" — că dezbaterile, anchetele, sondajele sînt adine ancorate în spiritul hotărîrilor de partid, aducind de la locul de muncă fapte autentice, gînduri și opinii despre efortul colectiv al integrării minerilor în climatul de muncă și răspundere pe care îl cere secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, celor ce activează In extracția de minereuri.Demn de remarcat este și faptul că un colectiv de colaboratori, alcătuit din oameni ai muncii din diverse sectoare ale minei, au consacrat, de-a lungul anilor, o serie de rubrici îndrăgite cum ar fi „A trăi și munci In cinste și demnitate", dedicată unor mineri model de viață și muncă, cum este șeful de brigadă Virgil Radu, cel care a inițiat întrecerea „Briga

da de muncă și educație comunistă", dotată cu trofeul „Diamant de Maramureș" și care a fost generalizată in intreg mineritul din județ. Rubrica „Cadran economic" abordează, sub semnul imperativelor pe care le ridică activitatea economică în actualul cincinal, problemele dezvoltării bazei de materii prime miniere și energetice și ale valorificării superioare a minereurilor exploatate, cu aspecte concrete de la locul de muncă privind pregătirea .pentru exploatare a noi zone mineralizate, îmbunătățirea calității minereului prin reducerea diluției, înnoirea tehnologiilor și creșterea productivității muncii.PROGRAME REALIZATE PE „LUNGIMEA DE UNDA" A ACTUALITĂȚII. La întreprinderea „Metalica" din Oradea, corespondentul nostru Ioan Laza a Început investigația printr-un succint dialog purtat cu tovarășul inginer Petru Cristea, directorul întreprinderii, care preciza : „Pentru noi, chiar în condițiile în care reorganizăm aproape Întreaga întreprindere, programele stației de radioamplificare constituie o prezență cotidiană de largă audiență, dată fiind operativitatea cu care difuzează informații și
Emisiunile stațiilor de radioamplificare 

-implicate activ în munca 
și preocupările fiecărui colectiv

opinii dintre cele mai interesante și utile. Este desigur un statut cîștigat în timp, principala condiție a succesului emisiunilor cbnstind in -mu- larea- acestora pe realitățile colectivului".Suficiente argumente vin In sprijinul acestei afirmații. Să ne referim, bunăoară, la programul întocmit pentru o oră de emisie în ’chiar ziua documentării noastre. In debutul sumarului, un raport muncitoresc incluzînd bilanțul rodnic al primei luni a anului, menționîndu-se printre altele realizarea producției fizice, cantitativ și în structura prevăzută, depășirea producției-marfă cu un milion iei, onorarea contractelor la export. A urmat la cuvînt inginerul- șef, care a prezentat principalele sarcini ce revin colectivului în această lună, acțiunile organizatorice, teh- nico-economice și politico-educative ce trebuie să fie întreprinse pentru a realiza pină la sfîrșitul anului a producție suplimentară în valoare de 15 milioane lei, angajament asumat în spiritul programului adoptat de recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. Rubrica săptăminală „Noul — măsura muncii noastre" inserează un interviu despre un succes de prestigiu al unul grup de specialiști din întreprindere : realizarea pentru prima dată în tară a foliei de nichel. La rindul ei, rubrica „Fruntașii fin cartea de onoare a muncii" a adus in prim-planul atenției ascultătorilor portretul cîtorva oameni ai muncii, muncitori și specialiști de la secția vase emailate. Subiectul : rolul lor în înnoirea producției.Simpla lectură a unei părți a sumarului emisiunii ne îndreptățește să afirmăm că programul stației de radioamplificare de la „Metalica"- Oradea este un reportaj amplu, mobilizator despre viața întreprinderii, un reportaj complex, viu. atractiv.— După cum ați putut sesiza, afirma maistrul Teodor Ștefan, secretarul adjunct al comitetului de partid, realizatorul emisiunilor, ca să fie intr-adevăr convingătoare, ca să-și atingă scopul, programele trebuie să se desfășoare pe „lungimea de undă" a actualității. Adică să reflecte si să răspundă unor probleme concrete ce apar continuu în activitatea de producție, să contribuie la soluționarea lor eficientă.Desigur, cel mai lesnicios mijloc

de a adapta emisiunile la necesitățile fiecărui loc de muncă s-a dovedit a fi solicitarea părerilor celor cărora li se adresează, sondarea opiniilor și preferințelor lor-înaintea definitivării programului-cadru săp- tăminal. Răsfoind programele, rezultă limpede că — pe lingă aspectul informativ — preponderente sînt rubricile care concură nemijlocit la formarea gândirii economice și stimularea creativității tehnice. S-a optat pentru un larg dialog al Ideilor. bucurindu-se de o deosebită audiență rubrica „Bursa ideilor". Săp- tăminal sint prezentate una-două probleme de pe agenda cu „urgente". apelîndu-se la inițiativa și Inventivitatea oamenilor muncii. Și nu în puține situații, ideile prezentate la microfon în cadrul rubricii amintite au oferit soluții eficiente.DIVERSITATEA ESTE BINEVENITA. DAR CONTINUITATEA ESTE ABSOLUT NECESARA. In cea mai nouă și modernă unitate industrială din municipiul Vaslui. Combinatul de fire sintetice — ne relatează corespondentul nostru Petru Necula — lucrează un colectiv tinăr si destoinic. Iți face plăcere să constati că aici totul e nou. iar comitetul de partid se preocupă ca întreaga activitate politico-edu- cativă. mijloacele de propagandă să fie si ele adecvate ritmului tineresc al muncii, să fie intens canalizate în. direcția mobilizării colectivului la Îndeplinirea sarcinilor economice ale acestui an.Una din emisiunile prezentate in ziua in care coresDon- dentul nostru s-n aflat fn combinai s-a intitula’ „Tinerețea in acțiune’ în jumătate de oră orin intermediul unoi știr, interviuri scurte reportaje s: oor- trele fragmente din orogramtil brigăzii artistice, colectivul a luat cunoștință de viata ații de bogată si dinamică a combinatului. Au fost abordate problemele cele mai actuale ale colectivului : cu cit s-au depășit sarcinile de plan pe luna ianuarie, noua tehnologie de voosire In masă a firelor poliesterice. ce preocupări există pentru asimilarea unui număr tot mai mare de piese de schimb, cum evoluează acțiunea de economisire a energiei electrice și termice, -care stnt fruntașii săptămînii, cum sînt gospodărite căminele ș.a.împreună cu responsabilul colectivului de redacție al stației, operatorul chimist Cristian Costin. răsfoim dosarul emisiunilor prezentate din 1983 pînă la zi. Concluzia este pozitivă. Sumare diverse, cuprinzătoare si atractive pentru fiecare dintre emisiuni. Surprinzător și neplăcut este doar faptul că In ultima perioadă frecventa emisiunilor s-a rărit considerabil, iar fn luna ianuarie n-a fost prezentată decit una singură. De neînțeles această „vacanță" radiofonică tocmai acum, cind sintem Ia început de nou an si cincinal si cind unele probleme de mare importantă trebuie să fie stăruitor abordate. Se dovedește de stringentă actualitate necesitatea popularizării mai susținute a experienței Înaintate. a dezbaterii unor probleme ce condiționează sporirea continuă a productivității muncii și calității produselor, realizarea nrograrpului suplimentar de producție pe acest an. valorificarea superioară a materiei prime si recuperarea materialelor refolosibile.Raidul nostru in cele trei unități Industriale a pus. o dată mai mult, în evidentă imensa forță de înrîu- rire pe care o are asupra conștiințelor stația de radioamplificare. Pentru ca această forță să aibă și eficienta scontată, este necesar, așa cum s-a desprins din investigația de fată, să fie folosită sistematic, cu pricepere profesională, în spiritul hotărîrilor și exigențelor formulate de conducerea partidului.
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Cvortetul voca1 de Io căminul cul
tural din Valea Mărului

Invitație la Ateneu
Ciclurile muzical» tematice, 

concertele educative pentru ti
neret, recitalurile instrumen
tale sint genuri distincte ce 
se regăsesc In prezent in pro
gramul Filarmonicii bucureș- 
tene „George Ehescu". Concer
tul de duminică, 23 februarie, 
programat in cadrul ciclului 
„Forme șt genuri muzicale", 
este rezervat elevilor din cla
sele l—VIU, la reușita acestuia 
urmind să-și dea concursul 
Orchestra simfonică a tinere
tului bucurestean sub bagheta 
Iu, Vicolae Racu Studenta vo' 
putea lua parte, in prima zi o 
viitoarei săptămini. Io Ateneu. 
Io un veritabil eveniment ar
tistic evoluția corului .Ma
drigal" condus de Marin Con
stantin, int'-un ' concert cu ca
racter educativ, in care vor fi 
prezentate comori ale muzicii 
de gen naționale și universale. 
Interesant se anunță pentru 
miercuri, 26 februarie, la Ate
neu, spectacolul „Arta orienta
lă și ecourile ei fy cultura eu
ropeană (China—japonia)", o 
îmbinare de muzică vocală, in
strumentală și poezie.Pe afișul -Filarmonicii bucu- 
restene se afli înscrise, de 
asemenea, manifestări muzica
le menite să pună tn valoare 
frumusețea unor capodopere 
ale muzicii simfonice și came
rale românești și străine, să 
încurajeze tinerele talente au
tentice, laureate ale unor con
fruntări artistice naționale și 
internaționale. (Agerpres)

■ ■ ■ ■ H H

Oamenii muncii — pasionați 
interpret ai marilor valoriNe aflăm, cum bine se știe, la Începutul unei noi ediții a Festivalului național „Cintarea României". Stimulată de rezultatele precedente, activitatea amatorilor a reinceput, animată de simț de răspundere și seriozitate, dar și de pasiune și dăruire artistică remarcabile.Cu toate acestea, nu cred că am putea susține că bilanțul tuturor realizărilor de relief și mai ales al tuturor orientărilor fructuoase este încheiat, că sînt deja cunoscute și mai ales popularizate cum se cuvine marile valențe educative, calitative și de cultură autentică. acele orientări ce au favorizat șal tui cantitativ și mai ales calitativ al mișcării de amatori in toate domeniile artistice și care au făcut din prezența ei susținută o -rodnică activitate spirituală, un instrument util in modelarea unei noi conștiințe.S-a scris, s-a discutat mult, sub diverse aspecte despre locul pe care-1 ocupă in mișcarea teatrală românească 'teatrul de amatori. Există un bagaj impresionant de informații sugerate de activitatea celor peste 10 000 de formații teatrale care s-au întrecut in ultima ediție, au activat, au ajutat cu competență și devoțiune la răspîn- direa fenomenului teatral de la noi, aducind, în fața unui public mereu mai numeros, mai receptiv, dar mai alea mai exigent, un repertoriu divers. Fenomenul, care Ia noi are o tradiție bine cunoscută. dezvoltată și temeinic implicată în viața cetății după 23 August 1944. s-a aflat într-o creștere deosebită in anii epocii de aur pe care o trăim, „Epoca Nicolae Ceaușescu", sub egida Festivalului național „Cintarea României". inițiativă strălucită a secretarului general a' partidului Că teatrele oopulare. formațiile ele amatori sînt intr-r, continuă activitate, că nu se așteaptă concursul sau eventualele ..faze” oentru a pregăti o piesă se demonstrează concludent prin faptul că teatrul de amatori este ir. plin elan creator Nu mai sintem martorii unei tendințe de campanie, a unor activități sporadice, festive, de conjunctură. Teatrele populare, multiplele formații sînt, de pildă, acum, in luna februarie, In febra noii stagiuni începute la 15 septembrie. Am văzut recent la Focșani „Opinia publică" — cu prilejul a 10 ani de la Înființarea teatrului popular, spectacol urmat de discuții organizate sub egida A.T.M., la care , au participat instructorii din Județ, interpret!, personalități ale vieții noastre teatrale, sub genericul „Rolul teatrului de amatori tn educația tineretului" ; la Arad, la teatrul popular, o premieră absolută : „Stelele sini galbene" de Attila Znorovszkl, piesă. după o idee de Szâsz Jânos, In interpretarea Elenei Tărău, muncitoare la întreprinderea de ceasuri Arad, șl tn regia tînărului muncitor de Ia U.J.C.M., Mihai Cozma — spectacol la o cotă valorică

deosebită ; la Academia militară din București un recital de versuri și un montaj literar-muzical (regia Îl. Nic. Gindilă), ambele de o foarte bună calitate.Artiștii amatori au fost prezenți la festivalurile de la Timișoara, Piatra Neamț și Galați ; la Caracal s-a realizat o nouă ediție a spectacolelor de comedie, la Călărași s-a inaugurat sediul teatrului popular Veștile de la Lugoj, Buzău, Buziaș, Roman. Medgidia. Rimnicu Vilcea. Slobozia, de la formațiile de amatori de la I.C.T.B. sau Combinatul poligrafic „Casa Scinteii". de la casele de cultură ale tineretului din tară, toate, absolut toate, vorbesc despre efervescența muncii pe planul activității teatrale. Toate atestă funcționarea a două criterii aplicate cu sporită exigență : opțiunea repertorială și viziunea interpretativă, ambele avind un rol definitoriu in tinuta spectacolului teatral contemporan. Și la amatori, astăzi integrați efectiv in peisajul teatral românesc, repertoriul trebuie să fie rod al unei gindiri colective, programul repertorial reprezentând in ultimă instanță expresia transfigurată a modului in care un anumit colectiv teatral și-a asimilat realitatea soclal-politică și idealurile contemporaneității, a modului cum iși înțelege sarcinile derivate din imperativele epocii. O judicioasă opțiune repertorială trebuie să aibă la bază împletirea armonioasă a criteriului ideologic cu cel estetic, amatorii trebuind să fie preocupați, ca și profesioniștii, de altfel, de ecoul ideatic și emoțional al artei lor, de impactul ei în conștiințe. Desigur că — și din această perspectivă — aici vom adăuga și alte condiții, cum ar fi: capacitatea organizatorică de a realiza spectacolul (amploare materială resursele expresive ale colectivului etc.), precum și bucuria artistuiui amator de a juca anume piese, unde sâ se regăsească, prin care să simtă că aduce o contribuție directă in procesul educa- tiv-formativ al publicului.Trebuie să remarcăm cu bucurie că repertoriul amatorilor este prin excelentă un repertoriu al actualității, iar atunci cind cuprinde lucrări ale dramaturgiei clasice opțiunea . se distinge printr-o elevată atitudine culturală.La acest capitol aș vrea șă subliniez că sa cere cu o și mai mare insistentă, deopotrivă, realism și personalitate în stabilirea programului de activitate al formațiilor de amatori, evitarea, tentației de a se imita repertoriul unor formații profesioniste. Aceasta — cu atit mai mult cu cit nu arareori am putut vedea premiere edificatoare ale unor lucrări semnate de autori mai tineri sau consacrați transpuse’ scenic pentru prima Oară cu succes deosebit de - formațiile de amatori (piese de Paul Everac, D. R. Popescu, T. Popescu etc., on exemplul citat mai sus, de Ia Arad, care nu e singurul).

Potrivit ultimelor spectacole vizionate, în ceea ce privește arta spectacolului se constată fenomenul îmbucurător al creșterii spectaculoase a interesului publicului pentru arta amatoare. Acesta aderă fără reticență la ceea ce-i place, nu se lasă atras și nici „mo-, bilizat" oricum și pentru orice. Calitatea spectacolelor prezentate in ultima vreme de teatrele populare și de celelalte formații de amatori este in continuă creștere. Se vine la teatru din convingere, din dorința de a participa la ceea ce se desfășoară, se trăiește sau se dezbate pe scenă, fiindcă se creează comunicarea artistică intre cei de pe scenă și cei din sală. Or, aș zice că se resimte, azi. mai mult ca orieînd. necesitatea păstrării acestui public entuziast. printr-o muncă continuă de finisare a spectacolelor. de valorificare a dramaturgiei prin creație, prin interpretarea textului in sensul sublinierii ideilor lui majore și transfigurării lui emoționale.Colaborarea cu artiștii profesioniști, din ce in ce mai numeroși, mai entuziaști, mai pasionați, a condus la o Îmbunătățire calitativă substanțială a spectacolului. Un rol important il are aici și A.T.M.-ul, care a inclus recent in cadrul său o secțiune specială pentru îndrumarea permanentă a mișcării artistice de amatori, premisă importantă pentru o și mai strinsă colaborare intre profesioniști și amatori, pentru un schimb de experiență mai viu. pentru progrese deosebite. Tactul pedagogic, apropierea de sufletul celor care se angajează să interpreteze texte dificile, dragostea față de colectivele respective se manifestă printr-o adeziune sinceră și prietenească a celor ce se încumetă să stabilească colaborări de suflet cu miile de artiști amatori care abia îi așteaptă in mijlocul lor. în felul acesta, cred, se pot realiza spectacole prestigioase, etalon, care pot fi valorificate printr-o susținută muncă de difuzare, printr-o popularizare bine organizată.In incheiere, o ultimă problemă și nu ceâ mai puțin importantă. Aș insista in direcția amplificării metodelor și mijloacelor de cunoaștere a celor mai bune spectacole, prin schimburi de experiență temeinic organizate, la timp ; prin judicioase aprecieri asupra rezultatelor obținute pe scenă, prin sprijinul eficient ce trebuie acordat de către toți cei ce au această responsabilitate pentru ca teatrul — al cărui potențial educativ a fost strălucit confirmat de-a lungul unei existențe milenare — să-și exercite si mai departe, tn deplin acord cu problematica actualității, sarcinile de înaltă răspunere în edificarea profilului spiritual al omului nou, al omului angajat conștient și responsabil in viata cetății.
Constantin DIN1SCH1OTU

■ ■ ■ ■ ■

cinema

Țară relativ întinsă, aflată undeva la capătul „lumii civilizate occidentale", după o expresie curentă altădată, România a suportat în istoria ei, deseori, privirile pline de superioritate ale „inițiatului" sau ale colecționarului de pitoresc. O primă viziune deformatoare a fost cea a distribuirii literaturilor după criterii extraestetice: populație, suprafață etc. în „mari" și „mici". La Congresul Asociației Internaționale de literatură comparată, Utrecht, Olanda, 1961, s-a emis chiar teoria unor limbi „universale" și a altora „neuniversale", prințre cele din urmă, alături de portugheză, olandeză, polonă, ungară, nu- mărindu-se și româna, dar tot atunci T. Vianu conferenția cu patos patriotic despre T. Arghezi — poet român și universal, de- monstrind astfel suficienta mitului literaturilor „neuniversale".Ulterior, opoziția îmbracă formula Occident-Orient, la fel de falsă, cum de» monstra încă din 1941 G. Călinescu, fiindcă subînțelege dihotomia „bun-rău", iar exemplul „intelectualului occidental", care sancționa în totală necunoștin- ță de cauză cultura noastră, este edificator. Astăzi, premiu] Nobel este decernat unor savanțl sau artiști ce descind din toate țările, la Sorbona se trec teze de doctorat cu Creangă sau Eminescu, iar efortul general al poporului este de impunere și recunoaștere la adevăratele lor valori a științei, economiei, politicii, culturii și arfei românești.Drumul afirmării originalității noastre n-a to«t însă nici simplu, nici ușor. Datorită unor cond:tii is’o- rice si social-pnliti<-e vitrege. sltuati la i“M*’'W'.t> de interese a marilor imperii ale lumii, li tera" ura română modernă debuk-azii relativ mai tîrziu in com

parație cu cele occidentale. Cu toate acestea, n-au trebuit decit două generații de scriitori pentru a naște sinteza specificității noăs- tre naționale, Mihai Eminescu.Citeva mari idei au susținut, precum coloanele unui măreț edificiu, această afirmare. Una a fost cea a conștiinței vechimii, continuității și unității românilor, concretizată și in teoria specificului național.Problema definirii specificului național al literaturii române apare cu constanță in evoluția istorică 
a culturii noastre. Semnificativ, debutul literar in limba română stă sub postulatul afirmării specificității. Coresi, Varlaam, S. Ștefan, Dosoftei și alții sint deopotrivă ctitori și mlădietori de limbă românească pentru că „Bine știm — citim in Noul Testament din 1648 — că cuvintele trebuie să fie ca banii, că banii aceia sint buni, carii îmblâ în toate țările, așia și cuvintele acele sănt bune carele le înțeleg toți", după ce Cores! scrisese in 1561 : „Mai bine e a grăi cinci cuvinte cu Înțeles decit 10 mii de cuvinte neînțelese în limba străină".Cronicarii Gr. Ureche, M. Costin, I. Neculce, C. Cantacuzino sau D. Cante- mir reiau, de la nivelul ciș- tigurilor umanismului renascentist. problema originalității sub aspectul particular al originii limbii și poporului român. Cuvintele lui Ureche „Românii cîți se află lăcuitori in Țara Ungurească și Ardeal și la Maromoroșu. de la un loc sîntu și toți de la Rîm se trag" vor constitui un veritabil laitmotiv al tuturoi intelectualilor români, unul din punctele de amplitudine maximă în- reeistrîndu-se în ideologia corifeilor Scolii Ardelene. ..inflă"ărați apostoli ai românismului". Secolul al XVIII-lea, secolul lumini

lor, aflat tn pragul revoluțiilor burgheze, sub lozinca „libertate, egalitate, fraternitate", substituia Ideea specificității naționale (deși conștiința națională apare acum) în favoarea internaționalismului burghez. Au rămas celebre, astfel, cuvintele lui Goethe : „A sosit vremea literaturii universale, în timp ce literatura națională nu mai Înseamnă astăzi mare lucru". Evident că a doua parte a afirmației gînditorului german cuprinde o exagerare, fiindcă burghezia occiden-

nalității fn pericol". Ideea nu e nouă, tar gînditori ca L. Blaga sau D. Popovici au emis chiar teoria „eliberărilor spirituale succesive" ale istoriei pămîntu- lui nostru, permanent centru de interes pentru frumusețile și bogățiile lui. Un cit de sumar conspect al istoriei tării noastre dovedește oricui că momentele de restriște sint millt mai frecvente decit cele de pace. Ceea ce a făcut să se denumească fără nici o Implicație mistică fenomenul „miracolului româ-

de fanarioți. Astăzi, in conștiința europeană se recunoaște tot mai convingător postulatul de rigoare științifică al lui N. lorga asupra meritului istoric al vitejiei poporului nostru, care, secole, a stat aici, la porțile Dunării, „in calea tuturora răutăților" ce ar fi fost, cu siguranță, stin- jenitoare dezvoltării Occidentului.„Perioada premodernă" a literaturii noastre este o perioadă mai mult de imitații, prelucrări și traduceri, numită in consecința,

de variante răspîndite în toate regiunile țării.Exprimarea poporului este apoi impersonală, în formă, predominînd expresii de tipul „așa se zice", „vorba vine" etc., noi in- locuindu-1 pe eu. Stereotipia milenară iși găsește astfel chintesența in exprimarea aforistică a proverbelor și zicătorilor din opera unui Creangă sau Sa- doveanu.Ritualitatea impetuoasă impusă de ritmul anotimpurilor din eposul coșbu- cian, sentimentul complex
Vocația universală a culturii românești
tală nu cunoscuse situația specifică celei române din Transilvania, de aceea luminismul românesc iși va defini personalitatea polemică, viguroasă prin elementul național, mai ales.Deși cu o apariție de numai trei numere, prin titlu, program, colaboratori și literatură promovată. Dacia literară (1840) reprezintă la rindul ei un nou moment de sinteză de specific național, romantic, intr-o exprimare aproape aforistică : originalitateaeste „însușirea cea mai prețioasă a unei literaturi". Junimea, Contemporanul, Viața românească etc. vor fi la rindul lor tot atî- tea momente ale unei conștiințe permanente de originalitate și specific național.Periodicitatea tn cauzalitate a momentelor de amplitudine ale teoriei specificului național 11 duceau justificat pe Al. Dima la concluzia că „Ea a apărut totdeauna ca expresie a reabilitării cumpenei drepte, ca o restituire a origi-

nesc" este tocmai faptul că niciodată o supremație străină n-a supus, ci dimpotrivă a stimulat, după o perioadă de conviețuire, vigoarea originalității noastre. renăscută si Îmbogățită din fiecare din aceste experiențe istorice. Problema implică lămurirea a cel puțin trei chestiuni : caracterul de sociabilitate al spiritualității românești, militantismul unei literaturi crescute in luptă și vigoarea ei creativă.O experiență românească a fost cea a slavonis- mului, cultura și limba oficială a feudalității noastre. O importantă literatură istoriografi că și religioasă va fi scrisă in slavonă. dar operele vor fi in esența lor tipic românești. Să nu uităm că Răspuns împotriva Catehismului calvinesc din 1645 al lui Varlaam este și una dintre cele mai de seamă cărți teologice originale ale bisericii ortodoxe. O altă experiență a fost cea prilejuită de dominația turcească și apoi prin aceasta

de unii Istorici literari, „decadentă".Faptul înseamnă însă In primul rînd informație și asimilație,- apoi pregătirea uriașului salt spre afirmarea deplină a originalității noastre prin marii clasici.A doua mare preocupare a spiritualității românești a fost de aceea conviețuirea pentru supraviețuire, ceea ce înseamnă in primul rind o filozofică sociabilitate. Criteriul sociabilității românești 11 reprezintă în primul rînd vechimea. „După concepțiile folclorului românesc — scria VI. Streinu — estetica societății conduce estetica individuală... In realitatea lui primară, bardul popular este, fără să știe. reprezentantul tipic al colectivității". Vechimea se verifică in folclor prin improvizațiile orale pe care rapsodul le tace în iurul unor teme deja cunoscute de colectivitate, ilustrative fiind variantele numeroase ale principalelor creații. Miorița singură numără astfel peste o mie

al „pătimirii noastre" invocat de Goga sau cel atit de incitant al filozofului mioritic, nostalgia satului sau invocarea istoriei sint tot atîtea coordonate ale verificării vechimii noastre etnice și culturale.Satul însuși ca arhitectură și sistematizare dovedește aceeași stabilitate.în aceeași ierarhie a sociabilității, natura, „frate cu românul", ocupă un loc privilegiat. „Frunză verde" al creației noastre folclorice iși depășește rolul de refren către acela de simbol montan a! obîrșiei noastre carpatine, după teoria lui Hasdeu. și de comuniune filozofică cu natura Raportul om-natură la noi a fost definit ca fiind de tip apolinic, de distanțare contemplativă, in opoziție cu cel dionisiac, de fuziune mistică intre om și natură De aici sentimentul sublimului contemplației. imaginea pădu- rii-tempiu sau a dilatărilor cosmice din lirica lui Ile- liade. Eminescu. Șlaga sau Arghezi. Semnificative ni se par apoi și sensurile

memoriei naturii din Umbra Iui Mircea. La Cozia a lui Gr. Alexandrescu sau Oltul lui O. Goga, expresia sublimei comuniuni invocate?O dovadă a vitalității o reprezintă militantismul literaturii noastre. „Caracterul militant, național și social, e a doua însușire a literaturii române în dezvoltarea ei de-a lungul epocii care începe cu primele decenii ale secolului al XIX-lea“ — preciza T. Vianu.într-o primă accepțiune, militantism ar însemna angajament social și întreaga noastră literatură dovedește aceasta. Longevitatea luminismului românesc, ce purcede din „predosloviile" primelor tipărituri sau din didacticismul patriotic al cronicarilor și trece prin Școala Ardeleană pină in plină epocă romantică sau specificitatea romantismului nostru, care a fost in totalitate militant, social, ne- cunoscind, datorită acestor comandamente majore, devieri paseiste, dovedesc angajamentul unei culturi cu un permanent simț critic. Nu există eveniment mai important social sau național care să nu-șl fi aflat corespondenta estetică tn literatură.Militantism mal înseamnă Și demnitate. începind cu prima scriere polemică din literatura noastră. Răspuns împotriva Catehismului calvincsc și pină in plină contemporaneitate, a- titudinea demnă se demonstrează ca o constantă.Vitalitatea spirituală, lucru mai puțin analizat sistematic. se verifică șl în disponibilitățile noastre spirituale. care au îmbogățit totdeauna culturile altor popoare, tn mod’esențial insă, vocația universală a culturii noastre se exprimă in năzuința de a oferi lumii opere valoroase și

reprezentative, care definesc coordonatele spirituale ale poporului român, năzuințele și concepțiile lui despre lume și viată.In cultură, linia progresului este decisă prin valoare, prin apariția acelor opere ce rezumă, la un înalt nivel artistic, trebuințele și tendințele vieții naționale, în concordantă cu ce este nou și valoros pretutindeni. Faptul că astăzi cei mai mulți scriitori români sînt traduși, comentați și jucați pe scenele teatrelor de pe toate continentele spune sufici-, ent despre personalitatea V originală a operei acestora, iar acest fenomen de difuziune a cunoscut o amploare -deosebită mai ales in ultimii ani, anii Epocii Ceaușescu, printr-o politică culturală de promovare a valorilor, de deschidere, de dialog.Iată de ce devine nu numai o datorie patriotică, dar și științifică de a pune în valoare, cu fiecare nou prilej, sinteza specificității noastre, năzuință perenă a tuturor generațiilor, ce se regăsesc astfel pe coordonatele sensibilității poporului nostru. Calea de acces spre universalitate. spre larga audiență a literaturii române de azi este aceea a operelor reprezentative pentru viata si munca poporului român. intr-o epocă a afirmării impetuoase a spiritului său creator in toate domeniile. Iată de ce literatura de azi. o literatură originală, patriotică si militantă duce mai departe. îmbogățin- du-le potrivit cerințelor acestei epoci, trăsături fundamentale ale întregii creații artistice românești, afirmate puternic incă din zorii nașterii conștiinței noastre culturale.
Conf. dr.
Dumitru T1UT1UCA

O 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.
• 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 decit 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)
— tl; 13ț 15.
• Rămîi, fericire : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) - 15; 17; 19.
• Fata fără zestre : POPULAR 
(35 15 17) — 11; 15; 18.
• Hallo, taxi!: CIULEȘTI (17 55 46)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLOREASCA 
(33 29 71) — 11 ; 13; 15; 17; 19, MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Vlnătorul de căprioare : FEREN
TARI (80 49 85) — 15; 17: 19, VIITO
RUL (10 67 40) — 15; 17; 19.
• Ultimul mohican : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Fata morgana : CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Program special pentru copil — 9; 
11; 13; 15; 17, Prietenul nostru TU
— 19; DOINA (16 35 38).
• Ciinele : PATRIA (11 86 25) — 9;
11,30; 14; 16,30; 19, BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 11,30; 14; 16,30; T9, FA
VORIT (45 31 70) — 9; 13; 15; 17; 19. 
S Cobra se Întoarce : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, GRI- 
VIȚA (17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17: 
19, COTROCENI (49 48 48) — 15;
17; 19.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Ploșnița — 17; (sala Atelier) : 
Act venețian — 17,30.
• Opera Română (13 18 57) : Truba
durul — 18.
® Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Parada melodiilor — 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Trenurile mele — 17,30; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Hamlet — 15.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Richard al 
III-Iea - 18.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Șoareci de apă — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) :
Cirtițele — 1V,3O.
• Teatrul „C. I. Nottara“ (59 31 03, 
sala Magheru) : Jocul vieții — 17,30; 
(sala Studio) : Pensiunea doamnei 
Olimpia — 18.
• Teatrul Ciulești (sala Majestic. 
14 72 34) : Serenadă tirzie — 18; (sala 
Giulești, 18 04 85)': Jean, fiul lui Ion 
- 18.
O Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Nimic des
pre elefanți — 18: (sala victoria,
50 58 65) : Frumosul din pădurea ză
păcită — 18; (la Palatul sporturilor 
și culturii) : Spectacol extraordinar 
- 18.
® Ansamblul „Rapsodia română” 
(13 13 00) : Pe sub cetini la izvoare 
- 18.
3 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
între caftan și smoking — 17,30.
• Teatru! „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Mary Poppins — 9; Toate pinzcle sus 
- 18.
<3 Teatrul ..Țăndărică" (15 23 77) • 
Ileana Sînziana — 15: (sala Cosmo- 
nauțllor. 11 12 01) : Tigrișorul Petre 
- 15.
© Circul București (10 41 95) : La circ 
:a-n filme — 18.
fi) Studioul de teatru al l.A.T.C. 
(15 72 59) : Miorița — 18.30.
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU Cu prilejul celei de-a 68-a aniversări a Armatei 

și Flotei maritime militare sovietice

a primit pe ambasadorul Republicii Democratice Somalia
{Urmare din pag. I)înmînind strisorile de acreditare, ambasadorul Shcik Abdulle M. Mohamed a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu urări de sănătate și fericire din partea președintelui Republicii Democratice Somalia, Mohamed Siad Barre, precum și urări de noi succese și de prosperitate poporului român prieten.în cuvintarea prezentată cu acest prilej de ambasador este subliniată importanta deosebită pe care au avut-o, în dezvoltarea raporturilor de prietenie dintre țările noastre, vizitele oficiale la nivel înalt, care au - creat posibilități largi pentru extinderea și întărirea cooperării în diverse domenii și au deschis perspective pentru aprofundarea acestora în noi sectoare de interes reciproc. Este pusă în evidență poziția constructivă adoptată de România față de reglementarea pe cale pașnică a problemelor din diverse

zone conflictuale, Orientul Mijlociu, i bucură de o deosebită ciere in viața politicăPrimind scrisorile președintele Nicolae mulțumit pentru mesajul ce i-a fost adresat și a transmis președintelui Republicii Democratice Somalia un salut călduros și cele mai bune urări de sănătate și fericire, de progres și prosperitate pentru poporul somalez prieten.în cuvintarea de răspuns a șefului statului român este reafirmată hotărîrea României de a imprima un curs tot mai dinamic și de a da un conținut tot mai bogat colaborării dintre cele două țări, îndeosebi prin dezvoltarea schimburilor comerciale și a cooperării în producție, în conformitate cu hotărîrile convenite cu prilejul întîlnirilor la nivel înalt. Dezvoltind raporturile largi cu toate statele lumii — se arată în cuvîntare — România socialistă și-a manifestat întotdeauna sprijinul și so-

între care și poziție care se i stimă și apre- internaționalâ. de acreditare, ! Ceaușescu a
acreditarelidaritatea sa cu lupta popoarelor din Africa pentru lichidarea totală a colonialismului, pentru apărarea și consolidarea, independenței lor naționale și înaintarea liberă pe calea progresului economic și social.în cuvîntare se evidențiază, de asemenea, necesitatea ca țările și popoarele lumii să facă totul pentru oprirea cursului periculos al evenimentelor, pentru dezarmare, și în primul rînd pentru dezarmare nucleară, pentru apărarea dreptului fundamental. al națiunilor, al oame- . nilor, la existență, la viață, la pace, libertate și independență.în încheierea solemnității prezentării scrisorilor de acreditare, președintele Nicolae Ceaușescu s-a întreținut, într-o atmosferă cordială, cu ambasadorul Sheik Abdulle M. Mohamed.La solemnitatea prezentării seri- . sorilor de acreditare au participat Ilie Văduva, ministrul afacerilor externe, și Dumitru Apostoiu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.

Cu prilejul celei de-a 68-a aniversări a Armatei și Flotei maritime militare sovietice, însărcinatul cu afaceri ad-ihterim al U.R.S.S. la București, V. G. Pozdniakov, a oferit, vineri, o recepție.Au participat general-locotenent Ilie Ceaușescu, adjunct al ministrului apărării naționale și secretar al Consiliului Politic Suprem al Armatei, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, general-colonel Marin Nicolescu, adjunct al ministrului apărării naționale, reprezentanți ai altor ministere și instituții centrale, generali și ofițeri, activiști de partid și de stat, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice, atașați militari, aero și navali acreditați în țara noastră.Cu același prilej, la sediul Consulatului general al U.R.S.S. la Constanța a avut loc o conferință de presă.Ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, generalcolonel Vasile Milea, a adresat o telegramă apărării Uniunii prilejul Armatei sovietice.

La Casa Centrală a Armatei a avut loc, cu același prilej, vernisajul unei expoziții de fotografii cu aspecte din viața și activitatea militarilor sovietici, la care au participat generali și ofițeri din garnizoana București.Au fost prezenți V.G. Pozdniakov, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice la București, gene- ral-maior M.A. Lealin, atașatul militar, aero și naval al U.R.S.S. in țara noastră, membri ai ambasadei.De asemenea, atașatul militar sovietic s-a întîlnit cu cadre și militari în termen din garnizoanele București și Constanța, cărora le-a vorbit despre însemnătatea evenimentului aniversat. Participanții la întîlniri au vizionat filme documentare puse la dispoziție de Ambasada Uniunii Sovietice. (Agerpres)
Cronica zileiministruluial

Producție
(Urmare din pag. I) îmbună-generală simpla s-au fă-
acestor neajunsuri, pentru tățirea organizării muncii".Dezbaterile din adunarea nu s-au rezumat însă la enunțare a unor cerințe, cicut propuneri concrete cu privire la măsurile ce trebuie luate. Așa s-a ajuns la concluzia că, în condițiile scăderii presiunii gazului de zăcă- mint', accentul trebuie pus pe extinderea pompajului de adincime. Ca atare, s-a arătat, se impune ca în fiecare brigadă de producție să acționeze cel puțin o formație specializată în acest domeniu. „Noi, acum, schimbăm o pompă în circa 10 zile, pe cind o formație specializată execută această operație în maximum 8 ore, a spus maistrul Gheorghe Șolea, de la brigada nr. 3 Satchinez. Iată o mare rezervă de creștere a producției de țiței, cel puțin la brigada noastră, unde din cele 51 de sonde active 30 sînt în pompaj intermitent".Cum au fost recepționate propunerile făcute ? Adunarea generală a stabilit ca sarcină imediată pentru consiliul oamenilor muncii organizarea unor cursuri de calificare — cu sprijinul trustului — în meseriile deficitare, precum și a unor cursuri de pregătire pentru însușirea tehnologiei pompajului de adincime, care va fi introdusă în viitor pe scară largă în această schelă. (Cezar Ioana, corespondentul „Seinteii").
Nu s-au înscris la cuvînt 
tocmai cei care trebuiau 

să-și facă autocriticaAr fi existat, fără îndoială, suficient de multe motive ca dezbaterile din adunarea generală a oamenilor muncii de la întreprinderea metalurgică din Aiud să insiste asupra succeselor incontestabile obținute anul trecut. Totuși, cui ar fi folosit acest lucru atîta timp cit întreprinderea se confruntă cu o serie de probleme din cauza cărora anul trecut planul la producția fizică, de pildă, nu a putut fi îndeplinit integral la toate sortimentele? Evident, nimănui. „Succesele le cunoaștem, a spus Cornel Oniga, inginer-șef sectoare calde. Aș vrea să mă folosesc însă de cadrul oferit de adunarea generală pentru a solicita sprijinul Ministerului Industriei Metalurgice pentru punerea î» funcțiune a instalației de vidare și procurarea unor stocatoare de oxigen lichid".Iată și alte puncte de vedere care ău vizat o serie de greutăți întîm- pinate în desfășurarea la parametri superiori a activității productive. Aurel Sînpetrcan, șeful secției turnătorie de fontă, a criticat faptul că nu se pune in funcțiune instalația de captare a prafului de Ia stația de preparare. Muncitorul Cornel Rusu a
ADMINISTRAȚIA DE STAT 

LOTO-PRONOSPORT 
INFORMEAZĂDuminică, 23 februarie, 1986, Administrația de Stat Loto — Pronosport organizează prima tragere MULTIPLA PRONO- EXPRES din acest an, care oferă participanților alte noi posibilități de a intra în posesia unor importante cîștiguri în AUTOTURISME „DACIA 1300", mari sume de bani, precum și excursii peste hotare.Se efecțuează 8 extrageri, în două faze, cu un total de 48 numere extrase. Extrageri „legate", două cite două, cu cîștiguri pentru 4 și 5 numere din 12 extrase. Variantele de 25 lei pot obține ciștiguri cumulate la ambele faze ale tragerii.Agențiile Loto — Pronosport stau la dispoziția participanților pentru procurarea biletelor pină azi. sîmbătă. la orele obișnuite de închidere, cind este ultima zi de participare.
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de felicitareal U.R.S.S., mareșal Sovietice S. L. Sokolov, cu celei de-a 68-ași Flotei maritime militareaniversări a

suplimentară, eficientă înaltăadresat conducerii întreprinderii cererea de a asigura aparatele de măsură și control necesare, îndeosebi a manometrelor de oxigen. Iar Vasile Rusu, șeful secției forjă, a cerut sprijin pentru asigurarea pînă la încheierea primului semestru a unui manipulator.Angajamentele luate de vorbitori, asigurările formulate cu privire la eforturile pe care sînt hotărîți să le facă pentru realizarea sarcinilor de producție pe acest an au ținut, firește, seama de rezolvarea problemelor ridicate, invitînd astfel la răspunsuri concrete, imediate pe cei vizați. Răspunsurile așteptate au venit însă numai din partea reprezentantului Ministerului Industriei Metalurgice, C. Paraschiv, director adjunct, care în cuvîntul “ ,prezenți de sprijinul ministerului in soluționarea adresate.Celelalte probleme au rămas însă fără răspuns în adunarea reprezentanților oamenilor muncii. De ce ? Probabil că cei care trebuiau să ia cuvîntul, adică, în primul rînd, cadrele din 'conducerea întreprinderii — la adunare nu a vorbit nici unul din directori — ar fi trebuit să își facă și... autocritica. Rămîne deci ca autocritica să fie făcută prin fapte, acționîndu-se concret pentru soluționarea tuturor problemelor ridicate în adunare și îndeplinirea exemplară a planului pe acest an. (Ștefan Dinică, corespondentul „Scînteii").

său i-a asigurat pe ceicererilor ce i-au fost

Intenții, doar simple 
intenții ?Este destul de greu de făcut o asemenea afirmație, dar o spunem cu toată răspunderea că adunarea generală a oamenilor muncii de la întreprinderea de utilaj petrolier și reparații Teleajen n-a fost ceea ce ar fi trebuit să fie. Adică o tribună de dezbatere largă, exigentă și responsabilă a activității care să se tragă cesare.Darea de seamă . cum s-a menționat — să asigure o analiză cit mai concretă a muncii depuse de oamenii din secții și ateliere, să expună principala problematică a producției anului acesta. Și-a propus, dar n-a reușit, ceea ce explică în bună parte și faptul că Ia cuvînt s-au înscris doar 12 oameni ai muncii, dintre care numai doi muncitori. Ceilalți au fost ingineri, economiști, șefi ai unor sectoare și secții. Dar nici aceștia n-au privit cu exigență problemele acute ale producției.Să exemplificăm. Inginerul Ion Alexe, șeful oțelăriei, a arătat că în acest an trebuie să se producă cu 300 tone de piese turnate în plus față de anul trecut. Cum să se îndeplinească insă această sarcină dacă nici pînă în prezent nu s-au asigurat repartițiile de materii prime și materiale? Era deci cazul ca în adunarea generală a oamenilor muncii să se arate concret ce sarcini reveneau conducerii întreprinderii, altor factori de răspundere și de ce problemele aprovizionării tehnico-materia- le nu sînt soluționate corespunzător.

Aceasta cu atît mai mult cu cit în sală se afla și ing. Mircea Ionescu, reprezentantul Ministerului Petrolului. Era, într-adevăr, necesar ca lucrurile să fie lămurite, dar nu au fost.După cum fără explicații au rămas întîrzierile înregistrate în finalizarea laminorului de tras bandaje sau lipsa unor cursuri pentru ridicarea calificării oamenilor muncii de la forjă. Și aceasta deoarece, în general, cei care au luat cuvîntul au făcut un fel de constatări întîmplă- toare, necorelate, negîndite în legătură cu sarcinile referitoare la creșterea productivității muncii sau sporirea producției. Care sînt cauzele acestei apatii, să-i zicem ?A încercat să ne răspundă după adunarea generală secretarul comitetului de partid, tovarășul Marin Flo- rea, care ne-a spus : „într-adevăr, vorbitorii au fost puțini și problemele ridicate nu s-au situat la nivelul dezbaterii ce ar fi trebuit să fie făcute intr-un asemenea for muncitoresc. Este poate și consecința faptului că, de mai multă vreme, la noi, unele probleme ridicate în adunările oamenilor muncii n-au fost rezolvate prompt, nu s-au dat la timp răspunsuri la problemele ridicate. Vom căuta să analizăm mai profund felul în care am muncit noi, comuniștii, tovarășii din conducerea unității. Sîntem siguri că, acționînd mai energic, înfăptuind propunerile făcute, interesul oamenilor pentru dezbaterile din viitoarele adunări generale va crește și el".Convingere pe care o împărtășim întru totul, dar care deocamdată s-a manifestat mai mult ca intenție. (Constantin Căpraru, corespondentul „Scînteii").
La ce se gîndeau 

furnizorii ?colectivului, din învățămintele ne-și-a propus — așa
dezbaterile adunărilor generale întreprinderile „Electronica" calculatoare electronice din mai ne asigură

Din de la și de Capitală am reținut un aspect aparte. „Furnizorii nu uneori nici măcar urgentele zilnice; iată, chiar în această zi a adunării generale ne lipsesc 21 de repere" — spunea, în cuvîntul său, Adrian Diș- mărescu, . șeful compartimentului aprovizionare din întreprinderea „Electronica". în aceeași ordine de idei, tehnicianul Năstase Ilie adăuga:

„...furnizorii ar trebui să dovedească mai multă solicitudine față de problemele noastre de producție".Ne-am fi așteptat ca, pe loc, chiar in adunarea generală, reprezentanții furnizorilor să solicite înscrierea la cuvînt. Dar reprezentanții furnizorilor sau nu erau de față, sau au tăcut 1Furnizorii „Electronicii" lipseau, deși prezenta lor ar fi fost tot atît de firească, prdeum cea a reprezentanților centralei, ministerului, organelor locale de partid. Mai cu seamă că la aceste adunări generale s-a făcut bilanțul pe 1985 și s-au dezbătut măsurile pentru realizarea planului pe 1986, an hotărîtor pentru noul cincinal, an în care sarcinile suplimentare de producție cer o mai mare concentrare de eforturi.„întreprinderea de calculatoare electronice și-a invitat toți colaboratorii — ne-a asigurat Elisabeta Stanciu, secretara comitetului de partid — dar nu au venit toți, iar cei prezenți..." Au fost, de fapt, absenți !„Ne întîlnim în fiecare zl cu furnizorii noștri, tocmai pentru a încerca să eliminăm operativ neajunsurile, să ne corelăm ritmurile, să fim pe aceeași lungime de undă", ne-a spus Nicolae Popescu, secretarul comitetului de partid de la „Electronica".Este chiar atît de greu să se stabilească un dialog cu furnizorii și în adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii ? Măcar cu principalii furnizori !Prin statutul său, adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii analizează, între altele, modul în care a fost îndeplinit planul, rezultatele obținute, neajunsurile și cauzele lor. Cum și în rezultate, și în neajunsuri furnizorii sînt profund implicați, aceste analize ar trebui să aibă loc în prezența lor și cu participarea lor efectivă la dezbatere. De altfel, prezenți (și activi !) trebuie să fie toți factorii care concură direct la realizarea și desfacerea produselor, inclusiv firma de comerț exterior. Este necesar ca în cadrul adunării generale a reprezentanților oamenilor muncii să se stabilească un dialog real, eficient între toți acești factori, un dialog menit a face din competența profesională și înalta responsabilitate fațetele aceleiași Ichim).

La Muzeul literaturii române din Capitală s-a deschis, vineri, in cadrul relațiilor de colaborare cultu- ral-artistică româno-italiene, o expoziție de fotografii consacrată vieții și creației poetului revoluționar Gio- sue Carducci. Un loc distinct în expoziție îl ocupă imaginile privind receptarea operei scriitorului în țara noastră, prin ediții originale și traduceri în limba română.La vernisaj au luat parte reprezentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, alți oameni de cultură, un numeros public.Au fost prezenți Sergio Cattani, ambasadorul Italiei la București, și membri ai ambasadei.
t V

13,00 Telex
13,05 La sfîrșlt de săptămînă (parțial 

color) • Pe sub poala codrilor — 
melodii populare • „Duel" pe... 
note • Gala desenului animat
• Ochi de copii : „Știm să ci
tim..." — reportaj • Șah • Ma
rile momente ale baletului • Cîn- 
tecul cuvintelor — moment poetic 
O Univers românesc : „Rampa de 
lansare" — reportaj ® Concertul 
din Aranjuez pentru chitară și or
chestră de Joaquin Rodrigo
• Telesport — rubrică de actua
lități sportive • Autograf muzical 
Săptămînă politică 
închiderea programului 
Telejurnal
Teleenclclopedla (color) 
Atenție motor... filmăm I (color). 
Fantezie muzicală

20,40 Film artistic (color). „Vînătoare 
pe Kilimandjaro". Prima parte

21,50 Telejurnal
22,00 Melodii de neuitat (color)

14,45 
15,00 
19,00 
19.25
19,55

vremea

comunistămedalii. (Valeria
Intreprinderca de Arad, întreprin-Sondaje asemănătoare am făcut și în alte unități : utilaj tehnologic Bistrița, întreprinderea de confecții derea de contactoare Buzău. Combinatul de lianți și azbociment Tîrgu Jiu. în esență, concluziile ce se desprind din dezbaterile ce au avut loc în adunările generale pot fi rezumate astfel :• Critica și autocritica, acolo unde au fost prezente în cuvîntul participanților la discuții, au determinat luarea unor măsuri concrete pentru perfectionarea activității productive.® în destul de multe cazuri, dezbaterile din adunările generale au avut insă un caracter general și din această cauză nu au fost abordate cele mai stringente probleme ale producției.® în multe întreprinderi au luat cuvîntul prea puțini muncitori, adică tocmai cei care cunosc cel mai bine cerințele producției și care pot să contribuie la îmbunătățirea activității prin propuneri și sugestii concrete, eficiente.• Adeseori, reprezentanții ministerelor si al centralelor industriale prezenți la adunările generale nu au dat răspunsuri concrete la problemele ridicate de oamenii din producție.

Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 22 februarie, ora 20 — 25 fe
bruarie, ora 20. In țară : Vremea va 
fi in general închisă, cu cerul mai 
mult noros. Temporar vor cădea pre
cipitații sub formă de ninsoare în ma
joritatea zonelor țării, exceptînd cele 
din sud, unde vor avea un caracter 
izolat. La început, precipitațiile .vor fi 
șl sub formă de lapoviță șl ploaie, 
favorizînd producerea poleiului. Vîn- 
tul va sufla slab pînă îa moderat, cu 
unele intensificări în estul șl sudul ță
rii, în prima parte a intervalului, apoi 
numai în est, cu viteze de 40 pînă la 
70 km/h. In sudul țării, pe alocuri, can
titățile de apă pot depăși 15 litri pe 
metrul pătrat în 24 de ore. Tempera
tura aerului va marca o scădere ușoa
ră spre sfîrșitul intervalului. Minimele 
din timpul nopții vor fl cuprinse în
tre minus 15 și minus 5 grade, ușor 
mai ridicate în prima noapte în sudul 
țării, iar maximele din timpul zilei în
tre minus 6 și plus 4 grade. In regiu
nile nord-vestice și centrale, cu carac
ter lpcal, se va semnala ceață. In 
București : Vremea va fi în general în
chisă. Temporar vor cădea precipitații, 
predominînd sub formă de ninsoare. 
Vînt moderat. Temperaturile minime 
vor oscila între minus 6 șl minus 3 
grade, iar cele maxime între minus 2 
și plus 2 grade.

Informații

Sondaj realizat de Ion TEODORINFORMAȚII DE LA C.E.CDepunătorii la C.E.C. beneficiază de multiple drepturi și avantaje. printre care și păstrarea secretului privind numele depunătorului. ale titularilor depunerilor 'Șl operațiile efectuate de C.E.C. Legea finanțelor și Statutul C.E.C. reglementează că informații în legătură cu sumele depuse la C.E.C. se dau de organele Casei de Economii și Consemnatiuni numai. in scris, pe bază de adresă, cu libretului sau acestuia :— titularilor nomii ;— persoanelor indicate prin clauza de împuternicire înscrisă în
de cerere scrisă sau condiția prezentării indicării numărul iilibretelor de eco-

libret, dar numai pentru operațiile făcute de acestea ;— depunătorilor, numai pentru sumele depuse de aceștia pe numele altor persoane ;— persoanelor împuternicite de către titulari prin procură sau prin- tr-o altă formă de împuternicire legală. în limitele stabilite prin împuternicire ;— părinților și tutorilor, pentru depunerile aparținind titularilor minori ;— persoanelor înscrise la dispoziția testamentară, numai după decesul titularului și numai pentru soldul existent la data decesului ;— moștenitorilor legali sau testamentari. prin atestarea acestei ca-

lităti de către organele notariale său instanțele judecătorești numai pentru soldul existent la data decesului titularului. iPotrivit legii, nici o altă persoană în afară de cele arătate mal sus nu are dreptul să ceară date informative asupra depunătorilor și operațiilor efectuate de aceștia la Casa de Economii și Consemna- țiuni.Este important de reținut că instrumentele de economisire oferite populației de unitățile C.E.C. din întreaga tară răspund toate aceluiași scop : păstrarea in cea mai deplină siguranță a economiilor bănești personale si sporirea acestora prin dobînzi și cîștiguri.

A

Excelenței Sale
Domnului FERDINAND E. MARCOS

Președintele Republicii Filipine MANILARealegerea dumneavoastră în funcția de președinte al Republicii Filipine îmi oferă prilejul de a vă adresa, în numele poporului român și al meu personal, calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de succes deplin în înalta dumneavoastră funcție.Exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare dintre România și Filipine se vor dezvolta în continuare, spre binele popoarelor noastre, in interesul păcii și al înțelegerii internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Viața economico-socială 
a localităților patriei 

DIN VEȘTILE TRANSMISE 
DE CORESPONDENȚII „SClNTEII"

VASLUI : înnoirea 
și modernizarea producțieiO preocupare susținută a colectivelor de oameni ai muncii din întreprinderile industriale ale județului Vaslui o constituie înnoirea și modernizarea tehnologiilor de fabricație și a produselor, acțiune care reprezintă o direcție importantă atît pentru ridicarea continuă a parametrilor tehnico-funcționali, sporirea calității și competitivității produselor, cit și pentru diminuarea continuă a consumurilor materiale și energetice. Colectivele unităților economice vasluiene au realizat de la începutul anului și pină în prezent 15 noi tehnologii de mare randament și peste 80 de produse noi. Cele mai bune rezultate au fost înregistrate la întreprinderile de rulmenți și "de elemente pneumatice și aparate de măsură Bîrlad, întreprinderile Mecanica, de materiale izolatoare, Textila și Combinatul de fire sintetice Vaslui, întreprinderea Moldotex' Huși și altele.

GALAȚI : Realizări 
ale laminoriștilorColectivul de muncă de la întreprinderea Laminorul de tablă Galați, fruntaș în întrecerea socialistă pe ramură în 1985, a obținut și in acest an rezultate deosebite prin- tr-o organizare exemplară a activității în toate sectoarele de producție, folosind intensiv, la înalți •parametri de funcționare, capacitățile de producție, Laminoriștii de

■

aici raportează realizarea, prevederile planului, a 680 _____profile formate la rece, peste 200 tone laminate finite pline, precum și 250 tone produse din inox la rece. Este demn de remarcat că aceste rezultate au fost obținute în condițiile gospodăririi cu chibzuință a energiei electrice și combustibililor.

peste tone

CRAIOVA : Produse 
ale tehnicii de vîrfîn acest an, aproape 80 la din producția întreprinderii utilaj greu din Craiova este mată din produse noi : unelte . grele și utilaj ________complex. în ultimul timp, au intrat în fabricația de serie roboți industriali pentru forjă destinați întreprinderilor constructoare de mașini. Primul robot de acest fel se află acum pe fluxul tehnologic al întreprinderii mecanice Plopeni.

sută de for- mașini- tehnologic

TEIUȘ : Construcții social 
edilitareîn comuna Teiuș, județul Alba, localitate care cunoaște un ritm intens de urbanizare, au fost date in folosință. în centrul civic, blocuri de locuințe cu 40 apartamente, prevăzute la parter cu spații comerciale și pentru unități prestatoare de servicii. Tot aici au fost construite un complex comercial și un complex meșteșugăresc. In acest an vor fi date în folosință alte 100 apartamente și unități comerciale și prestatoare de servicii.

Un nou tip de tractor pentru lucrări 
de intervenții la sonde

Pină in prezent, 
pentru efectuarea lu
crărilor de intervenții 
la sonde erau utiliza
te două tipuri de trac
toare. lntrucit aceste 
tractoare au început 
să nu mai corespundă 
exigențelor crescinde 
ale activității de foraj, 
lucrătorii Institutului 
de cercetare științifică 
si inginerie tehnologi
că pentru tractoare 
Brașov au realizat un 
tractor care să înlocu
iască pe cele vechi. 
Este vorba de un trac
tor de 100 cai putere 
pe șenile, echipat cu 
trolly de intervenție. 
Noul tip de tractor 
este mai economic de- 
cit cele folosite in pre
zent. Pe lingă o redu
cere a consumului de 
combustibil cu 20 la 
sută, el oferă și con
diții mai bune de 
muncă atît pentru 
tractorist, cit și pentru 
ceilalți membri ai for-

■

11 fa-,

sportive
Competiții în cadrul „Daciadei"• în stațiunea Vatra Dornei se desfășoară. în cadrul etapei de iarnă a competiției sportive naționale „Daciada". finalele pe tară ale acțiunilor sportive și de pregătire pentru apărarea patriei, dotate cu „Cupa Pionierul", organizate de Consiliul Național al Organizației Pionierilor.La întreceri participă pionieri și școlari, cîștigători ai etapelor județene la probele de schi, sanie și biatlon. selecționați din cei peste 2 milioane de copii care au luat startul la începutul actualei ediții de iarnă a „Daciadei".Activitățile sportive complexe, dotate cu „Cupa Pionierul", își propun să atragă un număr cit mai mare de copii la practicarea Sporturilor de iarnă și a exercițiilor fizice în aer liber, să dezvolte în rîndul celei mai tinere generații a patriei calități fizice si morale deosebite : cutezanță. dîrzenie, spirit de colegialitate, dorința de autodepășire.Duminică, în finalul întrecerilor

★NATAȚIE. în ziua a treia a campionatelor de natatie ale U.R.S.S., la care participă ca invitați si sportivi din alte țări. înotătoarea româncă Eniko Palencsar a cîștigat proba de 1 500 m. cu timpul de 16’39’’64/100, fiind urmată de Elena Dedenbero- va — 16’42”32/100 și Vlada Burova —
DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERIIde zece ori degradarea solului. în schimb, prin consolidarea terenului cu baraje, în partea inferioară a pantelor, procesul ne- dorit se poate opri. Din păcate, un succes cum este cel de fertilizare, prin irigații, a deșertului Neguev, cu ajutorul fluviului Iordan, nu poate fi reeditat în Sahel, bunăoară, unde lipsesc asemenea resurse de apă. Nici o metodă cum e cea de fixare, cu un strat de petrol, a dunelor de nisip, pe care apoi se pot realiza culturi, nu poate fi extinsă în toate zonele amenințate cu deșertifieprea. Noua metodă este aplicată cu succes doar în unele țări mari producătoare de petrol. Ca atare, așa cum arată specialiștii, pentru fiecare zonă nevralgică trebuie găsite, la fața locului, soluțiile cele mai adecvate și mai realizabile.

• DEPOLUARE MAI EFICIEN
TĂ. Specialiștii atelierului de echipamente de epurare, din cadrul Combinatului siderurgic din Sofia, au realizat un nou

• CU TOATE FORȚELE, ÎM
POTRIVA „OFENSIVEI DEȘERTU- 
RILORI". Măsurile de stăvilire a transformării zonelor semiaride în deșerturi trebuie să se situeze în centrul preocupărilor pentru ajutorarea „lumii a treia", ăfir- mă o serie de specialiști din intreaga lume. Și aceasta, fără întirziere, intrucit anual 60 de mii de kilometri pătrați se adaugă zonelor aride ; în prezent, numărul oamenilor nevoiți să trăiască în asemenea zone ridieîndu-se, potrivit datelor O.N.U., la 510 milioane.In primul rînd, afirmă specialiștii, tre.- buie să se renunțe la practicile care sporesc eroziunea solului. Astfel, un grup ,de cercetători elvețieni au stabilit, pe baza unor studii efectuate in Etiopia, care sint plantele cele, mai dăunătoare pentru calitatea solurilor amenințate de eroziune. Bunăoară. Înlocuirea, pe terenurile in pantă, a ierburilor naturale cu orz intensifică

tip de filtru — cu două etaje — destinat, în special uzinelor din sectorul metalurgic. Cum funcționează un asemenea filtru ? Gazele de ardere sînt antrenate, prin partea inferioară a acestuia, intr-un „ciclon" uscat, unde pierd, sub efectul forței centrifuge, cele mai mari particule poluante. Mai precis, procesul de purificare a- tinge aici o proporție de 70 la sută. în continuare, gazele trec prin a doua parte a filtrului, unde se formează un strat „pseudofierbinte", purificarea sporind la 99 la sută. Pentru eliminarea gazelor nocive, apa a fost înlocuită cu un neutrali- zant, bunăoară bioxidul de sulf. Materialul obținut, după acțiunea neutralizantu- lui, se poate folosi cu bune rezultate, în domeniul materialelor de construcții.
® „PREFERINȚELE" FULGE

RELOR ? După cum rezultă din recente studii întreprinse de meteorologi, din ca- dri»l Administrației pentru studierea ocea-

nulul și a atmosferei, din S.U.A., fulgerele nu cad la întîmplare, ci după anumite „modele", în funcție de climă, de traseele cu- renților de aer și de topografia locurilor. Desigur că determinarea acestor „modele" prezintă o utilitate deosebită, mai ales în zonele în care nu se dispune de instrumente de detectare, cum ar fi radarul.Studiind locul și frecvența producerii fulgerelor, în două zone, din nord-estul statului Colorado și, respectiv, din centrul Floridei, și confruntînd datele obținute cu așa-numitele „hărți ale fulgerelor", care reflectă acest fenomen pe două treimi din S.U.A. și pe aproape întreaga Canadă, cercetătorii au ajuns la concluzia că formarea și propagarea fulgerelor se înscriu in două „modele" teoretice generale.
• 8 OTRĂVURI REUNITE. In urma unui studiu efectuat de specialiști ai Institutului național al consumului, din Franța, în fumul de tutun s-au identificat opt „otrăvuri" la fel de nocive ca gudronul)

rea-Ciuc. El se produ
ce In colaborare cu în
treprinderea „Tracto
rul" din Brașov. (N. Mocanu).

Noul 
lansat 

serie

mafiei 
tractor 
in fabricația de _____
la întreprinderea de 
tractoare din Miercu-

de lucru, 
a fost

sportive va avea loc tradiționala acțiune, cu caracter cultural-educativ, „Bucuriile zăpezii", la care vor participa formații artistice de copii laureate ale Festivalului național „Cin- tarea României".• în fcilele de 1 și 2 martie, la Bușteni va avea loc finala pe tară a „Cupei U.G.S.R." la schi fond si alpin, tradițională competiție sportivă de masă, ajunsă la a 18-a ediție și înscrisă în programul etapei de iarnă a „Daciadei". în acest an. la întrecerile etapelor de masă au participat aproape un milion de oameni ai muncii din întreprinderi si instituții din întreaga tară. Organizată de Comisia de sport și_ turism din cadrul Consiliului ____U.G.S.R., competiția va cuprinde următoarele probe : schi fond (feminin — ștafetă 3X1,5 km ; masculin — ștafetă 3X3 km), schi alpin' (feminin — categ. 19—25 ani. categ. 26—35- ani ; masculin — categ. 19—25 ani, categ. 26—35 ani).

CIuj-Napoca. contind pentru optimile de finală ale ..Cupei României"' la fotbal. Mîine. pe terenuri neutre, se vor desfășura alte șase partide : Gloria Bistrița — Oțelul Galați (la Suceava) ; Chimia Rm. Vîlcea — Ceahlăul Piatra Neamț (la Brăila) ; Victoria București — Petrolul Ploiești (la Tîrgoviște) ; Jiul Petroșani— Metalul Bocșa (la Caransebeș) ; Progresul Vulcan București — F.C. Olt (la Sibiu) ; Universitatea Craiova — Șoimii I.P.A. Sibiu (la Rîmnicu Vil- cea). Meciul dintre echipele bucu- reștene Steaua și Rapid se va disputa miercuri. 26 februarie, pe stadionul Steaua din Capitală. Toate jocurile vor începe la ora 14.
Central al

(Agerpres) \

HANDBAL. Vineri, In Sala sporturilor din Brașov s-a disputat meciul internațional amical de handbal masculin dintre reprezentativele României și Cubei. Victoria a revenit cu un scor detașat handbaliștilor români, care au învins cu 31—19, avîn- du-i drept principali realizatori pe Stingă — 9 goluri, Măricel Volnea — 6, Marian Dumitru și Mocanu — cite 4. De la oaspeți s-a remarcat Marquez, autorul a 5 goluri.
★16’56”24/100. La 50 m bras, masculin. sovieticul Dmitri Volkov a stabilit cea mai bună performantă europeană : 28”48/100.FOTBAL. La Alba Iulia se dispută astăzi meciul dintre echipele Dinamo București și Universitatea

RUGBI. La Lisabona se va disputa astăzi meciul dintre selecționatele României și Portugaliei, contind pentru campionatul rugbi — „Cupa tării noastre fac Bucan. Vărzaru. St. Constantin. Lungu.
european de F.I.R.A.". Din Iotul parte, printre alții. Murariu. Paraschiv, Pașcu, Opriș și

care se formează tot Ia arderea țigării. Acestea sînt monoxidul de carbon (care se fixează in hemoglobina, în locul oxigenului), oxidul de azot, acetaldehida, acidul cianhi- dric și acroleina (patru produse care ■ irită bronhiile, perturbînd funcțiile plămînilor) și, în fine benzenul, toluenul și izoprenul (trei substanțe care concură la apariția cancerului). Specialiștii francezi consideră că ar trebui să se menționeze pe pachetele de țigări valoarea globală a acestor produse toxice, diferențele fiind considerabile, în funcție de marcă. Raportul dintre ele ar putea merge, bunăoară, de la 1 la 12 pentru izopren și de la 1 la 62 pentru acidul cianhidric. Cu alte cuvinte, specialiștii consideră că fumătorii ar trebui să fie mai bine informați asupra riscurilor pe care și le asumă nerenunțînd la țigară.
• BETONARE SUBACVATICĂ 

SIMPLIFICATĂ. în general, pentru realizarea construcțiilor subacvatice se recurge

fie Ia chesoane, (un fel de cutii cu care se pot executa fundații sub apă), ceea ce este destul de costisitor, fie la turnarea unor blocuri separate de beton, pe uscat, și asamblarea lor sub apă, ceea ce sporește, de asemenea, costul lucrărilor. Betonarea directă, sub apă, este firește de preferat. O nouă soluție, în acest sens, este oferită de firma japoneză „Obayashi-Guma", care a realizat un tip de beton ce poate fi turnat de la suprafața apei, cu ajutorul unor „pîlnii" scufundate în apă. Secretul noului material constă în aceea că in compoziția betonului obișnuit intră, la un metru cub. 3—4 kg de aditiv special, un praf alb care poate fi amestecat cu cimentul uscat ori încorporat ulterior amestecului. Ce-i drept, acest beton se întărește mai încet și este de două ori mai scump decit cel obișnuit, în schimb, el prezintă caracteristici mecanice mai bune șl elimină multe dificultăți din curenta realizare a construcțiilor subacvatice.
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R. F. GERMANIA : „In locul armelor nucleare, 
mai multe locuri de muncă"BONN 21 (Agerpres). — In Republica Federală Germania, tot mai largi pături sociale se pronunță împotriva escaladării cursei înarmărilor, atit pe Pămînt, cit și în spațiul cosmic. O categorie deosebit de activă în mișcarea pentru pace vest-germană continuă să fie tineretul. în cursul unor demonstrații desfășurate recent în mai multe orașe ale tării, numeroși tineri au

cerut „In locul armelor nucleare, mai multe locuri de muncă".Continuindu-și campania inițiată anul trecut, organizații de tineret ale Partidului Liber Democrat au condamnat, de asemenea, extinderea cursei înarmărilor cosmic, pronuntîndu-se participării american „războiul R.F.G. la cunoscut sub stelelor".
în spațiul împotriva programul numele de
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JAPONIA: Oamenii de știința 
se pronunță împotriva înarmărilor

TOKIO 21 (Agerpres). — tn Ja
ponia, oamenii de știință se adaugă 
altor pături sociale și forțe politice 
care se pronunță împotriva inar- 1 mărilor în lume, in primul rind a 

* înarmărilor nucleare. De curind, i un nou grup de personalități ale 
f științei și culturii nipone și-au ex- 
) primat public dezacordul față de

programul american de cercetări 
militare in domeniul spatial „Ini
țiativa de apărare strategică". Ei 
consideră că acest program deter
mină extinderea cursei înarmărilor, 
sporește pericolul de război și 
voacă, implicit, o limitare a 
cetirii științifice in scopuri 
nice.

pro- 
cer- 
paș-

Necesitatea instaurării unei noi ordini economice 
internaționale

reliefată de președintele „Grupului celor 77“ROMA 21 (Agerpres) — Situația extrem de gravă cu care se confruntă țările în curs de dezvoltare reclamă în mod insistent instaurarea unei noi ordini economice internaționale, echitabile, a declarat, în cadrul unei reuniuni la Roma a „Grupului celor 77", președintele în exercițiu al grupului, Ignac Golob, reprezentantul permanent al R.S.F.I. la O.N.U. El a subliniat necesitatea întăririi cooperării economice intre țările în curs de dezvoltare și punerii în aplicare a Programului de

acțiune al „Grupului celor 77“ de la Caracas. In context, vorbitorul a arătat că guvernele țărilor în curs de dezvoltare trebuie să acționeze prin mijloace politice și legale în vederea introducerii de acorduri de schimburi comerciale preferențiale în relațiile cu statele dezvoltate. Totodată, ambasadorul Golob a afirmat că programele de cooperare economică între țările in curs de dezvoltare trebuie să se bazeze în mai mare măsură pe instituțiile existente din sistemul Națiunilor Unite.
ORIENTUL MIJLOCIU

• „Apel urgent" al secretarului general al O.N.U. adresat 
Israelului pentru retragerea trupelor sale din sudul Libanului

• Declarații privind relațiile dintre Iordania șl O.E.P.NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres).— Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a lansat un „apel urgent" Israelului pentru retragerea trupelor sale din sudul Libanului și manifestarea „unei rețineri cît mai mari" față de populația civilă din această regiune.Convocîndu-1 pe ambasadorul is- raelian la O.N.U., Benjamin Netanyahu, secretarul general al Națiunilor Unite i-a exprimat neliniștea sa față de ultimele operațiuni purtate de Israel în sudul Libanului. El a subliniat că incidente cum ar fi capturarea celor doi militari israelieni în Liban de către forțe ale rezistenței naționale libaneze pot surveni atîta vreme cîț Israelul menține o așa-zisă zonă de securitate și forțe militare în această țară.Anterior, secretarul general al O.N.U. a avut o întrevedere cu secretarul general al Ligii Arabe, Chedll Klibi, la cererea acestuia. In cursul întrevederii, Chedli Klibi a exprimat profunda preocupare a țărilor arabe față de evenimentele din sudul Libanului și a cerut secretarului general al O.N.U. să acționeze pe lingă Israel și Consiliul de Securitate al O.N.U. în vederea restabilirii păcii în această regiune.NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres).— Intr-o conferință de presă ținută la sediul Națiunilor Unite. Clovts Maksoud, observator permanent al Ligii Arabe Ia O.N.U., a subliniat că numai convocarea unei conferințe internaționale asupra Orientului Mijlociu sub pgida organizației mondiale și cu participarea tuturor

părților interesate ar putea soluționa problemele din regiune.AMMAN 21 (Agerpres). — Regele Hussein al Iordaniei a anunțat, în- tr-un discurs radiotelevizat, că „nu mai poate continua coordonarea politică cu conducerea Organizației pentru Eliberarea Palestinei", întru- cît poziția O.E.P. nu concordă cu cea a Iordaniei în ce privește modalitățile de realizare a obiectivelor convenite. Dar — a precizat regele Hussein — relațiile dintre popoarele iordanian și palestinian vor continua să se bazeze pe principiile și tezele acordului iordaniano-palestinian semnat, la Amman, in februarie 1985 — informează agenția iordaniană Petra.TUNIS 21 (Agerpres). — Organizația. pentru Eliberarea Palestinei întreține relații strinse de prietenie cu Iordania și dorește sincer aplicarea prevederilor acordului iordaniano- palestinian din februarie anul trecut — a declarat Faruk Kaddoumi, șeful Departamentului Politic al O.E.P., deschizînd, la Tunis, lucrările unei reuniuni a Consiliului superior al Federației generale a muncitorilor palestinieni. Comitetul Executiv al O.E.P. va studia conținutul declarației radiotelevizate a regelui Hussein al Iordaniei și va da publicității un comunicat, a precizat el.Totodată, informează agențiile KUNA și M.E.N., Kaddoumi a cerut convocarea de urgență a unei reuniuni arabe la nivel înalt în scopul adoptării unei „poziții comune" asupra problemelor cu care se confruntă lumea arabă.

R.S.A.

SAUIn timp ce în diferite regiuni ale Republicii Sud-Africane forțele polițienești continuă să reprime cu cruzime demonstrațiile populației majoritare — numărul persoanelor ucise în ultimele 17 luni se ridică la pesteI 200, iar al celor rănite la pesteII 000 — autoritățile de la Pretoria recurg la fel de fel de subterfugii pentru a lăsa impresia unei atitudini jnai „îmblinzite", mai „constructive". Astfel, în discursul pronunțat cu prilejul reluării lucrărilor parlamentului sud-african, președintele Pieter Botha a promis că guvernul va continua așa-zisele reforme inițiate in vara anului 1984 și a făcut cunoscut în acest sens că, începînd de la 1 iunie, vor fi lichidate „permisele de trecere", care limitează posibilitatea de deplasare a populației de culoare; el a declarat, totodată, că se va acționa în vederea atragerii acestei populații la viața politică a țării.Dar asemenea declarații au încetat de mult să mai inducă în eroare pe cineva, opinia publică internațională fiind de mult convinsă că pretinsa „reformă constituțională", anunțată în urmă cu doi ani, nu are nimic comun cu cerințele unei reale democratizări a societății sud-africane. Pentru milioane de negri, ca și pentru celelalte categorii ale populației din R.S.A., astfel de promisiuni lipsite de acoperire se înscriu pe linia obișnuitelor manevre de a prezenta infimele „retușuri" de fațadă aduse apartheidului ca soluții la gravele probleme care zguduie țara. De fiecare dată asemenea derizorii operațiuni cosmetice au fost întimpinate cu un val de proteste de africani, care cer să se pună capăt efectiv odioaselor practici ale discriminării rasiale.O reacție similară au provocat si ultimele declarații ale lui Botha, condamnate cu toată vigoarea de Congresul Național African (A.N.C.), care se află în fruntea luptei pentru drepturi a populației majoritare, ea și de o serie de oameni politici sud- africanl. „Africa de Sud — a declarat Frederick van Zyl Slabbert, fost șef al opoziției de stînga și ex-lider

Plenara C. C. al P. C. din Cehoslovacia
Au fost aprobate documentele ce vor fi prezentate apropiatului 

Congres al partiduluiPRAGA 21 (Agerpres) — La Praga a avut loc, joi, plenara C.C. al P.C. din Cehoslovacia, informează agenția C.T.K. Au fost dezbătute și aprobate Tezele pentru cel de-al XVII- lea Congres al partidului, proiectul Direcțiilor fundamentale ale dezvoltării economice, și sociale a R.S. Cehoslovace pe perioada 1986—19&0 și in perspectivă pînă în anul 2000, precum și proiectul privind unele modificări ale statutului partidului.Raportul la plenară asupra acestor probleme a fost prezentat de Gustav Husak, secretar general al C.C. al P.C.C., președintele R.S. Cehoslovace.Documentele vor fi completate pe baza propunerilor făcute în cadrul dezbaterilor plenarei, conferințelor raionale și regionale, ale organizații

lor de partid și ale Frontului Național, urmind să fie apoi prezentate celui de-al XVII-lea Congres ai partidului.Luind cuvîntul in cadrul plenarei, Gustav Husak a arătat că partidul se prezintă la Congres bine pregătit și unit, reprezentînd o mare forță politică, capabilă să rezolve sarcinile dezvoltării societății cehoslovace.Sarcinile principale ale activității politico-educative și ideologice, ale dezvoltării economice și . sociale au fost, în ansamblu, îndeplinite, in pofida tuturor piedicilor și greutăților. La Congresul al XVII-lea, partidul va putea să facă un bilanț al activității sale și să stabilească un program clar pentru viitor, a evidențiat vorbitorul.
BELGRAD

Hotărîri ale Plenarei C. C. al U. C. I.BELGRAD 21 (Agerpres). — La Belgrad s-au încheiat lucrările Plenarei C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia — relatează agenția Taniug. Plenara a hotărît convocarea celui de-al XIII-lea Congres al U.C.I. în perioada 25—28 iunie, la Belgrad, și a aprobat proiectul or

dinii de zi a forumului comuniștilor iugoslavi.De asemenea, au fost aprobate proiectele principalelor rezoluții ce vor fi prezentate spre examinare Congresului.Aceste proiecte urmează să fie supuse dezbaterii publice în cadrul organizațiilor de partid, menționează agenția.
CONFLICTUL DINTRE IRAN $1 IRAKTEHERAN 21 (Agerpres). — Agenția iraniană de știri IRNA — citată de agențiile internaționale de presă — informează că avioane de luptă irakiene au doborît, joi, în regiunea Ahwaz (sud-vestul Iranului) un avion civil iranian, Ia bordul căruia se aflau aproximativ 40 de pasageri, intre care și membri ai parlamentului iranian. Reprezentantul Iranului Ia O.N.U., citat de France Presse. a declarat că aparatul, de tipul „Kokker F-28". aparținea unei companii de zboruri interne Iraniene. Toate persoanele aflate la bord și-au pierdut viata.BAGDAD 21 (Agerpres). — Agenția irakiană de presă INA, citată de A.F.P., a precizat că avioane irakiene au doborît în regiunea Ahwaz din sud-vestul Iranului un avion militar iranian de tipul „Hercules C-130", și nu un avion civil, așa cum s-a anunțat la Teheran. Un purtător de cu- vint militar irakian a afirmat că operațiunile avioanelor Irakiene sînt destinate numai obiectivelor militare.NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). —’ In Consiliul de Securitate a continuat examinarea situației create prin escaladarea conflictului dintre Iran și Irak. Mai multi reprezentanți participant la ședință — între care ministrul afacerilor externe al Marocului, reprezentantul permanent al Egiptului la O.N.U.. reprezentantul permanent al Bahrainului — au făcut apel la cele două țări să înceteze ostilitățile.

Hussain Al-Sabbagh (Bahrain) a declarat că tara sa dorește ca zona Golfului să fie scutită de tulburări și să devină o regiune stabilă. Consiliul de Securitate, a arătat el, trebuie să acționeze pentru a se pune capăt conflictului militar care amenință securitatea regiunii si a lumii în general.Lucrările ședinței Consiliului de Securitate continuă.ALGER 21 (Agerpres). — Birou! Politic al C.C. al Frontului de Eliberare Națională (F.N.L.) din Algeria a lansat un apel urgent Irakului si Iranului pentru „încetarea vărsării de sînge si renunțarea definitivă la calea armelor ca mijloc de reglementare a diferendului dintre ele", transmite agenția algeriană de presă A.P.S.Reunit sub președinția șefului statului. Chadli Benjedid. Biroul Politic a cerut celor două țări să acționeze în vederea reglementării pașnice a conflictului dintre ele. subliniind că o soluționare pașnică a sa trebuie să se bazeze. în special, pe respectarea integrității teritoriale a celor două state și revenirea trupelor la frontierele recunoscute pe plan internațional.BANJUL 21 (Agerpres). — Intr-un mesaj adresat guvernelor celor două țări, președintele Gambiei, Dawda Jawara, președintele în exercițiu al Comitetului special al țărilor islamice vizînd încetarea războiului din regiunea Golfului, a adresat un apel Iranului și Irakului la încetarea imediată a ostilităților.
UGANDA; Constituirea organului suprem al puterii de statKAMPALA 21 (Agerpres) — Un decret al președintelui Ugandel, Yoweri Museveni, dat publicității la Kampala, anunță instituirea Consiliului Național al Rezistenței — organ suprem al puterii de stat. După cum a precizat șeful statului într-o declarație făcută în parlament, Consiliul Național de Rezistență — format din 35 de membri — va funcționa și ca guvern interimar al țării pe o perioadă ce nu va depăși patru ani — informează agențiile Reuter și Taniug. Noul guvern — a precizat el — va conduce prin decrete.

Șeful statului ugandez a precizat că vor fi onorate toate datoriile și obligațiile asumate de administrațiile anterioare în relațiile internaționale.Pe de altă parte, citind surse din Kampala, agenția France Presse relevă că trupele guvernamentale controlează, acum, podul de la Karuma, de peste Nil, care asigur^ legătura între capitala țării și localitatea Gulu — punct de importanță strategică deosebită.
)pi) ĂCȚUĂLÎȚĂȚEÂ 1‘OLITICĂ) ............

al Partidului Federal Progresist (P.F.P.)- — este condusă de o clică 
militară, care refuză să țină seama 
de realități și nu are nici un respect 
față de ideea de responsabilitate gu
vernamentală". El releva necesitatea ca autorlțățile să renunțe, imediat și complet, la politica de apartheid, să legalizeze Congresul Național African, să elibereze pe deținuții politici, în frunte cu Nelson Mandela, și să anuleze măsura privind starea de urgență din țară. A.N.C. a arătat, la\ rindul său, că ultimele declarații ale lui P. Botha nu' aduc nimic nou.Cele trei săptămini care au trecut de la redeschiderea parlamentului sud-african au confirmat că liderii regimului de la Pretoria continuă să se situeze pe o poziție ostilă intereselor populației majoritare, instaurării unor relații de egalitate între toți membrii societății sud-africane, re- curgind la noi măsuri de intimidare a conducătorilor negri. La 19 februarie, in fața tribunalului din Krugers- dorp urma să înceapă procesul intentat cunoscutei militante de culoare Winnie Mandela. Soția liderului A.N.C., Nelson Mandela — condamnat, cum se știe, la închisoare pe viață — este acuzată că în decembrie 1985 și-a manifestat intenția de a se reîntoarce la domiciliul său din Soweto, în ciuda deciziei guvernamentale care-i interzicea acest lucru. Ca urmare a protestelor opiniei publice și a campaniei de solidaritate, autoritățile au fost nevoite să oprească acțiunea judiciară împotriva sa.O serie de urzeli se țes și în jurul liderului A.N.C., autoritățile exerci- tînd continuu presiuni asupra sa pentru a-1 determina, în schimbul punerii in libertate, să declare că renunță la lupta pentru drepturile populației majoritare și pentru lichidarea apartheidului. Ele au primit însă o ripostă categorică din partea lui Nelson Mandela, care a refuzat cu hotărîre să se preteze unei asemenea manevre. La rîndul său, după ce l-a vizitat pe soțul său în închisoare, Winnie Mandela a declarat : 
„Propunerea autorităților de a-l eli
beră pe soțul meu din motive -^uma

Potrivit relatărilor agențiilor internaționale de presă, așezarea Ale
xandra, de lingă Johannesburg, a fost in aceste zile teatrul unor singeroase 
represiuni polițienești soldate cu uciderea a 23 de persoane și rănirea a nu
meroase altele. In fotografie : una dintre imaginile tipice ale brutalității 
cu care sint înăbușite demonstrațiile de protest ale populației de culoare 

din R.S.A.

nitare^ este ridicolă, căci ea este în
soțită de condiții evident inaccepta
bile. Mandela este in continuare plin 
de forță și energie, hotărît să ducă 
mai departe lupta pînă la victoria 
finală".Intenția autorităților sud-africane de a-l „neutraliza" pe Mandela face parte dintr-o campanie menită să lipsească populația neagră de unul dintre conducătorii ei cei mal de seamă, intr-un moment de răscruce al situației din R.S.A., și să netezească astfel calea realizării „reformei constituționale", respectiv a încercării de a perpetua, într-o altă formă, rin- duielile atît de detestate ale apartheidului. Mandela este intr-adevăr un simbol al luptei populației de culoare pentru drepturi egale ; chiar și din temnița unde se află de 24 de

ani, el constituie un obstacol din cele mai serioase in calea celor care vor să reducă la tăcere mișcarea de eliberare a africanilor.Că așa stau lucrurile o confirmă neîntreruptele manifestări de solidaritate cu cauza pe care el o întruchipează desfășurate în R.S.A. și peste hotare. Este semnificativ, pentru a ne referi la un exemplu din cele mai recente, că la 17 februarie, participanții la congresul Uniunii Naționale a Minerilor — cea mai mare organizație sindicală a negrilor din R.S.A. — sfidînd guvernul rasist, l-au ales pe Nelson Mandela președinte onorific pe viață al acestui sindicat !
NIcoIae N. LUPU

IN ÎNTÎMP1NAREA MARELUI EVENIMENT DIN VIAȚA POPORULUI SOVIETIC:
CONGRESUL AL XXVII-LEA AL P.C,U.S.

Certitudinea prezentului 
la confluența cu viitorulLuminile multicolore se aprind și se sting pe imensul ecran din sala de consiliu de pe cosmodro- mul Baikonur. In fața aparatelor, zecii și sute de specialiști așteaptă cu încordare. Apoi se dă semnalul : „start !“ Spre înălțimi se îndreaptă, învăluită în lumină, noua stație orbitală „Mir".Secvențele au fost reluate tn emisiuni succesive ale posturilor de televiziune sovietice, cu precizarea că oamenii de știință, constructorii de nave destinate cercetării spațiale dedică această nouă premieră cosmică celui de-al XXVII-lea Congres al P.C.U.S.„In cinstea celui de-al XXVII- lea Congres al P.C.U.S.". Multiple sînt faptele de seamă dedicate de oamenii muncii din cele mai diferite domenii de activitate de pe întreg cuprinsul U.R.S.S. marelui forum al comuniștilor, care își va deschide lucrările la 25 februarie : undeva, pe un mare șantier, a fost lansată la apă, înainte de termen, o nouă navă de mare capacitate ; pe altundeva s-a anunțat intrarea în funcțiune a unor agregate cu performanțe tehnice deosebite ; s-a încheiat montarea ultimului tronson la conducta ce va asigura transportul gazelor naturale din zona siberiană greu accesibilă spre centrul țării ; un nou tip de avion pentru transportul mărfurilor a efectuat cu succes primul zbor spre Antarctida...Presa sovietică informează pe larg, pe primele pagini, despre a- semenea performanțe care încununează nu numai eforturile și priceperea muncitorilor, inginerilor, oamenilor de știință, dar exprimă și spiritul de emulație al tuturor celor care au ținut ca la locurile lor de muncă să-și îndeplinească misiunea în mod exemplar cu gîndul la marele eveniment care îl va reprezenta apropiatul Congres.

„S-ar putea spune că tocmai fap
tele cotidiene, raportate intr-o 
notă de sobrietate, in aceste zile, 
constituie -platformele» de pe care 
se lansează marile performanțe. 
Nu există colectiv de oameni care 
nu s-a simțit nemijlocit implicat 
in marea întrecere, care a generat 
numeroase angajamente și iniția
tive creatoare in cadrul întreprin
derilor și unităților de cercetare".

Am notat aceste gîndurl care \ aparțin secretarului comitetului de partid al unei mari întreprinderi moscovite, Vitali Spesivîh, întreprindere care ocupă un loc aparte în procesul industrial al Uniunii Sovietice. Această fabrică este o imensă uzină care produce uzine : întreprinderea de linii automate „A 50-a aniversare a creării U.R.S.S.". Colectivul întreprinderii și-a îndeplinit, încă în vara anului trecut, sarcinile de plan pe cincinalul precedent. Imediat după aceasta au fost definite operații de mare însemnătate pentru a pregăti trecerea intr-un nou cincinal. într-una din secțiile de montai se poate citi : „Congresul XXVII —

27 de săptămini de muncă exemplară !“. O chemare la care au răspuns. de altfel, numeroase colective ale oamenilor muncii din întreaga țară. Aici, la intreprinderea de linii automate, cele 27 săptămini de muncă exemplară au însemnat o preocupare sporită pentru ridicarea nivelului tehnologic, pentru sporirea eficientei întregii activități. Preocupări ce vor continua după congres. Așa cum sublinia Valeri Korovițin, adjunctul șefului biroului de proiectare, se are în vedere innoirea anuală a peste 50 la sută din nomenclatorul liniilor automate și strungurilor produse aici, ceea ce va permite extinderea automatizării, creșterea pe această bază a productivității muncii. „A pătrunde pe 
piața mondială a strungurilor, continua el. nu este simplu, dar și mai 
complicat este să te menții prin 
competitivitatea produselor. De a-CORESPONDENȚADIN MOSCOVA
ceea ne propunem introducerea ce
lor mai noi realizări ale tehnicii 
pentru ridicarea continuă a nivelu
lui producției întreprinderii noas
tre".Secretarul comitetului de partid evocă , impresiile deosebite ale numeroșilor muncitori si specialiști din uzină care au vizitat România, aprecierile lor despre realizările constructorilor români de strunguri. 
„Ne bucură relațiile de prietenie și 
colaborare dintre țările noastre — spune Vitali Spesivîh. Dorim să 
extindem conlucrarea noastră. Din 
toată inima adresăm oamenilor 
muncii din România cele mai calde 
urări de succese în îndeplinirea 
hotăririlor Congresului al XIII-lea 
al P.C.R. Știm că pentru realizarea 
a ceea ce ne-am propus prin pro
gramele elaborate de partidele 
noastre avem nevoie de colaborare. 
Si este dorința noastră sinceră să 
dezvoltăm conlucrarea cu oamenii 
muncii din România, pentru înfăp
tuirea telurilor noastre comune."...Gînduri, fapte de viață și de muncă împărtășite In forme de expresie diferite și pe alte latitudini și meridiane de pe întinderile Uniunii Sovietice. La Leningrad discutăm, în vestitul Smolnîi, azi, sediul Comitetului regional șl orășenesc al P.C.U.S., despre modul în care leagănul Revoluției din Octombrie întîmpină cel de-al XXVII- lea Congres cu V. Frolov, șeful secției industrie a comitetului regional de partid. Astăzi, Leningradul, cu cele circa 500 întreprinderi ale sale, între care asemenea giganțl cum sînt „Elektrosila", cel mai mare producător de turbine electrice, uzinele de tractoare „Kirov" sau șantierele navale, continuă să rămî- nă unul din cele mai mari centre industriale ale țării. Interlocutorul ne informează că la „subotnikul

comunist" desfășurat tn cinstea a- propiatului eveniment au participat 4 milioane de leningrădeni, reali- zînd o producție în valoare de 46 milioane ruble. Continuind o mai veche tradiție, și de această dată, „subotnikul" s-a desfășurat în cea mai mare parte pe baza materialelor. materiei prime și energiei economisite.Dincolo însă de această acțiune la scară națională, toate colectivele de oameni ai muncii și-au asumat angajamente proprii, Izvorite din preocupările și condițiile specifice in care lucrează fiecare. Am răsfoit la comitetul orășenesc de partid dosarele a numeroase unități industriale sub titlul sugestțv „Raport către Congres". Iată, ener- geticienii leningrădeni s-au angajat să pună in funcțiune cu o lună mai devreme agregatele pentru centralele atomoelectrice. Constructorii de nave au trimis in prima cursă noul spărgător de gheată „Rossia", realizat cu un an mai devreme. Uzina ..Sverdlov" a trecut la experimentarea primului modul al unui nou tip de strung. Oamenii muncii de la „Elektrosila" vor da în exploatare în ziua Congresului, în premieră mondială, primul criogenerator de 300 000 kW... Iar enumerarea ar putea continua.Tot la comitetul orășenesc de partid aflăm că toate colectivele de oameni ai muncii sint angrenate intr-un proces de căutare a căilor de creștere a eficientei întregii lor activități, potrivit programului „Intensificarea ’90". Programul se întemeiază pe prevederile din documentele ce vor fi supuse aprobării Congresului. Unul din obiectivele prioritare este acela ca. în 1990, circa 80 la sută din produse să fie la nivel mondial. „Nu este deloc o 
sarcină ușoară — spune Constantin Negoduiko, directorul general al întreprinderii „Elektrik". Creșterea 
productivității muncii de 2—3 ori 
șt îmbunătățirea radicală a calității 
producției, continuă el, presupun 
un proces de rapidă modernizare, 
introducerea accelerată a celor mai 
noi cuceriri tehnico-științifice." Pentru aceasta, întreprinderea desfășoară o strînsă conlucrare cu o serie de instituții de cercetări, întreține legături și face schimburi de experiență cu unități de acest profil din alte țări, interlocutorul amintind în acest context schimburile de experiență cu o întreprindere similară din Timișoara.La ceasurile înserării, cînd abia se mai zăresc Turnul Amiralității Șl cupolele uriașe ale celebrului „Issakievskil Sobor", leningrădeni! pășesc grăbiți spre case, cu gîndul la o nouă zi de muncă. Există, fără îndoială, un gind comun tuturor oamenilor muncii sovietici în aceste zile premergătoare celui de-al XXVII-lea Congres al P.C.U.S. Și el își găsește reflectare în ansamblul documentelor ce vor fi adoptate, jalonînd dezvoltarea viitoare a Uniunii Sovietice.

Dumitru ȚINU

STOCKHOLM

Deschiderea lucrărilor 

forumului „Parlamentul 
poporului împotriva 

apartheidului"STOCKHOLM 21 (Agerpres). — In capitala Suediei au început lucrările forumului „Parlamentul poporului împotriva apartheidului", la care iau parte delegați ai organizațiilor suedeze politice și obștești, lideri ai mișcărilor de eliberare națională din sudul Africii, precum și reprezentanți ai Organizației Națiunilor Unite.Participanții examinează căile de conjugare a eforturilor și de activizare a mișcărilor antiapartheid pe plan național și pe arena internațională.Situația din R.S.A., unde majoritatea populației de culoare este lipsită de drepturi și libertăți cetățenești — a spus premierul Suediei, Olof Palme, în cuvîntul inaugural — constituie o urmare a politicii de apartheid duse de autoritățile rasiste.Luind cuvîntul, președintele Congresului Național African, Oliver Tambo, a reafirmat hotărîrea populației de culoare sud-africane majoritare de a continua lupta pentru democrație și asigurarea unor drepturi și libertăți egale pentru toți cetățenii țării.

„MIR": Activități productive in Cosmos

MOSCOVA 21 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat agenției 
T.A.S.S., generalul Aleksei Leonov, 
șeful Centrului de pregătire a cos- 
monauților sovietici, a arătat că 
stația orbitală permanentă „MIR", 
lansată joi, reprezintă a treia ge
nerație de laboratoare sovietice 
spațiale. Cosmonautica practică, a 
arătat el. intră intr-o etapă nouă — 
a trecerii de la cercetări și expe
riențe la activități productive am
ple in Cosmos. Stația „Saliut" este 
mică, iar „MIR" are șase dispozi
tive de cuplgre, fiecare dintre ele 
permițind „acostarea" unor vehi
cule cosmice pilotate, a unor nave 
de transport, a unor module.

Leonov a explicat că „MIR" este de 
fapt o mare navă cosmică fără pi
lot, care poate executa in spațiul ex
traterestru diferite manevre. Fiecare 
dintre module are o destinație pro
prie. Unul poate fi folosit pentru

cercetări științifice, altul poate fi 
utilizat de astrofizicieni. Celelalte 
servesc ca laboratoare biologice 
sau pentru producerea de preparate 
medicinale. In funcție de necesi
tăți, aparatele cu care sint dotate 
modulele pot fi schimbate. De ase
menea, existența mai multor mo
dule permite îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și de odihnă pen
tru membrii echipajului. Pentru 
prima oară, la bordul stației există 
cabine speciale cu o măsuță, un 
scaun și un sac de dormit.

Aleksei Leonov a precizat că 
numai după primul zbor se va pu
tea spune precis cit se poate afla 
o asemenea stație in spațiu. El a 
arătat, de asemenea, că echipajele 
pentru „MIR" se află în curs de 
pregătire, dar vor fi trimise tn spa
țiu numai după ce noua stație cos
mică va fi „rodată".

NICARAGUA

Importante pierderi ale forțelor contrarevoluționareMANAGUA 21 (Agerpres). — Intr-un comunicat oficial apărut in ziarul nicaraguan „Barricada" și reluat de agenția Prensa Latina se precizează că forțele contrarevoluționare antisandiniste. grupate in „A- lianta Revoluționară Democratică" (A.R.D.E.), au înregistrai importan
te pierderi. în oameni și tehnică de luptă, in zona centrală a tării, in cursul înfruntărilor cu forțele Armatei Populare Sandiniste. S-a precizat că 214 contrarevoluționari au fost uciși și alți 600 s-au predat în zona localităților Nueva Guinea, El Rama și Mayazan.
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LA TIRGUL INTERNAȚIONAL DE TURISM DE LA VIENA, țara noas

tră, reprezentată prin Ministerul Turismului, a organizat un stand care 
expune potențialul turistic românesc. Este prezentată oferta turistică 
românească pentru sezonul estival, respectiv stațiunile de pe litoralul 
Mării Negre, precum și stațiunile interioare și de tratament balneolo
gie și programele complete de excursii pe anul 1986 in diferite zone 
ale țării. De un deosebit interes s-aq bucurat ofertele pentru vizitarea 
Canalului Dunăre - Marea Neagră.ÎN DECLARAȚIA COMUNA
SOVIETO-POLOnA, dată publici-■ tății, se arată că, în cadrul unei vizite oficiale de prietenie între-I prinse în U.R.S.S., Zbigniew Messner, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, și N. Rîj- kov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și-au exprimatI satisfacția față de evoluția relațiilor dintre cele două țări. Ei au' analizat, de asemenea, posibilitățile de a se dezvolta aceste relații în continuare în diferite domenii.

EXPOZIȚIA „BRANCUSI FOTO
GRAF". Muzeul de artă modernă 
din orașul Troyes (Franța) a orga
nizat, cu concursul Centrului na
țional „Georges Pompidou" și al 
ambasadei țării noastre, o expoziție 
documentară de fotografii intitu
lată „Brâncuși fotograf". Vernisajul 
expoziției, la care au luat parte 
reprezentanții municipalității, oa
meni de cultură și artă, membri ai 
ambasadei țării noastre și un nu
meros public, a fost precedat de 
vizionarea unor filme românești

zare prezintă opera marelui artist. | 
Expoziția, care cuprinde un număr 
impresionant de fotografii ale prin- i 
cipalelor lucrări ale lui Brâncuși 
realizate după clișeele originale 
făcute de marele sculptor, s-a 
bucurat de un deosebit succes și 
va rămine deschisă pînă la 2 apri
lie a.c.ALEGERI. Președintele Adunării R.S.F. Iugoslavia a anunțat desfășurarea de alegeri de delegați pen- . tru cele două camere ale adunării, transmite agenția Taniug. Scruti- I nul pentru Consiliul Federal va avea loc în perioada 14—27 aprilie, iar cel pentru Consiliul Republici- | lor și Provinciilor — pină la 10 mai. I

SEISM. Agenția B.T.A. anunță că 
la 21 februarie, ora 7.40 (ora lo
cală), in nord-estul Bulgariei s-a 
produs un cutremur cu epicentrul 
in zona orașului Strajița. La epi
centru, intensitatea mișcării seis
mice a fost de 5 grade pe scara 
de 12 grade. Nu s-au produs dis
trugeri și nu au fost victime. In I 
regiunea nord-estică a țării, cutre
murul a avut intensitatea de 3—4 
grade. |
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