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spiritul exigențelor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu

MARI RĂSPUNDERI ALE ORGANIZAȚIILOR DE PARTID

A sosit momentul începerii campaniei agricole de primăvară, prima 1990. buie deni gențe Nicolae Ceausescu, secretarul general al partidului, la Plenara lărgită a Consiliului Național al Agriculturii. Industriei Alimentare. Silviculturii si Gospodăririi Apelor, pentru ca în acest an să aibă loc o cotitură radicală in activitatea din această ramură de bază a economiei naționale, spre a se obține puternică a producției la turile. în toate sectoarele, face importante progrese înfăptuirii noii revoluții tara noastră tal stabilit Congresul al XIII-lea al partidului.De bună seamă, organizarea sț desfășurarea în cele mai bune condiții a actualei campanii agricole de primăvară — etapă hotărîtoare pentru punerea unor baze solide recoltelor superioare din 1986 — constituie pentru organele si organizațiile de partid, pentru comuniștii de Ia sate un important examen al responsabilității si maturității lor politice. Evidențiind necesitatea creșterii răspunderii organelor si organizațiilor de partid din agricultură; în cuvîntarea rostită la Plenara lărgită Consiliului Național al Agriculturii

din noul cincinal 1986— Este o campanie care tresă se desfășoare pretutin- sub semnul înaltelor exi- formulate de tovarășul

o creștere toate cul- snre a se ne calea agrare în — obiectivul fundamen- pentru agricultură de

tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : „Comuniștii din agricultură — ca și cei din alte sectoare — trebuie să inteleagă că trebuie să facă totul pentru a asigura înfăptuirea neabătută a programelor, respectarea legilor, a hotăririlor. că îndeplinirea rolului de forță politică conducătoare presupune unirea eforturilor tuturor oamenilor muncii din agricultură, ale țărănimii. în vederea bunei desfășurări a întregii activități".După cum se știe, în lumina orientărilor si indicațiilor secretarului general al partidului, a fost elaborat „Programul de măsuri privind pregătirea și desfășurarea campaniei agricole de primăvară 1986“. Pe baza prevederilor acestui program au fost întocmite, atît pe județe, cît si pe unitățile agricole, programe privind desfășurarea campaniei agricole de primăvară, care cuprind volumul lucrărilor. mijloacele de muncă, vitezele zilnice de lucru si termenele de executare a lucrărilor. Esențial este acum ca organele si organizațiile de partid de la sate să pună ne primul olan al preocupărilor înfăptuirea punct cu punct a acestor programe, să verifice încă o dată dacă ele sînt temeinic cunoscute de toti mecanizatorii. cooperatorii si specialiștii din agricultură, dacă toate pregătirile au fost încheiate, astfel ca lucrările în cîmp să poată fi declanșate imediat.Cu cea mai mare exigentă si răs-

a- de la în

pundere vor trebui să controleze organizațiile de partid de la sate dacă in fiecare unitate au fost asigurate toate condițiile materiale si organizatorice necesare pentru buna desfășurare a lucrărilor de primăvară, începînd de la amplasarea culturilor, punerea in stare de funcționare a tractoarelor si mașinilor agricole, sigurarea semințelor în structura soiuri si hibrizi prevăzută, pînă organizarea temeinică a munciiferme, cu accent pe întărirea echipelor. constituirea formațiilor mixte de mecanizatori și cooperatori și angajarea de către aceste formații a producției în acord global. Sînt cerințe absolut necesare pentru ca. încă din această primă etapă a ciclului agricol din acest an. să se întroneze o ordine si disciplină de- săvîrsite în activitatea din fiecare unitate agricolă, din fiecare fermă, sure a se pune baze trainice recoltelor prevăzute a se realiza prin planul pe acest an.Agricultura noastră socialistă dispune de mijloacele tehnice si forțele umane — mecanizatori, cooperatori, specialist! — necesare pentru ca în- sămîntările si celelalte lucrări agricole să timpului calitativ, județene nale de partid din unitățile agricole să acționeze cu întreaga lor capacitate politico-organizatorică pentru ridi

carea pe o treaptă superioară, corespunzător exigentelor actuale formulate de conducerea partidului, a întregii activități de partid din agricultură. să înlăture cu desăvîrsire stările de lucruri negative, lipsurile care s-au manifestat anul trecut, să unească într-un singur șuvoi eforturile oamenilor muncii de la sate, ale întregii țărănimi pentru ca lucrările agricole de primăvară să se desfășoare în cele mai bune condiții.Este cit se poate de evident că executarea în perioadele optime si la un nivel agrotehnic cît mai ridicat a lucrărilor agricole de primăvară face necesar ca organizațiile de partid din agricultură să confere un caracter concret, dinamic, responsabil întregii lor activități in noua campanie agricolă. Centrul de greutate al întregii munci organizatorice sl mutat în zatorilor unde se

Aspect din secția montaj a întreprinderii de mașini electrice, unitate economică de prestigiu o industriei bucureștene / Foto : Eugen Dichiscanu
Participare rodnică

la fundamentarea deciziilor
Ne apropiem de Încheierea primului trimestru din noul an și noul cincinal, etapă superioară in dezvoltarea economică și socială a patriei, cu obiective mobilizatoare stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului. In înfăptuirea sarcinilor economice complexe capătă o importanță deosebită exercitarea cu înaltă 

eficacitate și competență a conducerii la diferite ni
veluri, de Ia atelierul sau secția de producție a între
prinderii pină la nivelul ramurii, promovarea meto
delor științifice, suple de organizare și decizie. Esențial este ca în fiecare uiUtate productivă și la fiecare

loc de muncă să se asigure o riguroasă fundamentare a deciziilor, a programelor de măsuri de modernizare a producției prin consultarea și participarea oa
menilor muncii, astfel incit și în această perioadă, cînd în întreaga țară se desfășoară o largă întrecere in cinstea CELEI DE-A 65-A ANIVERSĂRI A CREĂRII 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, ca și în întregul an 1986 să se obțină rezultate cantitative și calitative la nivelul maxim al posibilităților, să se înregistreze o îmbunătățire a întregii activități economice.

fie realizate în limitele optim si la un înalt nivel Important este ca organele de partid, comitetele comu- partid si organizațiile de

politico-educative trebuie cîmp. în mijlocul mecani- si cooperatorilor, acolo _____  _ _ pregătește terenul, unde se seamănă sau se plantează culturile. Aceasta cere din partea comitetelor comunale de partid, a organizațiilor de partid din unitățile a- gricole să asigure o judicioasă repartizare a forțelor pe întreaga durată a campaniei, astfel încît în toate verigile importante ale activității de ne ogoare să fie repartizați membrii organelor de partid, comuniștii cu experiență si calități organizatorice.

Sprijin concret unităților producătoare
în aplicarea noilor tehnologiiA

Industria modernă materialelorade construcții, factor esențial în materializarea volumului uriaș de investiții pentru toate ramurile economiei naționale, pentru construcția de obiective social-culturale și de locuințe din țara noastră a stat permanent în atenția conducerii partidului și statului nostru, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu. O retrospectivă asupra dezvoltării acestei industrii, care în anul 1950 realiza doar cinci-șase tipuri de produse, ponderea, deținind-o cimentul și cărămizile, iar în prezent însumează 310 grupe de produse, reflectă și aportul creator el inteligenței tehnice românești. Și aceasta deoarece dezvoltarea industriei materialelor de construcții reprezintă nu numai o rapidă creștere cantitativă, ci, în principal, un însemnat salt calitativ concretizat prin conceperea de tehnologii proprii, de soluții constructive adaptate condițiilor din țara noastră, pe baza cărora s-au proiectat și construit importante capacități productive.Doar în perioada 1981—1985, activitatea de introducere a noului, a tehnologiilor moderne in unitățile producătoare de materiale de construcții s-a materializat în realizarea și aplicarea, în medie, pe an, a 40 de obiective de cercetare și inginerie tehnologică, orientate, în principal, spre reducerea consumurilor de materii prime, materiale, combustibil și energie, îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerea importurilor și sporirea exporturilor, creșterea accentuată a productivității muncii și obținerea, pe această bază, a unui important spor de producție.în spiritul sarcinilor stabilite de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Congresul stiintei si învătămîntului și Ia Plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii din decembrie 1985, și în industria materialelor de construcții obiectivul prioritar al cercetării științifice îl constituie dezvoltarea intensivă, pe o nouă treaptă calitativă, a întregii activități, prin perfecționarea organizării și modernizarea proceselor de producție, la nivelul înaltelor exigențe formulate de Congresul al XIII-lea al partidului. Acțiunea organizată în acest scop a început încă din luna ianuarie a acestui an, fiind orientată spre trei direcții principale. în primul rînd, specialiștii din cercetarea si ingineria tehnologică de nrofil și-au concentrat eforturile in vederea modernizării tehnologiilor la majoritatea produselor din nomenclatorul industriei materialelor de construcții. în acest sens, fiecare proces tehnologic a fost analizat fază cu fază, raportîndu-1 la performanțele înregistrate actualmente pe plan mondial. Astfel s-a putut stabili unde este necesar să se acționeze, pe plan organizatoric, cit și tehnologic, adoptîndu-se, totodată, măsurile concrete care, aplicate în mai multe etape, vor permite realizarea, pînă în anul 1988, a unei

prinÎnalte eficiente economice, creșterea productivității muncii, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, sporirea competitivității acestora, reducerea substanțială a consumurilor materiale si energetice.în paralel, colective alcătuite din specialiști cu bogată experiență din cercetare și din producție au acționat in fiecare întreprindere de ma-
în confruntare 
creatoare cu

(Xrinjele economiei,teriale de construcții in vederea unei mai eficiente organizări a muncii. Astfel, „disecind" fiecare proces de producție in parte, specialiștii au plasat sub lupa analizei critice întregul mecanism de desfășurare a proceselor productive, pornind de la descărcarea șl recepția materiilor prime, a materialelor, pînă la controlul final al produselor realizate, depozitarea, ambalarea, expedierea și comportarea la_ beneficiar a acestora. Acțiunea — organizată pe mai multe etape — este în curs de derulare, urmînd ca pînă la sfîrșitul acestei luni să se stabilească și măsurile cu termen mai lung de înfăptuire, respectiv în perioada 1987—

1988, și în continuare, pînă în anul 1990. începîhd de lâ procesul de realizare a unei simple cărămizi pînă la obținerea unui articol din ceramică fină, bunăoară placaje ceramice cu finisaj deosebit realizat prin tehnologii complexe, absolut toate produsele au fost trecute prin „filtrul" unei minuțioase analize, stabi- lindu-se niveluri superioare de productivitate, consumuri specifice mai reduse, care să fie atinse In perioada 1988—1990.A treia direcție în care acționează cercetarea de profil pentru sprijinirea întreprinderilor de materiale de construcții este aceea a promovării progresului tehnic, prin realizarea unor unități-etalon, cu profil bine conturat, in sectorul prefabricatelor din beton armat, al ceramicii fine pentru construcții și al materialelor termo, fono și hidroizolatoare. Măsurile de organizare structurală și de modernizare a tehnologiilor aplicate în aceste unități urmează să fie extinse operativ în toate întreprinderile cu profil similar, urmărindu-se ca, pînă în anul 1988, nivelul tehnic și calitativ al tuturor produselor din industria materialelor de construcții să se situeze la cotele maxime ale cerințelor dezvoltării intensive a întregii economii naționale.
Inq. Mihaela MIHAILESCU director științific al Institutului de cercetări și proiectări pentru industria materialelor de construcții

(Continuare in pag. a II-a)

(Continuare in pag. a IV-a)

Din noua arhitectură a municipiului ConstanțaFoto : Sandu Cristian

în angrenajul conducerii colective, democratice, instituționalizate în toate domeniile vieții economice și sociale, verbul „a participa" este meca- nismul-cheie, care articulează și pune în mișcare întregul sistem, îi dă forță, viabilitate și eficiență. Nu poate exista o conducere democratică reală fără o entă, activă șî competentă, cu idei și soluții, cu opinii ale factorilor câți în mentarea ilor, nu asigura nici o participare deplină, o valorificare deplină a tezaurului de idei al oamenilor muncii fără un cadru democratic bine structurat.Să privim, din acest unghi, două .Ipostaze întîlnite în ședințe ale consiliului oamenilor muncii dintr-o mare unitate economică. Un tinăr maistru din secția de montaj — secție de bază a întreprinderii — reprezentant al oamenilor muncii in consiliu, era aproape nelipsit cu opiniile sale în legătură cu fiecare problemă aflată în dezbatere. Se discuta despre reorganizarea fluxului de montaj, el venea cu cîteva soluții care iiiibogăicău piugiAiuul piupuî , se discuta despre calificarea și policalificarea muncitorilor, despre modernizarea turnătoriei sau despre perspectiva introducerii robotizării — el avea, de fiecare dată, cel puțin o părere, un punct de vedere limpede, argumentat, în cuvinte puține și, poate, tocmai de aceea, foarte convingător.întîmplarea face ca în fața sa să se afle unul dintre directorii ad- juncți, cu sarea vîrstei adunată de mult în tîmple, parcă uitat în funcție de mai bine de 15 ani și, poate, tocmai de aceea, indiferent și mereu plictisit. Cind vorbea tînărul, directorul adjunct fie că privea în gol, undeva în amintiri sau, oricum, departe de sala de ședințe, fie că făcea fel de fel de grimase, exprimîndu-și, cu o superioară desconsiderare, nedumerirea față de ideile sau propunerile auzite. Cînd îi venea rîndul să-și spună și el părerea, avea, în cel mai bun caz, de rostit fraze în genul : „Eu, tovarăși, am studiat atent materialele supuse discuției, nu am observații fundamentale, găsesc totul interesant, util. -Important este ' ’ " ’sînt de părere că unele măsuri trebuie mai bine, mai corect formulate, în acest sens am făcut și cîteva observații de redactare de care vă rog să țineți seama".Atît ! Atît binevoia să așeze, Ia masa schimbului de idei în momentul culminant al elaborării unei decizii, dînsul, directorul adjunct, uitat în post o dată cu trecerea ani-

participare conști-

de probleme șllor, depășit mereu așezat mereu în afara lor. Pentru el „a participa la decizie" însemna să fie de acord dinainte cu totul. Votul său era un gest pur fizic, de rutină, nu un act de conștiință. Nu întîm- plător, cînd să se treacă concret la treabă, cînd să se urnească lucrurile din loc, era primul care se dădea la
tuturor impli- funda- decizi- după cum se poate

datorită unei insuficiente conștientizări, unei scăzute preocupări pentru ridicarea nivelului pregătirii politice și profesionale s-a ajuns la o insuficientă valorificare a forței pe care o are conducerea colectivă, lg o anumită neconcordanță intre postura de de producă- desprinsă atitudinea față de bu- întreprin-
proprietari și tori. Este o

1N ZIARUL DE AZI : Pentru 
recolte mari în acest an — 
O primăvară a calității ire
proșabile la toate lucrările 
agricole I • Noile capaci
tăți din industria reciclării — 
neîntirziat în funcțiune I 
• Păstrarea și apărarea 
vieții — nobila datorie a 

medicului

— Teoria e veche și nu-mi aparține — se „justifică" tovarășul Ion Das- călu, președintele cooperativei agricole de producție Ișalnița, din județul Dolj. Ține de o veche înțelepciune românească potrivit căreia „omul, cît trăiește, învață..." Și tot înțelepciunea românească spune că „omul învață din greșeli". Eu doar am adăugat ceva, dar nici aceasta nu este invenția mea : „omul poate învăța fie din greșelile lui, fie din ale altora. Și e bine să învețe din ale altora, nu din ale lui". Dar cel mai bine este să înveți din împliniri, din experiență. Este teoria pe care mă bazez de ani de zile, de cînd sînt președintele cooperativei agricole de producție în satul natal.Poate ar fi cazul să precizăm că - • — - a obținut tate bune cut (și spun an mai puțin favorabil decît 1985 pentru agricultură, cel puțin aici, la Ișalnița, nu poate exista). Pe scurt, anul trecut, cooperativa nu numai că n-a lucrat „în pierdere" în nici un sector de producție, dar a realizat beneficii în valoare de 680 000 lei, demonstrînd, practic, că se poate, chiar și în condiții de climă nefavorabilă, să te menții la un nivel de care să nu-ți fie rușine mai tîrziu.De altfel, spun sătenii, de opt ani, de cînd inginerul Ion Dascălu este președinte de C.A.P. la Ișal- nița. rezultatele au fost, de

la un an la altul, mai bune și oamenii — mulțumiți.— Cum. procedați ?— Simplii : nu așteptăm să vină soluțiile la noi. Eu cred că și într-un ne-am descurca ; noi soluții să acolo 1Se subînțelege
deșert am găsi rezistămcă Ion

cile de tone, din alte zone ale țării). „Decît să importăm cartofi, mai bine să importăm... licența" — ar fi zis președintele cooperativei într-o adunare generală. Pe scurt, deși hotă- rîrea venise în primăvară (cam tîrziu pentru cartofi, dar nu foarte tîrziu), s-auvenise în primăvară

C.A.P. Ișalnița unele rezul- în anul tre- sătenii că

ci parte sau era dat Ia o parte tocmai pentru că era cunoscut ca ineficient în tot ce făcea.Sînt, evident, două situații radical opuse ale atitudinii pe care o au doi membri ai consiliului oamenilor muncii față de una și aceeași cerință vitală a democrației noastre muncitorești: participarea la actul deciziei. Unul dornic nu atît de afirmare, cît mai ales de a se ști părtaș Ia schimbarea unei stări de lucruri, la înlăturarea unor neajunsuri, dornic de a se afirma ca adevărat producător și proprietar — și celălalt, un monument de indiferență, preocupat cară îmbogățeau programul propus; de ani în șir'de numărarea... ’ pe care le are pînă la pensie grija ca la ora douăsprezece servească masa de prînz.Realitatea din unele întreprinderi oferă exemple care arată că tocmai
lunilor sau de fix să

să trecem la treabă. Totuși, eu

r

nu ne-or scoate cu pietre din sat !“ ‘ •anul trecut, două serii a specialiști, cooperatori.dat seama văzusem noi la televizor și tot ce citiserăm în ziare era doar o palidă imagine a

Am fost la ei, în mai, în cite cite 18 oameni t mecanizatori, Și ne-am că tot ce

„EXPERIENȚA BUNA NU INTRA
w

SINGURĂ IN OGRADĂ; EA TREBUIE
CĂUTATĂ ȘI APLICATĂ*

Dascălu și oamenii săi sînt, tot timpul, în căutare de soluții. Tot timpul „iscodesc", caută, învață, aplică ce le-a plăcut la alții. Cîteva exemple sînt edificatoare în acest sens.Anul trecut, în urma ho- tărîrii comitetului județean al P.C.R., s-a conturat centura verde, centura legumicolă a Craiovei. Era sarcină expresă ca, pe lingă legumele cultivate cu predilecție, de tradiție în județul Dolj, să se cultive și alte produse de bază ca, de exemplu, cartoful (care se aducea în județ, cu ze-

sfătuit să „sacrifice", experimental, zece hectare de teren arabil pentru a cerca „minunea".— Aveam terenul, mai lipseau sămința experiența. Cu sămînță fost ajutați. Am pus 60 000 de tuberculi, am luat, din mers, măsuri să ne asigurăm un microsistem de irigații în zonă... Mai rămăsese „licența". Auzisem despre tovarășii de la I.A.S. Prejmer, de lingă Brașov, numai bune. N-aveam cunoștințe. „Da’s noștri 1 Hai pe la ei, că

în-Ne și- am

lucruri pe-acolo tot ai

ceea ce există de fapt. Primul lucru pe care l-am sesizat a fost o disciplină tehnologică aparte. O adevărată uzină de produse ' agricole. Ai mei, cooperatorii, numai ochi și urechi! Un inginer ne-a întrebat ce e la noi, ce fel de teren avem, ce fel de condiții. Și ne-a dat sfaturi și ne-am scos noi carnetele și-am notat mai ceva decît dumneavoastră, reporterii...Și n-au notat degeaba ! Chiar in condițiile anului trecut au reușit să „culeagă" din cartofi... beneficii. Au muncit pentru asta.

nu glumă! Parcă-1 vezi, în lunca Jiului, punînd cu mina, o dată bercului, gunoi fermentat. Nu-ți ne cite căruțe de grajd au dus vor spune : 60 de mii de mîini de gunoi de grajd și 60 de mii de căni cu apă și-Anul acesta au de gînd să cultive cartofi pe 50 de hectare. Planul prevede o producție de 27 000 kilograme la hectar.— Dar programul nostru este de 40 000 kilograme. Anul acesta am știut din vreme că vom cultiva cartofi. Ne-am procurat să- mînță de cea mai_bună calitate, adusă din nia. Am făcut o corespunzătoare, lități de irigare toamnă. Am puțuri, avem niște izvoare de pantă. Am afinat adine terenul. Am aplicat 60 de tone de gunoi de grajd la hectar. Anul acesta, Craiova o să aibă, fără doar mult maini ța.Aceasta lecțiile de agricultură ale ișălnițenilor. O alta, spun ei, a fost necesară materie de zootehnie, au o fermă de vaci lapte. Rentabilă. Și aici

cu tu- de grajd vor spu- de gunoi acolo. Iți

Transilva- amplasare cu posibi- încă din forat două acumulate
și poate, cartofi multi de la Ișal-a fost una dinne în Ei cu afost însă nevoie să învețe de la alții. In materie de

Anica FLORESCU
(Continuare in pag. a .V-a)

cea realitate din unora nurile derif în care lucrează, atitudine ț eu efecte directe asupra randa- '■ mentelor În muncă, eficienței e- dlsciplinei în produc- Conștiința dublei call- de pro-conomlce,tie etc. . _______ _______tăți a oamenilor muncii — l_ prietari și de producători — trebuia să se manifeste permanent, viu și Ia cel mai înalt nivel al răspunderii și angajării în activitatea de zi cu zL Din tăți țtei toțila ministru, de a participa din plin, în spirit democratic, la efortul colectiv de dezvoltare a proprietății socialiste, de a o gospodări cu grijă maximă, de a lua atitudine Impo-« triva oricăror manifestări de risipă.
Viorel SALAGEAN

înțeilegerea clară a acestei cali- de proprietari colectivi ai avu- tării decurge obligația pentru oamenii muncii, de la muncitor

(Continuare in pag. a V-a)

Eroii istoriei, 
eroi ai artei noastre

Dintotdeauna, artiș
tii plastici au fost mar
tori și cronicari ai vre
murilor istorice pe 
care le-au trăit. Există 
in imaginea vizuală o 
putere de iradiere a 
sentimentelor și gin- 
durilor oamenilor unui 
anume timp, pe care 
nu o poate înlocui ni
mic altceva. Mulți din
tre noi avem des
pre marii noștri voie
vozi o reprezenta
re plastică, ci nu 
numai una datorată 
cronicarilor și istorici
lor. Mircea cel Bătrin 
este, astfel, cavalerul 
cu figură de ascet vi
zionar și dirzul străjer 
ce privește curajos 
spre toate zările și nu 
se înspăimîntă de ni
meni și de nimic, pe 
care ni l-a zugrăvit ar
tistul anonim la Co- 
zia. Generații după 
generații l-au privit 
pină ce, întîlnind acest 
chip în veacul re
nașterii noastre, mare
le poet Grigore Ale- 
xandrescu i-a evocat 
umbra măreață plutind 
peste valurile Oltului. 
Fapta meșterilor zidari 
și a meșterului zugrav 
s-a transformat a- 
tunci în poezie, intr-o 
creație genială a poe
ziei noastre patriotice 
moderne, care a încăl
zit și încălzește la rin- 
du-i inimile, generații 
in șir.

Și iarăși, evocînd 
vestitul portret pe care 
Grigore Ureche i l-a 
făcut lui Ștefan cel 
Mare, măiestrit alcă
tuit in cuvinte bătute 
ca o medalie, cum zi
cea marele Nicolae 
lorga, eu aș spune că 
deopotrivă ne impre
sionează 
vodului 
purpură, îmbrăcat în 
costumul . ' . ”
de la Florența, din 
miniatura de la Hu
mor. Iar splendoarea 
curții și fastul bizan
tin, de nou bazileu, ale 
lui Neagoe Basarab 
nu au fost cuprinse in 
cuvinte mai bine decit 
au făcut-o artiștii de 
la Curtea de Argeș, 
după cum cel ce a 
săpat chipul viteazului 
Radu de la Afumați, 
cu pelerina fîlfiind și buzduganul ridicat, 
ne-a spus mai impre
sionant decît rindurile 

^de cronică săpate sub

imagine, ce a fost 
epopeea apărării li
bertății și dezvoltării 
neamului nostru ame
nințat de viitura co
tropirii străine.

Nici un timp istoric 
nu se poate lipsi de 
mărturia artiștilor săi 
și, la rîndul lor, aceș
tia trebuie să înțeleagă 
faptul că nimic nu 
poate înlocui chipul 
uman, chipul eroilor 
vremilor pe care vor 
să le eternizeze. Nimic 
nu poate înlocui mina 
inspirată a sculptoru
lui sau a pictorului. 
Eroii Renașterii noas
tre naționale din seco
lul trecut ne sînt cu- 
noscuți, cu toții, dato
rită invenției fotogra-

ÎNSEMNĂRI

chipul voie- 
în aur

principilor

fiel, și altfel decît 
prin portretele lor. Și 
totuși, nu din daghero- 
tipii, nu din fotografii, 
ci din portretele unui 
Tattarescu, unui Aman, 
unui Grigorescu și ati- 
tor altora ne vorbesc 
despre ceea ce au fost 
ei cu adevărat. Nici 
cea mai măiestrită fo
tografie nu poate su
plini acea investiție, 
acea participare direc
tă a artistului, cu vi
brația sufletului său, 
cu imaginea ce în
suși și-o face despre 
timpul ce-l trăiește. Și 
nici cel mai genial 
simbol nu înlocuiește 
așa-zisul „figurativ", 
chipul viu al eroului. 
N-aș vrea să fiu greșit 
înțeles, dar cei care-l 
citează pe Brâncuși, 
care ar fi vrut ca in 
memoria lui Spiru Ha- 
ret să ridice mai de
grabă o fintină decit o 
statuie, uită că genia
lul „Portret al artistu
lui în tinerețe" nu este 
nici o fintină și nici 
un simbol, ci un ex
traordinar de sugestiv 
portret, care a înlocuit 
toate fotografiile lui 
James Joyce in me
moria noastră.

Am fost și am ră
mas, de aceea, adeptul 
artei figurative, cău- 
tînd să aplic lecția 
brâncușiană in adevă
ratul ei sens, acela al 
încărcării pietrei sau 
lutului de vibrația vie
ții și a ideii esențiale.

Trebuie să facem 
țișni ideea dincolo 
imaginea din 
sau piatră, trebuie să 
ajungem la esența rea
lității, nu să fugim de 
ea, să o sărăcim, să o 
descompunem, să o di
zolvăm și mai ales să 
o sluțim. Pentru un 
astfel de program, 
pentru toate felurile 
de abstracțiuni uscate, 
ce seacă viața și ii 
opun un spirit dizol
vant și rece, Brâncuși 
nu poate fi luat ca 
sprijin. Caută-se la al
ții, nu la acest Creangă 
al sculpturii române, 
care a dat sufletului 
românesc dimensiune 
universală în artă.

Ca sculptor, mi-am 
ațintit ochii asupra a 
două piscuri ale isto
riei noastre, asupra 
eroilor care și-au 
identificat ființa po
porului român. Aș 
vrea să fac un monu
ment lui Bogdan Vodă, 
întemeietorul, pornit 
din Maramureșul meu 
natal.

Ca urmaș al acelei 
românimi maramure
șene din care s-a ridi
cat Bogdan Vodă cind 
n-a mai suportat apă
sarea unui regat strain, 
și din revolta lui a 
zămislit o mare și glo
rioasă Tară Româ
nească, și ca descen
dent al celor ce au dat 
întiia oară limbii ro
mâne demnitatea și 
forța unei mari limbi 
de cultură in Europa, 
am trăit acești ani mă
reți ai epocii noastre. 
Și gindul meu cel mai 
scump a fost de a o 
face să vibreze intr-un 
monument din care ge
nerațiile ce vor veni să 
simtă ceea ce am sim
țit noi — acea nouă și 
mare Renaștere a nea
mului, pentru o istorie 
cum nu a mai fost 
alta. Cit am reușit ? 
Nu eu sînt cel îndrep
tățit să o spună. Eu 
îmi pot mărturisi doar 
năzuința de a fi la 
înălțimea epocii in , care trăiesc, a idealu
rilor și realizărilor po
porului nostru pen
tru care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este 
simbolul suprem și ga
ranția supremă a dez
voltării lui libere, așa 
cum și-o dorește.

n 
de 

bronz

Mihai COSAN
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PĂSTRAREA Șl APĂRAREA VIEȚII 
- NOBILA DATORIE A MEDICULUIIn cadrul preocupărilor pentru îmbunătățirea natalității, pentru asigurarea vigorii și sănătății poporului, cercetarea științifică medicală ocupă un loc deosebit, are un rol social important. Combaterea afecțiunilor care împiedică sau complică sarcina, lupta pentru sănătatea viitorului om, încă din stadiul embrionar, constituie terenul unor nobile strădanii în misiunea de apărare și păstrare a vieții — marele crez al medicilor. Este ceea ce relevă în 

nete, șeful clinicii „Filantropia" din răspunsurile pe care ni le-a dat și conf. dr. Ion de obstetrică-ginecologie, director al spitalului Capitală. Lem- clinic
păstrarea 51— Dăruirea pentru apărarea vieții oamenilor este principiul de bază al deontologiei medicale, norma înalt umanitară ce conturează profilul profesional și moral al unul medic, constituind însuși nucleul jurămîntului hipocratic. Vorbind de om, de apărarea vieții sale, medicul — obstetricîanul, ginecologul, în primul rînd — are în vedere chiar stadiul embrionar al acesteia, începuturile de viață intrauterină, de o atît de mare complexitate.Pentru acest motiv sînt necesare, pe lingă gingășia și atenția celor din jurul viitoarei mame, și veghea, intervenția, aportul medicului, mal cu seamă în acele cazuri in care pot apărea probleme.Astfel de probleme cu consecințe grave, medicale, psihologice și sociale, sînt infertilitatea, respectiv imposibilitatea de a duce o sarcină pină la capăt, și mai cu seamă sterilitatea. Ambele pot fi tratate cu rezultate Încurajatoare la oricare secție medicală cu o asemenea specialitate din tară. O astfel de secție, cu aproape o sută de paturi, este si cea de la spitalul „Filantropia". De la înființarea sa, în urmă cu mai bine de zece ani, aici au fost luate in evidență și tratament peste 10 000 de cupluri. Succesul — care are o formă cît se poate de evidentă, fiind chiar copilul mult dorit — este obținut anual în circa 200 de cazuri. In cazurile de infertilitate, tratate în clinica noastră, rezultatele sint și mai bune, existînd mii de femei care au putut duce, astfel, sarcina la bun sfîrșit, împlinîn- du-și dorința fierbinte de a avea casa, căminul luminat de zîmbetul copiilor.Colectivul de cercetare în ginecologie și obstetrică de la „Filantropia", cu o activitate apreciată și peste hotare. constjtuie, totodată, și o școală pentru sute de studenti și cercetători care se formează sau se perfecționează în această clinică. In același timp, conducem metodologic activitatea de acest fel, de obstetrică șl ginecologie, in general, ce se desfășoară în spitalele din județele Tulcea, Călărași și sectorul agricol Ilfov. Facem totul ca rezultatele cercetărilor noastre, experiența obținută să fie cît mai larg cunoscute, aplicate cu succes în toate cazurile de sterilitate și Infertilitate, afecțiuni ce constituie nu numai o sursă de suferință pentru femeia sau pentru cuplul in cauză, cl și o pierdere pentru societate.

— V-ați referit și la necesitatea 
supravegherii atente a nou-născutu- 
lui. Ce rezultate s-au obținut, ce 
probleme noi au fost elucidate in a- 
ceastă privință in clinica „Filantro
pia" ?— Doresc să fac precizarea că în privința embrionului și a nou-năs- cutului cercetările clinicii noastre sînt extinse la o gamă largă de aspecte, începînd cu cele clinice, cu 

(Urmare din pag. I)

partidului de a se hotărîrea pentru a si disciplină în ce integrală a pămîn-

ca vreo oor- de mică, sătrebuie să fie diferitele

care să acționeze cu fermitate pentru executarea la timp și în bune condiții a tuturor lucrărilor, pentru respectarea riguroasă a tehnologiilor de producție, pentru utilizarea cu înalt randament a tractoarelor si mașinilor agricole si reducerea la strictul necesar a consumului de carburanți.Pornind de la necesitatea subliniată de conducerea acționa cu toată introduce ordine privește folosirea tulul — avuția inestimabilă a întregului popor — organizațiile de partid trebuie să exercite un control permanent si exigent ne teren — de la amplasare si oină la însămintare sau plantare — asupra modului în care este respectată în fiecare unitate suprafața prevăzută a se cultiva cu fiecare cultură în' parte, urmărind cu toată răspunderea realizarea întocmai a suprafețelor prevăzute pe culturi, asa cum sînt stabilite prin planul de producție pe sectoare, unități si ferme. Sub nici un motiv nu trebuie să se admită tiune de teren, oricît rămină necultivată !Timpul scurt în care tnsămîntate sau plantate culturi impune cu pregnantă ca. ne întreg parcursul campaniei agricole de primăvară, să se asigure o organizare exemplară a muncii formațiilor de mecanizatori si cooperatori, întărirea răspunderii lor pentru realizarea în perioada optimă si în bune condiții de calitate a lucrărilor, solutionarea promptă a tuturor problemelor de care depinde funcționarea neîntreruptă si cu randament superior a tractoarelor si celorlalte utilaje agricole, folosirea din plin a fiecărei ore si zile de lucru în cimp. Acestea sînt probleme hotărîtoare care trebuie să se afle permanent ne agenda activității organizațiilor de partid de la sate încă din primele zile ale campaniei agricole. Este greu de prevăzut cum va evolua vremea, in această primăvară. într-o parte sau alta a tării — si. tocmai de aceea, organizațiile de partid. împreună cu conducerile unităților vedere cît mai suplă. ___________ ___________ .multe soluții posibile în timp, care, in caz de nevoie, să dea posibilitatea regrupării și concentrării cu rapiditate a forțelor în funcție de situațiile ce se pot ivi în momentele și în punctele de maximă solicitare ale campaniei.Orientîndu-si cu precădere activitatea asupra desfășurării în ritm susținut a lucrărilor din campania agricolă de primăvară, organele județene de partid, birourile de coordonare a activității politico-organi- zatorice de partid din consiliile unice agroindustriale, organizațiile de partid de la sate, conducerile unităților agricole au datoria de mare răspundere de a asigura toate condițiile pentru ca specialiștii din agricultură să se afle permanent pe cîmp, in mijlocul mecanizatorilor șl cooperatorilor, cu sfatul tehnic și cu fapta, să intervină cu operativitate si exigentă pentru prevenirea oricăror neajunsuri, să asigure aplî-

agricole. trebuie să aibă in ca organizarea muncii să fie temeinică, dar in același timp flexibilă, elaborindu-se mai

cele Deșievoluția datelor fizice, pînă la psihice, caracterologice chiar, poate să pară de mirare, cercetările dovedesc că factorii de mediu, exteriori, încep să-și pună amprenta pe felul de a fi al copilului încă din stadiul intrauterin. Iată, de pildă, copilul unei violonceliste a interpretat o bucată muzicală perfect fără să o fi învățat vreodată, numai pentru că mama sa obișnuia să o cînte frecvent in timpul sarcinii. Acestea sînt mecanisme psihice încă nedescifrate, dar le amintesc pentru a sublinia o dată mai mult marea influență pe care o are mediul familial, psiholo-
Convorbire despre 

' străduințele 
și rezultatele deosebit 

de îmbucurătoare 
obținute într-un 

loc de muncă 
mai puțin obișnuit

gic, ca și cel ambiental asupra viitorului copil.De aici apare necesitatea supravegherii atente asupra fiecărei sarcini incă din primele luni, iar medicul trebuie să fie un bun sfătuitor. Este nevoie însă de multă atenție, de multă competență pentru ca această supraveghere să nu se transforme ea însăși intr-un factor stresant. ce poate să facă mai mult rău decît bine. Probabil că în dialog cu noi, pediatrii chiar ar spune : nici un medicament gravidei. Din păcate sînt și cazuri cînd trebuie administrate medicamente, dar numai în urma unor minuțioase investigații. In clinică dispunem de aparatură modernă pentru urmărirea sarcinii și evoluției nou- născutului — între care și un aparat de ecografle, așa cum dispun, de altfel, toate unitățile spitalicești din țară.O altă direcție în care acționăm este păstrarea sănătății copilului ■ la naștere. Ca toate maternitățile din țară, șl noi ne bucurăm de condiții deosebit de bune, astfel că, printr-o atentă supraveghere a fiecărui copil, indicii de morbiditate sînt mult diminuați de la an la an. Chiar în boala hemolitică, o afecțiune deosebit de gravă ce se determină prin hemoliza sîngelui copilului, s-au obținut rezultate bune printr-o metodă pusă la punct in această clinică și care astăzi a fost extinsă în majoritatea spitalelor din țară. Și în cazul malformațiilor congenitale colectivul nostru a elaborat o metodă ce permite stabilirea cu maximă precizie dacă acestea au o proveniență gene- 

se pun bazele recoltelor din an, organizațiile de partid tresă urmărească cu cea mai i exigență ca specialiștii agricoli nu fie angrenați de

carea strictă, riguroasă, a normelor tehnice la efectuarea fiecărei lucrări — de la pregătirea și fertilizarea terenului pînă la respectarea adînci- mii de semănat si a densității optime la toate culturile.Evidențiind această cerință deosebit de importantă, la Plenara lărgită a Consiliului Național al Agriculturii secretarul general al partidului sublinia cu toată claritatea : „Inginerul agronom trebuie să fie de dimineața pînă seara — și, cind este nevoie, și noaptea — în cîmp !" Tocmai de aceea, cu atît mai mult acum, cind acest buie mare să nu fie angrenați in activități administrative, de birou, în fel de fel de ședințe, care-i sustrag de la îndeplinirea sarcinilor primordiale ce le revin ; inginerii agronomi poartă direct răspunderea pentru începerea la momentul oportun a lucrărilor, pentru încadrarea lor In perioadele optime de timp și efectuarea lor la parametrii calitativi stabiliți și, ca atare, ei trebuie să se afle pe întreaga durată a campaniei agricole pe cîmp, acționind în cunoștință de cauză, stabilind ce trebuie făcut oră de oră și zi de zi, exercitînd un control permanent și exigent asupra calității lucrărilor efectuate de formațiile de mecanizatori și cooperatori pe fiecare parcelă, pe fiecare tarla.Răspunderi deosebite în organizarea si desfășurarea în bune condiții a campaniei de primăvară revin activiștilor de partid care-si desfășoară activitatea în agricultură. Munca lor — si. după exemplul lor. a tuturor cadrelor si specialiștilor din organele agricole județene si din consiliile unice agroindustriale — trebuie să fie pătrunsă de un puternic spirit revoluționar, să aibă un pronunțat caracter practic si o finalitate precisă. în asa fel încit să insufle comuniștilor, tuturor lucrătorilor de ne ogoare voința nestrămutată ca actuala campanie de primăvară să se înscrie pretutindeni. în fiecare comună si unitate agricolă, ca un e- xamen de mare răspundere in eforturile pentru ridicarea agriculturii noastre la nivelul exigentelor si cerințelor actuale ale dezvoltării dinamice. intensive a acestei ramuri, pentru realizarea de producții mult sporite si cu eficientă economică cit mai înaltă.Exercltîndu-șl cu competentă si răspundere rolul politic conducător al întregii activități din agricultură, perfectionîndu-si necontenit stilul si metodele muncii politico-organizato- rice. organele si organizațiile de partid au îndatorirea de a acționa cu perseverentă pentru unirea eforturilor si energiilor creatoare ale comuniștilor. ale tuturor oamenilor muncii de la sate in desfășurarea in cît mai bune condiții a campaniei agricole de primăvară, pentru instaurarea unui spirit de înaltă răspundere, ordine si disciplină in realizarea tuturor lucrărilor în perioadele optime de timp stabilite și la un nivel agrotehnic superior, spre a se nune un fundament trainic recoltelor superioare prevăzute în planul ne acest nrlm an al noului cincinal. 

tică sau una externă, putindu-se astfel calcula dacă există sau nu riscul reapariției la o nouă sarcină.
— Ce ne puteți spune despre psi

hologia cuplurilor care vin pentru 
tratament, despre speranțele lor ? Ce 
efecte psihologice și sociale au cerce
tările clinicii ?— Cei mai mulțf sînt oameni care regretă că s-au gindit destul de tir- ziu să aibă copii. Dar. așa cum am spus, acesta nu este un impediment insurmontabil. Firește, și pentru părinți și pentru copii este mult mai bine ca urmașii să apară de la începuturile căsătoriei, știut fiind că părinții tineri dau naștere unor copii mai bine dezvoltați, mai robuști. Așa cum bine știm, statul asigură toate condițiile tinerelor familii să aducă pe lume și să îngrijească un număr cit mai mare de copii. Recentele reglementări ce sporesc considerabil alocațiile și ajutoarele pentru aceștia și mamele lor constituie o nouă dovadă cît se poate de elocventă in sensul celor spuse.In această ordine de idei, consider că trebuie să se renunțe și la mentalitatea de a avea doar unul sau cel mult doi copii. Părinții noștri intîm- pinau multe dificultăți, dar aveau o altă mentalitate, mai sănătoasă, și care, oriei t de paradoxal s-ar părea, este confirmată de cele mai noi cercetări genetice, psihologice, psihosociale. Cunosc personal numeroase cazuri în care, fiind singur la părinți, copilul, adultul de mai tîrziu, rămîne cu o anume inadaptabilitate socială, cu accente de individualism care-i domină comportamentul psihic, în- greunîndu-i procesul de adaptabilitate. Este important deci, sub aspect psihosocial, ca intr-o familie să fie mai mulți copii și care să apară înainte ca părinții lor să fie nevoiți de a urma tratamente de combatere a infertilității.Dar tr®buie să privim lucrurile și din alte unghiuri spre a înțelege datoria și implicația noastră socială și patriotică. In fond, problema nu se pune doar la noi, ci, într-o formă sau alta, în toate țările dezvoltate. Ne a- mintim că nu cu prea mulți ani în urmă in Franța s-a făcut un apel patriotic pentru ca francezii să aibă mai mulți copii. Este un alt exemplu ce pune în evidență faptul că procesele demografice sînt influențate, in primul rînd, de factorii psihologici, culturali, asupra cărora se poate interveni printr-o educație a- decvată, convingătoare. In acest scop, cadrele din maternitatea „Filantropia" au făcut, in colaborare cu diferiți cineaști, numeroase filme de e- ducație civică și sanitară pe tema natalității. Unele dintre ele au și rulat pe ecrane sau au fost prezentate la televiziune, unde ne oferim cu dragă inimă să trimitem și altele, spre difuzare.Aceasta deoarece este cit se poate de evident că fiecare om, fiecare cetățean trebuie să înțeleagă că înțeleaptă politică de creștere a populației. promovată de partid, este o politică de înaltă răspundere pentru asigurarea unei evoluții demografice echilibrate, pentru menținerea vigorii și tinereții națiunii noastre socialiste.Convorbire consemnată de

Ion MARIN

mai mici „pacienți" de la grădinița „Tractorul” din BrașovGrijă deosebită pentru sănătatea celor de copii a întreprinderii
Ritmul intens de dezvoltare și modernizare a municipiului Brașov pune în fața consiliului popular local sarcini din cele mai complexe în toate domeniile — edilitar-gospodă- resc, sănătate, cultură, autocondu- cere, autoaprovizionare etc. Dar cunoașterea și rezolvarea la nivelul exigențelor actuale a problemelor pe care le ridică viața zi de zi nu pot fi realizate — oricîte străduințe ar depune municipalitatea — decît cu participarea activă a cetățenilor. Iar una din modalitățile de participare a acestora la conducerea treburilor obștești, la perfecționarea continuă a activității economico-so- ciale o constituie scrisorile, sesizările și propunerile oamenilor muncii.Despre eficiența participării cetățenilor la rezolvarea problemelor cu care se confruntă municipalitatea vorbesc de la sine numeroasele realizări obținute de consiliul popular, în ultimii ani, în diferite domenii. In legătură, de pildă, cu domeniul edilitar-gospodăresc, ne . referim la amenajarea și înfrumusețarea fostelor cariere de calcar și a platformei întreprinderii „Temelia", la dezvoltarea și modernizarea piețelor agro- alimentare „Tractorul" și „Steagul roșu", la repararea și modernizarea a zeci de străzi și trotuare, sistematizarea circulației rutiere etc.La originea unor asemenea realizări se regăsesc și sesizările și propunerile făcute de către cetățeni — atît prin scrisori adresate direct comitetului municipal de partid sau consiliului popular municipal, cît și cu prilejul audiențelor la factori de conducere din cadrul acestora. Bunăoară, anul trecut, peste 3 700 de cetățeni au participat la audiențele organizate de consiliul popular, la care se adaugă alți peste 5 000 oameni ai muncii veniți și ei cu diverse treburi la primărie — prilej cu care au făcut diferite sesizări, propuneri ori au solicitat rezolvarea unor probleme atît cu caracter obștesc, cît și personal. In întregul an 1985, consiliul popular a primit 1 320 scrisori.' Dimensiunea interesului diferitelor forme de dialog dintre consiliul popular și cetățeni ar putea fi ilustrată convingător de faptul că cetățenii Bra-

Noi construcții de locuințe pe colea Moșilor din Capitală Foto : Agerpres
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Localitățile patriei — o nouă înfățișare I Este o 
realitate de netăgăduit, un larg și generos prilej de 
satisfacție și mândrie pentru întregul popor. Oricit se 
va vorbi ori scrie despre efortul social și strădania 
constructorilor — cu rindurile lărgite, in ceasurile de 
muncă patriotică, pină la scara unei vaste mișcări 
populare — nu se va putea spune că s-a spus totul 
despre această impresionantă realitate a anilor noștri.

Mai mult de opt din zece cetățeni ai României lo
cuiesc in case noi. Este un rezultat impresionant, fie 
și prin simpla lui enunțare. Căci nu e vorba de o' sim
plă rostire, ci de o evidentă resimțită favorabil, zi de 
zi, de abandonarea pentru totdeauna a unor condiții 
de viață aproape uitate.

O dată cu noile edificii s-au înălțat, progresind din 
punct de vedere al experienței și conștiinciozității în 
muncă, și noii meșteri de case, in toată gama califi
cărilor și specialităților, de la inginer la mozaicar, de 
la proiectant la zugrav. Pe măsură ce s-au format și 
stabilizat noile eșaloane de constructori, s-au impă- 
mintenit in atmosfera și atitudinea profesională de pe 
șantiere noi valențe de seriozitate, de conștiinciozitate. 
Domină convingerea că se înalță 
orașe pentru decenii si secole.

edificii, cartiere,

Dar exigentele ce se ridică in fața constructorilor, 
inclusiv de locuințe, cresc tot mai mult, pe măsură ce 
tehnica și tehnologiile progresează, iar exigentele so
ciale înregistrează niveluri superioare. Acum, la înce
putul unui cincinal, care urmează să marcheze, in toate 
domeniile de activitate, o etapă cu totul deosebită in 
afirmarea noii calități a muncii și vieții, revine și co
lectivelor 
tiilor de locuințe obligația de a-și reconsidera acti
vitatea. subsumind-o și mai concret tendinței generale 
spre frogres, spre eficiență, spre calitate.

Cu convingerea că, in această largă emulație spre 
mai bine, orice părere formulată cu obiectivitate este 
bine venită, ne-am deplasat la expeditorii unor scrisori 
adresate redacției — scrisori care au, să precizăm de 
la început, un caracter oarecum de excepție. Astfel, 
respectivele scrisori au fost trimise „Scinteii" de către 
ocupanfi ai unor apartamente noi care sesizează negli
jențe și alte neajunsuri in construcțiile respective, a 
căror calitate ar trebui să fie desăvirșită. Alături de 
mult mai multele aprecieri elogioase, de părerile bune și foarte bune despre noile locuințe, este neîndoielnic 
că și observațiile critice, fie și de excepție, pot con
tribui la îndreptarea operativă a lucrurilor.

oamenilor muncii din domeniul construc-

Cu cît construim mai mult, cu atît să construim mai bine"
CUM SE ÎNFĂȚIȘEAZĂ, CUM SE REALIZEAZĂ NOUA CALITATE PE ȘANTIERELE DE LOCUINȚE

„Cartea de vizită"... cu 
colțul rupt starea 'n care este dat in exploatare un bloc sau un apartament exprimă aproape totul despre cum s-a muncit pe acel șantier. Se poate recepție a de vizită" tru cei ceIată-necurs de dare în folosință : blocul 86, de pe calea Văcărești 203. Intrăm in cîteva apartamente. Unii locatari lucrează de zor la... schimbarea linoleumului. De ce să fie schimbat linoleumul... abia pus ? Pentru că unul sau mai mulți „meseriași" și-au încercat vocația de pictori abstrac- ționiști minjind covorul din P.V.C. —, iremediabil — cu vopsea. Califi- 

spune că actele de clădirii alcătuiesc „cartea a disciplinei, ordinii penau lucrat acolo.într-o clădire nouă, in

șovulul au făcut anul trecut și în primele două luni din acest an peste 500 propuneri, din care 427 au fost rezolvate, iar restul se află în diferite stadii de soluționare.— Care sînt aspectele mai importante desprinse din scrisorile și sesizările cetățenilor adresate primăriei și cum sînt rezolvate acestea îl întrebăm pe secretarul comitetului executiv al consiliului popular municipal, Dumitru MOSORA.— Gama problemelor cuprinse în scrisori este largă. In general aces
SOLICITUDINE SPORITĂ FAȚĂ DE SCRISORILE

Șl SESIZĂRILE CETĂȚENILOR
tea se referă la activitatea consiliului popular și a unităților cu caracter de prestări de servicii — I.C.R.A.L., unitățile cooperației meșteșugărești, P.T.T.R., I.R.E. etc.Fiecare sesizare, reclamație sau propunere adresată consiliului popular prin canalele cunoscute — adică scrisori, audiențe, întîlniri dintre deputați și activiști ai consiliului cu cetățenii etc — este citită de către prim-vicepreședintele comitetului executiv al consiliului, care indică modul de rezolvare. In cazul audiențelor, unele probleme se rezolvă pe loc. Altele, care necesită o anumită cercetare, sînt încredințate unor colective formate, de la caz la caz, din membrii comitetului executiv, din șefii de sectoare, specialiști și din activiști obștești. Constatările și propunerile făcute de aceste colective sînt inmînate celor care răspund de rezolvarea lor.Atenția care se acordă de către consiliu scrisorilor șl sesizărilor oamenilor muncii este relevată și de modul in care acestea sînt urmărite

nu comportă nicicarea atitudinii lor un eufemism ; numele ei este dispreț față de munca proprie și a celorlalți, ca și față de viitorii locatari. Cu atît mai mult cu cît aceiași anonimi mî- nuitori ai pensulei, cind s-au apro
Pe urmele unor scrisori, la adrese noi

piat de timplăria ferestrelor pentru care primiseră vopseaua, au dat cu ulei mai mult pe geamuri decît pe giurgiuvele.Desigur, asemenea abateri sînt minore, in balanță cu marea cantitate de muncă și pricepere pe care o incorporează un apartament. Dar este acesta un motiv ca ele să fie tolerate ? Iar dacă nu este un motiv, întrebăm deschis : a fost depistat pină acum autorul unor astfel de isprăvi? A fost pus să plătească ?Exigențele beneficiarilor sînt din ce în ce mai mari, pentru că ei înșiși, la locurile lor de muncă, își cultivă minuțiozitatea, atenția, autocontrolul în procesul muncii, sînt intoleranți față de delăsare, de lucrul de mîntuială, de tot ceea ce denotă an- timeserie, non-conștiinciozitate. Locatarul apartamentului nr. 6 din str. caporal Anghelache Ivan nr. 7 ne semnala un amănunt : la fereastra sufrageriei lipsea o jumătate de cre- monă, în locul ei giurgiuveaua fiind pironită cu un cui. „De ce ? — întreba locatarul. Este o improvizație care mergea acum 25—30 de ani. Dar în condițiile actuale de exigență, Ia care loc de muncă s-ar admite o asemenea fușereală ?“ Mărturisim că am încercat să atenuăm impresia nefavorabilă a gazdei noastre. Atunci ne-a relatat o pățanie nocturnă. întreaga familie dormea, cînd, din baie, a răsunat o hodorogeală ca de cutremur. S-au îndreptat, buimaci de somn, Intr-acolo. Căzuse chiuveta... de bine ce fusese prinsă.„Mici neglijențe" — pretextează maiștrii respectivelor construcții, inginerii respectivelor loturi. Dar prin
și soluționate, atît sub aspectul încadrării în timpul legal, cît și al corectitudinii și justeței modalității de rezolvare. Lunar, secretariatul consiliului popular municipal analizează stadiul și modul în care sînt rezolvate scrisorile, sesizările și reclama- țiile oamenilor muncii, adresate consiliului, sau primite de la organele superioare — județene și centrale. Sînt analizate cauzele care le-au generat, modul în care au fost rezolvate problemele nou apărute și măsurile propuse. în plus, de două ori

Din activitatea 
Consiliului popular 

al municipiului Brașov

consiliului popular pe baza lor, sînt hotăriri și decizii, la rezolvarea pro-
pe an, problema rezolvării sesizărilor, reclamațiilor și propunerilor oamenilor muncii formează tema unor rapoarte mai ample prezentate în cadrul sesiunilor municipal, unde, adoptate deseori care, pornind de blemelor sesizate, vizează o arie de cuprindere mai largă. Dintre asemenea decizii ne vom referi, de pildă, la revizuii-ea subsolurilor de blocuri de către I.C.R.A.L., amenajarea de platforme pentru conteinerele de resturi menajere, repararea teraselor unor blocuri etc.— O contribuție substanțială In rezolvarea cu competență și în termenele stabilite de lege a sesizărilor. 

BP* '

tr-un control sever al calității lucrului, oră de oră și spațiu cu spațiu, cu depistarea și supunerea la plată a celor vinovați, sîntem convinși că asemenea mici neglijențe ar fi lichidate. In schimb, s-ar ajunge mai 
aproape de baremul de exigență la care se raportează întreaga economie, întreaga viață socială — baremul unei noi calități, superioare.

Cine profită de „micile 
lipsuri" ? »MlciI® neglijențe" își au și un corespondent mai puțin dezinteresat decît lucrul de mlntuia- lă, ori făcut în disprețul propriei meserii.. Este vorba de accesorii sau materiale cuprinse în devizul lucrărilor, dar care nu se regăsesc în construcție. Intr-un loc am consemnat lipsa unei uși de la hol (blocul 68 din str. Ceahlău nr. 17), în altă parte inexistența a 30 ml de plintă în casa scărilor (str. Malcoci nr. 2), dar cel mai des lipsește... faianța din baie.Lipsa unor materiale căutate șl ușor „transferabile" n-ar trebui deloc privită cu detașare. Conducerile șantierelor și antreprizelor de construcții ar trebui să verifice imediat oricare asemenea semnalări, putea face astfel constatări roase pentru întărirea ordinii, plinei și corectitudinii. S-ar observa, printre altele, ceea ce depistat și noi cu prilejul documentării, în amintitul bloc nr. 86 de pe calea Văcărești. Acolo, noii mutați asistau la o situație stranie : In vreme ce ei îi invitau cu stăruință pe maistru și meseriași să remedieze ori cel puțin să constate imperfecțiuni majore în execuție sau lipsuri în dotarea imobilului — fiind tratați cu Indiferență rece — aceiași meșteri mari, calfe și... faianțari nu mai pridideau cizelînd două apartamente : 

S-ar valo- disci- putea am

reclamațiilor și propunerilor oamenilor muncii, adresate consiliului popular — ne spune în continuare secretarul comitetului executiv al consiliului popular — o au ședințele de lucru săptămînale, care au loc în zilele de luni, pe care le organizează comitetul executiv al consiliului cu șefii de sectoare ale consiliului și cu directorii unităților prestatoare de servicii, cum sînt I.C.R.A.L., Grupul de gospodărie comunală și locativă, P.T.T.R., I.R.E., cooperația meșteșugărească etc.

a unor

— Ce se discută în cadrul acestor ședințe ?— Se trece în revistă modul în care au fost rezolvate problemele cuprinse in programele săptămînii Încheiate și se stabilesc obiectivele (sarcinile) pentru săptămîna în curs. Vreau să subliniez că o bună parte dintre problemele respective sînt selectate din scrisorile, sesizările și propunerile cetățenilor adresate consiliului popular. In felul acesta, ședințele de lucru săptămînale constituie un ajutor efectiv pentru consiliul popular municipal în rezolvarea operativă și competentă _ probleme stringente, de larg interes cetățenesc.Și dacă ar fi să spicuim exemple de măsuri inițiate de consiliul popular pe baza sesizărilor, reclamațiilor și propunerilor cetățenilor, nu putem să nu amintim de realizarea complexului comercial din cartierul Stupini, de finalizarea unor obiective comerciale și amenajarea căilor de acces în Cetății, de crearea

cîteva

cartierul Valea unei școli, a

nr. al

nr. 12 și 18, de la scara I. Și. în vreme ce camerele de baie din șase apartamente ale amintitului bloc se înfățișau fără faianță, ori cu faianță lipsă, exact in cele două locuințe tratate preferențial, pereții băilor erau placați nu cit prevăzuse proiectul, ci... pînă în tavan. Este cert că materialele nepuse în operă nu se volatilizează în neant, ci iau sau pot lua calea sustragerii. Un motiv in plus pentru factorii răspunzători ai șantierelor să trateze cu toată seriozitatea și promptitudinea orice sesizare, avînd mereu în vedere că micile lipsuri macină eșafodajul disciplinei.
Este temeinicia cuvint de 

ordine în construcții? In 8116 cazuri, toleranțele mici se soldează cu consecințe mari pentru aspectul și funcționalitatea clădirii menite prin natura ei la o viață lungă. In apartamentul nr. 25 din blocul 68 de pe strada Ceahlău nr. 17 (edificat de grupul de șantiere nr. 1 C.A.G.C.P.B) te frapează, de cum intri în camera de zi. o pată hidoasă pe peretele dinspre stradă : este flora neagră dezvoltată pe tencuiala mereu umedă din cauza... ploii ! Apropiata ușă a balconului are rostul atît de mare. îneît pe vreme umedă ocupan- ții apartamentului trebuie să stea acasă și să strîngă apa care le intră înăuntru. în blocul de pe str. Malcoci nr. 2, instalatorii I.M.I.B. au montat o coloană de scurgere a apei pluviale de pe acoperiș, numai pe jumătate din înălțime, lăsînd ca în partea inferioară apele să cadă liber. Sînt ușor de Imaginat consecințele asupra pereților ce înconjoară această cascadă fără urmă de pitoresc. La blocul 86 de pe calea Văcărești, constructorii Antreprizei nr. 5 au omis să toarne planșeul ghenei de gunoi; resturile aruncate pe gura toboganului și-au continuat astfel căderea liberă pînă ce... au întilnit niște țevi de scurgere montate orizontal; în care s-au oprit, fracturîndu-le.Cum sînt posibile asemenea mostre de nepăsare ? Printre altele, și printr-o discontinuitate a răspunderilor. Vizitînd mai multe asemenea adrese, am constatat că deficiențele sint cu atît mai grave cu cît a fost mai mare fluctuația de ingineri și maiștri pe la respectiva lucrare. Necesitatea stabilității cadrelor de bază pe lot, a continuității și exigenței controlului în procesul muncii, a intransigenței față de abateri, a conștiinței lucrului făcut ca să dureze peste vremuri se detașează ca prime concluzii pe tema efortului spre o nouă calitate. Efort pe care unul din specialiștii întâlniți în noile clădiri (ing. Magdalena Petre din cadrul A.C.M. 5) îl sintetiza astfel : „Cu cît construim mal mult, cu atît să construim mai bine".Ce se întîmplă însă dacă acest deziderat nu este respectat ? Cum se manifestă receptivitatea factorilor de răspundere din unitățile de construcții față de semnalările beneficiarilor ? Despre aceste probleme — într-o viitoare anchetă.
Serqlu ANDON

unui dispensar și a același cartier, de școli în cartierul crearea unei alte __ ___  __ _____tierul Dîrste-Noua ș.a.Pornind de la faptul că pe adresa consiliului popular sosesc un mare număr de sesizări sau cereri care vizează activitatea unor unități prestatoare de servicii, Consiliul popular al municipiului Brașov a efectuat în cursul anului trecut analize privind modul în care sînt rezolvate sesizările și reclamațiile oamenilor muncii adresate acestor unități. Asemenea analize s-au efectuat la I.C.R.A.L., I.R.E., I.C.S.A.P. și la mai multe cooperative meșteșugărești. Pe lingă unele aspecte pozitive reieșite cu acest prilej, analizele respective au scos în evidență și unele neajunsuri în organizarea și desfășurarea acestei activități. Iar exemplul cel mai grăitor îl oferă I.C.R.A.L. Anul trecut, această unitate a primit un număr redus de sesizări, explicația fiind aceea că cererile și sesizările sosite se bucură de prea puțină solicitudine — ceea ce-i determină pe petiționari să se adreseze în multe cazuri direct consiliului popular municipal.Concluzia care se desprinde din Investigația inițiată pe această temă la Consiliul popular municipal Brașov este aceea că membrii comitetului executiv, șefii de sectoare, întregul aparat acordă atenție statornică și solicitudine sesizărilor și propunerilor adresate de cetățeni. Unul din exemplele care vin să confirme această apreciere este și acela că anul trecut consiliul popular municipal a primit spre rezolvare cu 140 mai puține sesizări și reclamații de la organele județene și centrale decît cu un an in urmă. Cu toate acestea — așa cum au recunoscut în mod autocritic și cadrele de conducere ale consiliului — în această activitate este încă suficient loc de mai bine.

unei grădinițe în construirea unei ceferiștilor, de grădinițe în car-

Nicolae MOCANUcorespondentul „Scinteii
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Pentru recolte mari în acest an NOILE CAPACITAJI
0 PRIMĂ VARĂ A CALITĂȚII IREPROȘABILE 

LA TOATE LUCRĂRILE AGRICOLE! )

Culturile intensive — amplasate 
pe terenurile cele mai fertileIn unitățile agricole din județul BACĂU pregătirile pentru campania agricolă de primăvară, cînd vor fi însâmințate cu porumb, sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, cartofi și legume aproape 116 000 hectare, sînt pe terminate. La Trustul S.M.A. am fost informați că toate cele 3 487 tractoare. 918 semănători, 973 mașini de împrăștiat îngrășăminte și erbicide, ca și mașinile de plantat cartofi au fost revizuite și reparate. Se apreciază că lucrările executate sini de bună calitate, fapt constatat și de comisiile de recepție. într-un stadiu avansat se află condiționarea semințelor și preluarea acestora de la centrele specializate, bună parte din ele aflîndu-se acum în magaziile cooperativelor agricole de producție.O atenție deosebită se acordă, în această perioadă, asigurării tuturor condițiilor necesare realizării producțiilor mari prevăzute a se obține la culturile intensive. „Stă în puterea. noastră ca, generalizînd experiența unităților fruntașe, să obținem recolte mari pe suprafețe mult mai întinse — spunea inginerul Alexandru Dănilă. director al direcției agricole. Pe baza programului aprobat de comitetul județean de partid, pe lingă culturile în sistem intensiv, în fiecare unitate se prevede ca pe cel puțin 30 la sută din suprafața însămințată cu porumb, sfeclă de zahăr, cartofi să se aplice o tehnologie specială pentru a se obține producții sporite. Pentru realizarea producțiilor prevăzute asigurăm efectuarea tuturor lucrărilor necesare chiar din acest Început de primăvară".Am urmărit în cîteva unități cum se acționează practic in aceste prime zile in vederea realizării programului de culturi intensive. La Dămienești, Nicolae Bălcescu, Fă- răoani și în alte cooperative agricole care au obținut în anul trecut recolte mari, porumbul a fost amplasat pe terenurile amenajate pentru irigat și care au o fertilitate ridicată. Sămința care a fost adusă in unități este numai din hibrizi de mare randament, adaptați condițiilor locale. în unități s-au constituit

echipe de cooperatori și mecanizatori cărora li s-au încredințat în acord global, pe bază de contract- anga.iament. suprafețele de porumb în cultură intensivă.Cartoful în cultură intensivă a fost amplasat în unități agricole cu o bogată experiență, cum sint cooperativele agricole din Săucești, Dâ- mienești, Berești-Bistrița, Filipești, fermele I.A.S. Itești și Dămienești. La Săucești. unde in anul trecut s-a realizat o producție medie de 57 000 kg cartofi la hectar, inginerul Viorel Savin, președintele unității, ne spune că «există reale posibilități ca în 1986 acest nivel să fie depășit. In acest școp au fost alese solele cu premergătoare bune. Ele au fost arate și fertilizate cu cîte 60 tone gunoi de grajd la hectar. întreaga cantitate de tuberculi pentru sămîn- ță a fost pusă din vreme la preîn- colțit.Din evidenta aflată la direcția agricolă rezultă că de la începutul acestui an a fost transportată în cimp o cantitate de aproape 400 000 tone de îngrășăminte organice. în același timp, pentru sporirea producțiilor de grîu și orz la hectar au fost administrate îngrășăminte chimice pe o suprafață de aproape 42 000 hectare de semănături din toamnă, din cele 63 129 hectare în- sămințate.La indicația comitetului județean de partid, birourile de coordonare a activității politico.-organizatorice din consiliile unice agroindustriale și comitetele comunale de partid analizează in fiecare unitate agricolă stadiul pregătirilor pentru fiecare * cultură intensivă și iau măsuri operative pentru urgentarea lucrărilor. La asemenea analize a reieșit că mai sînt de fertilizat fazial circa 20 000 ha însâmințate cu grîu și orz, precum și de transportat circa 50 000 tone de gunoi prevăzute de programul pentru primul, trimestru al anului. Este necesar ca aceste lucrări sâ fie efectuate într-un timp cit mai scurt. #
Gheorqhe BALTĂcorespondentul „Scînteii"

Lucrări de întreținere a răsadurilorjudețul de tomate la C.A.P. Drăgănești-Vlașca, Teleorman Foto : Sandu Cristianpentru culturile de volum — porumb, floarea-soarelui, soia și fasole — se face cu mijloace de transport special pregătite, care sînt etanșeizate, îmbrăcate în folie de polietilenă și acoperite cu prelate. Fiecare sac poartă eticheta privind rezultatele analizelor de laborator. Pe baza
măsurilor luate de comandamentul județean pentru agricultură, aproape toate cantitățile de semințe necesare campaniei de primăvară se află în unitățile producătoare.

Mihai VIȘO1Ucorespondentul „Scînteii"
Producția de legume -r concentrată 

in ferme specializate

DIN INDUSTRIA RECICLĂRII
NElNTlRZIAT IN FUNCȚIUNE!

In continuarea anchetelor ziarului nostru (vezi „Scînteia" din 18 februarie și 5 martie a.c.) consacrate realizării investițiilor din industria reciclării materialelor, ne oprim astăzi asupra stadiului de execuție a noilor capacități destinate prelucrării primare a șpanului.Vă reținem, mai întii, atenția asupra unei cifre : anual, din Industria noastră rezultă o cantitate de circa un milion tone de șpan, care-și așteaptă o valorificare mai eficientă. Această resursă materială echivalează cu o mare economie de minereu de fier, de cărbune cocsificabil și de energie electrică. A realiza însă cu adevărat sarcinile de recuperare și de valorificare a spânului. înscrise în planurile economice ale întreprinderilor. nu înseamnă numai a aduna cantitățile prevăzute și a le reintroduce pe gura cuptoarelor. Și aceasta, pentru că șpanul afinat, adică asa cum provine el din industria prelucrătoare, datorită greutății volumetrice mici, de numai 0,2—0,3 tone pe metrul cub, o proporție de peste 20 la sută se pierde în oțelării. prin ardere. Ca să nu mai vorbim de inconvenientul că vagoanele încărcate cu span afinat transportă mult, foarte mult... aer. în loc să ruleze la întreaga capacitate. In schimb, prin brichetare. greutatea volumetrică a șpanului mărunțit. în prealabil, crește la 4—5 tone pe metrul cub. ceea ce permite atît optimizarea transporturilor, cit și reducerea timpului de elaborare a șarjelor in oțelării.

Control riguros asupra calității
semințelorPentru cele 220 000 hectare ce vor fi însâmințate in județul IALOMIȚA cu cereale prăsitoare, plante tehnice, legume și furaje, in unitățile specializate s-au pregătit 20 000 tone semințe. De la centrele Fetești și Urzicenl se livrează semințe pentru suprafețele ce vor fi insămînțate cu porumb, floarea-soarelui, soia și fasole. La centrul Slobozia, prin noua secție de decuscutare, se asigură sămința de lucernă. Spre deosebire de alți ani, sămința de sfeclă de zahăr a sosit în fabricile de industrializare mult mai devreme. de unde a și fost distribuită. Din cele 16 700 de hectare care vor fi însâmințate în prima urgentă a fost asigurată sămința monogermă pentru 10 700 hectare. Pentru cele 35 000 hectare prevăzute a se cultiva cu floarea-soarelui sămința a fost condiționată, iar analizele au demonstrat o putere de germinație care prezintă garanție.în mai multe unități, cum sînt cele din localitățile Gheorghe Doja, Miloșești. Smirna. Grivița. Grindu

și Iazu, formațiile de cooperatori, tn special femei, aleg la masă sămin- ta de fasole sau de floarea-soarelui. Președintele C.A.P. Smirna, inginerul Constantin Matei, ne spunea: „încă din anii Țrecuti. cînd unitatea noastră a reușit să obțină producții de peste 3 000 kg floarea-soarelui la hectar, noi am procedat la alegerea seminței la masă. Este adevărat, o muncă migăloasă, dar cooperatorii din Smirna s-au convins de necesitatea ei".Si sămința de porumb a fost pregătită. fiind calibrată, supusă analizelor și testului frigului care arată rezistența ei la temperaturi scăzute.Inginerul Mihai Săvoiu, șeful inspectoratului iudetean de profil, a ținut să remarce modul în care sămința de porumb a fost pregătită în unitățile „Agrosem". O mare atenție este acordată spațiilor de depozitare din unități care au fost dezinfectate. deratizate și izolate împotriva pătrunderii umidității și deprecierilor cauzate de alți factori.Preluarea cantităților de semințe

Examinăm împreună cu inginerul Ion Victor Fianu, directorul I.L.F. ARGEȘ, programul legumicultorii pe acest an. Rezultă că se vor cultiva cu legume 6 860 ha. Solariile pentru producerea cu precădere a roșiilor vor ocupa 200 hectare, cu 40 ha mai mult decit anul trecut, vor fi amenajate și tunele din folie. în care se vor cultiva ardeiul și vinetele timpurii. \Mai mult decît pînă acum, accentul se va pune pe creșterea puternică a producției, îmbunătățirea calității acesteia, diversificarea și eșalonarea ei pe tot parcursul anului. Producția de legume in cimp și în solarii este concentrată in 53 ferme specializate. cu condiții pedoclimatice favorabile și surise permanente de irigare. Ea este astfel eșalonată pentru a satisface consumul local, cit și materia primă pentru industrializare. Remarcăm și măsurile pentru orga-, nizarea și permanentizarea forței de muncă prin generalizarea acordului global pe formații și. brigăzi de lifcru.Ce lucrări se execută la ora actuală in unitățile legumicole ale județului ? Producerea răsadurilor constituie principala preocupare a legumicultorilor. în. acest an, pentru tomate, ardei, varză, vinete și alta legume timpurii se produc 250 milioane fire de răsad, lucrarea aflîndu-se în plină desfășurare. Pînă acum, pe ansamblul județului au fost însâmințate in totalitate suprafețele destinate răsadurilor de varză. tomate și ardei, un mare număr din ele fiind de pe acum repicate.Am urmărit cum se desfășoară lucrările specifice acestui sezon la întreprinderea de sere și solarii din Baseov. După cum am aflat de la

directorul Radu Vitan, aici au fost însâmințate toate suprafețele pentru circa 12 milioane fire de roșii, ardei, vinete și varză care vor fi cultivate în sere și tunele. Firele au crescut viguroase și, prin grija și hărnicia legumicultorilor, ele au fost și repicate. S-au însămînțat și suprafețele pentru producerea celor 40 milioane fire necesare culturilor din cimp și pentru gospodăriile populației.In fermele legumicole din asociațiile din Topoloveni, Teiu, Cos- tești și Strîmbeni grădinarii repară solariile, amenajează răsadnițele, transportă amestecul de pămînt și biocombustibilul. Pînă. la această dată au fost reparate răsadnițe în suprafață de 70 000 mp din cei 90 000 mp. „La ora actuală, spune inginerul Ion Barbu, șeful fermei de sere și solarii din Costești, sintem cu toate lucrările de sezon în grafic. Solele au fost date în acord global formațiilor de lucru pe bază de proces- verbal. Cum se vede, acestea lucrează de zor la acoperirea solariilor cu folie și apropierea de locul de muncă a îngrășămintelor naturale".Pentru realizarea unor producții mai mari de legume, atenția este concentrată spre fertilizarea terenurilor cu gunoi de graj bine fermentat. Lucrarea este ca și încheiată în marea majoritate a fermelor, unde fiecărui hectar cultivat cu legume i-au fost destinate cîte 60 tone gunoi. Această lucrare trebuie intensificată și în cooperativele din Leor- deni, Căteasca și Rătești, care, deși au de cultivat suprafețe cu legume, cantitățile de gunoi aduse în cimp sint încă mici.
Gheorqhe CÎRSTEA\ corespondentul „Scînteii"

In livezile I.A.S. Cluj continua tâierile de rodire la pomi Fo.to : Agerpres

Tocmai pentru folosirea optimă a acestei resurse a fost elaborat un program de dotare a unui însemnat număr de unități din tară cu instalații de brichetat sau balotat șpan. Important este ca acestea să fie, deopotrivă, realizate la termen și să funcționeze la întreaga capacitate. Fără îndeplinirea acestor cerințe nu se poate vorbi de onorarea sarcinilor din industria reciclării.De notat că la înfăptuirea acestui program s-a trecut încă de la începutul cincinalului 1981—1985. Care este stadiul realizărilor la ora actuală ? întrucît programul este coordonat de Centrala pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile, am solicitat precizări din partea directorului său tehnic, ing. Sorin Buligescu. Aflăm astfel că, pînă în prezent, s-au pus în funcțiune 63 de instalații de brichetare sau balotare, cu o capacitate de circa 200 de mii de tone, iar în 1986 urmează să-și înceapă activitatea alte 68 de asemenea instalații.La prima vedere, numărul instalațiilor realizate ar putea să pară de-a dreptul impresionant. Cum funcționează însă capacitățile care au fost declarate ca puse în funcțiune ? „Marea lor majoritate nu ating parametrii proiectați", afirmă interlocutorul nostru. Cea mai bună dovadă, în acest sens, o constituie faptul că, anul trecut, deși au sporit considerabil cantitățile de șpan mărunțit, livrările brichetat către gice au fost de mii de tone.De ce nu-și ating parametrii proiectați instalațiile declarate ca puse în funcțiune ? Ba întreprinderile beneficiare nu.se preocupă suficient de menținerea în funcțiune a capacităților instalate, ba furnizorii instalațiilor și proiectanții nu asigură asistență tehnică, nu acționează pentru remedierea unor deficiențe semnalate de beneficiar, pentru creșterea fiabilității echipamentelor. Consecința ? La oțelăriile din Reșița și Hunedoara au sosit, anul trecut, în stare afinată — nici măcar mărunțită — circa 200 mii tone de șpan.Tocmai datorită modulul nesatisfăcător de desfășurare a acțiunii de pregătire primară a șpanului, datorită faptului că realizarea capacităților prevăzute nu se situează la nivelul prevederilor, programul de punere în funcțiune a instalațiilor de brichetare și balotare a fost reactualizat la sfirșitul anului 1985. El stabilește acum sarcini precise pentru ministerele de resort — anume Ministerul Industriei de Utilaj Greu, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, Ministerul Industriei Electrotehnice, Ministerul Industriei Metalurgice și Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe. Aceste ministere trebuie să acționeze ferm, Împreună cu proiectanții și furnizorii utilajelor, pentru funcționarea la capacitate a instalațiilor montate pină în prezent și să asigure punerea în funcțiune, Ia parametrii stabilite, 1986.Cît de asemenea ce urmează, unde vom prezenta situația din cîteva unități ale căror instalații de brichetat sau balotat șpan trebuiau să funcționeze, prezent, la întreaga capacitate.

lărie ? Dotată cu o presă procurată din import, această capacitate,- care a beneficiat de o importantă investiție. s-a declarat ca pusă în funcțiune încă din 1983. De atunci n-a funcționat însă, practic, deloc. în consecință, circa jumătate din cantitatea de span din întreaga întreprindere, vreo 12 mii de tone, a luat drumul întreprinderii județene pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile, deși oțelăria ar fi avut mare nevoie de această resursă. De ce se „încăpățînează" complexul de brichetare să nu funcționeze de mai bine de doi ani ? Specialiștii de la investiții susțin că din cauza fabricației proaste a sfărîmă- torului, realizat prin autoutilare, in uzină. Inginerul Teodor Ghiculescu, șeful secției de utilaj complex, unde a fost realizat sfărîmătorul, susține că deficientele țin de proiectare, iar ing. Anton Anghel, de la atelierul de proiectare sisteme de mecanizare al întreprinderii, susține că proiectul Institutului de cercetări pentru tehnologia construcțiilor de mașini din Capitală stă la baza imperfecțiunilor utilajului. Răspunderea se pasează deci de la unii la alții. Primim însă asigurări că specialiștii uzinei au reproiectat piese și subansamble care, realizate prin forte proprii, vor Ti curînd montate pe sfărîmător, astfel încit, cel mai tîrziu în luna mal

de 1 600 tone-forță. elaborarea cu în tîrziere a unor documentații de execuție, nelivrarea la timp a unor materiale de construcții, precum și unele carențe in organizarea muncii de șantier, ne spune tovarășul Oviditi Velehorschi, directorul întreprinderii de antrepriză construcții-montaj și reparații siderurgice Galați.Altfel spus, cauza încetinelii este un adevărat „lanț al slăbiciunilor* manifestate de proiectant, constructor, furnizor de utilaje și beneficiar adică de fiecare din factorii implicat în realizarea noului obiectiv.Și totuși, în prezent investiția este realizată, valoric, în proporție de 90 la sută, aparent deci ajunsă foarte aproape de... liman. Obiectivele principale din fluxul tehnologie sint executate, ca parte constructivă, iar lucrările de montaj mecanic și electric sînt în curs de finalizare. Cu toate acestea, termenul final d« punere în funcțiune este prevăzul abia pentru 30 mai a.c.Dintr-un raid prin viitoarea secție rezultă că la o serie de puncte de lucru se depun eforturi pentru încadrarea în graficele de execuție reactualizate. Totodată, mai rezulte că persistă întîrzieri la montarea presei. la execuția liniilor de cale ferată și a rețelelor termoenergetice... Din măsurile stabilite în ultimul timp pe șantier se conturează însă posibilitatea devansării termenului (30 mai) pentru punerea în funcțiune a noului obiectiv.
Funcționare

parțială, parțial
este și spiritul
de răspundere

de șpan balotat sau combinatele siderur- numai citeva zeci de Sondajul 
in actualitatea

economică

a.c.. întregul complex de brichetară., să funcționeze cu adevărat.Ce aflăm însă, mergînd pe urma acestor „asigurări" ? în atelierul de autoutilare nimeni nu știe nimic de așa ceva, de fapt, nici la sectfa de utilaj complex 1 în fine, foarte vag se știe la oțelărie că se toarnă cîteva piese în acest scop. Așa se urmărește deci o lucrare urgentă ?Aceeași anemică preocupare se manifestă și fată de cea de-a treia gospodărie de șpan, cu termen — reprogramat — de punere în funcțiune în acest an. Comenzile de utilaje către întreprinderea mecanică din orașul Dr.-Petru Groza n-au fost făcute pînă acum.La comitetul de partid al întreprinderii aflăm însă că pentru o mai bună organizare și funcționare a gospodăriilor de șpan, în aceste zile se va trece la un program de măsuri cu termene si responsabilități precise.
Un „lanț

al slăbiciunilor”proiectați a celor și la termenele prevăzute pentru ce se cereoportunemăsuri rezultă șl din celeși necesare sînt grabnic frînt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONTRASTE
De două ori la... înălțimedariera Lespezi. Aici, la aproape 1 500 de metri înălțime. Începe drumul calcarului către Combinatul de lianți și azbociment din Fieni. Lupta cu piatra este aprigă. Dură si bărbătească. Utilaje grele, mașini de zeci de tone, foreze si piea- mere scormonesc necontenit măruntaiele muntelui. „Priviți, priviți cum piatra cedează sub forța cailor putere", mai mult strigă decit rostește minerul Grigore Bălă- șescu. „Uneori se mai întimplă și invers, intervine inginerul Ion David. Adică mai cedează și fierul. Se mai strică una. se mai rupe

alta — că. deh. și fierul. cît o l'i de fier...".- Și ?— Atunci, iute la atelier.— Atelier, aici în vîrf de munte ? Unde, îi} ce loc?— Da. avem un atelier „socotit" cu tot ce ne trebuie. Se află mai la vale, pe la cota 1 35(1.Ne ducem să-1 vedem. Intrăm. Ordine și curățenie de farmacie. Strunguri, freze, prese și bancuri, dispozitive și scule moderne. Notăm două din realizările recente ale mecanicilor : mai întii au executat cu forțe proprii un dispozitiv de presat furțunuri la

foreze, prin care se înlocuiește munca manuală a patru oameni. Apoi. în cadrul acțiunii „3 R“ s-au recondiționat peste 200 de repere de bază de la mașinile și instalațiile carierei. Rezultatul ? Economii de 500 000 de lei. în concluzie, aici la întreținere se muncește la fel ca in carieră, în „foc continuu". Si cu rezultate excelente. Altfel spus, mecanicii, ca și tovarășii lor de muncă din carieră, sînt la înălțime. De două ori la înălțime, judecind după altitudinea la care se află situat atelierul de reparații.

să vadă dacă muncești sau nu. Așa că pentru a-și etala din nou înțelepciunea, i-au. tăiat-o scurt : „Cine se grăbește cu- rind. obosește". Si iar

Cei mai odihniți constructoriCei bare au descoperit dictonul „grăbeș- te-te incet". habar n-aveau ce vajnici dar originali suporterivor găsi peste secole printre constructorii din Urziceni. Edrept, constructorii in cauză s-au apucat euentuziasm de treabă la

ferma nr. 5 a întreprinderii avicole. Oricui avea timp să-i asculte ii spuneau cu înțelepciune : „Lucrul bine început e pe jumătate făcut". Si l-au lăsat pe jumătate, părăsind șantierul. „Bine, fraților, ce faceți ?“. a început să-i tot întrebe

îngrijorat beneficiarul. „Cam pisălog beneficiar" — și-au zis ei probabil. Ce să-i faci, n-ai întotdeauna norocul să dai peste oameni de treabă și îngăduitori. Care să nu se tină toată ziua scai de tine

Există la întreprinderea de confecții din Iași muncitori harnici și pricepuți. cei mai multi de altfel, care-și depășesc sistematic normele de muncă cu cîte 20—30 la sută. Și ce haine frumoase ies din aceste mîini iscusite! Cinste lor 1 Există însă și unii care nu-și prea văd de
Urgent,De două luni, la Combinatul de celuloză și hîrtie din Ad- jud toate sarcinile sînt transmise pe cale orală. adică prin viu grai. Nu. nu este vorba de vreo metodă originală de conducere descoperită de specialiștii combinatului, ci de faptul mult mai simplu că. nefăcîndu-si planul la hîrtie. cei ,de

ș-au apucat de... stat. „Or fi ei restantieri, dar au un mare merit: sint cei mai odihniți constructori. N-ar ti rău dacă ar da peste cineva la fel de înțe-
Ac de cojoctreabă sam o fac de mintuială. Vorba ceea, mai mult încurcă decit ajută. E un fapt constatat și, bineînțeles. • deseori criticat. Numai că. fiind în meserie, critica e pentru ei ea o împunsătură de ac. Iar cînd sînt întrebați cu vorba bună de ce nu-și dau mai multă

tăblițe deaici n-au, pur și simplu, pe ce sâ mai scrie. Inconvenientul este că vorbele zboară și se uită. Ce ne-am face dac-am ține totul minte? Așa că fiecare își vede liniștit de ale sale. între timp însă, restanțele cresc pe nevăzute. Ei, nu chiar pe nevăzute, că de observat le observă cu totii. „Dac-am avea pe că

lept care repede-repe- de i-ar pune la muncă. Dimpotrivă, ar fi pentru prima dată cînd graba nu strică treaba.
osteneală, ridică neputincioși din umeri : „E o meserie grea și, în plus, nu ne prea pricepem". Adică, vezi bine, ei ar vrea, dar n-au „stofă" pentru profesia de croitor. Cu un asemenea răspuns, comoditatea și-a dat în petic. Să nu existe, oare, ac de cojocul ei?

școală /, să așternem planurile noastre de măsuri, precis am scăpa de necazuri". își fac unii curaj. Cum se pare câ altă soluție nu există, sugerăm să li se împrumute măcar niște tăblițe de școală. Să se poată apuca oamenii serios de treabă.Rubrică de
C. ANTONESCU

Termen inițial de punere în funcțiune — septembrie 1985 ; termen reprogramat — decembrie 1985. Este vorba de secția pentru prelucrarea materialelor refolosibile feroase, o nouă capacitate de producție de 15 mii tone pe an șpan brichetat, prevăzută la întreprinderea metalurgică din Aiud.Care este situația acestei investiții, acum, la mai bine de două luni de la expirarea termenului reprogramat ? Obiectivul figurează ca parțial intrat în funcțiune, cu una dirt liniile de brichetare a șpanului. Mai precis. în octombrie a fost declarată ca pusă in funcțiune o capacitate de prelucrare de 500 tone, iar în decembrie, o alta, de 5 000 tone. Facem precizarea că a fost declarată deoarece, de fapt, pînă în prezent, pe nici una din cele două capacități nu se poate conta. In total, s-au prelucrat aici doar 500 tone de șpan. Motivul ? In hala preselor de brichetare a șpanului nu s-a putut asigura temperatura necesară funcționării acestora. Ce se întreprinde însă, pînă va veni căldura de primăvară, pentru a grăbi punerea în funcțiune a instalației la întreaga capacitate ?La fața locului i-am întîlnit — ocupați cu tencuirea... grupului sanitar — doar pe doi zidari ai unei antreprize din Hunedoara, care asigură partea de construcții. Activitatea este ai<y in „hibernare" și pentru beneficiar, care, în aceste zile, ar fi trebuit să monteze transportorul cu racleți pe a doua linie tehnologică a n5ii secții.Ce alte motive de întîrziere s-ar putea invoca ?— Au fost procurate cu Întîrziere unele echipamente (cum ar fi cele două transportoare cu racleți care leagă în flux sfărîmătoarele de șpan cu presele de brichetare), iar alte utilaje contractate din vreme sosit nici pînă acum, în ciudjt roaselor apeluri și demersuri de întreprinderea noastră la terul Industriei Metalurgice lingă furnizorii de utilaje, ne spune tovarășul Stelian Itu, inginerul-șef mecano-energetic al unității.Principalii restanțieri ? întreprinderea de utilaj greu „Progresul" din Brăila, care trebuia să livreze o ma- cara-graifăr și întreprinderea de utilaj chimic din Făgăraș, datoare cu o instalație de stocare a oxigenului care, potrivit contractului, trebuia expediată din septembrie... 1983! După cum se vede, acești furnizori de utilaje nu se prea omoară cu firea să ajute la „nașterea" noii capacități menite să asigure troducerea eficientă în productiv a resurselor rezultate din prelucrare, interes cel puțin la fel de inexplicabil pentru destinele acestei însemnate resurse poate fi constatat însă chiar și la întreprinderea aiudeană, beneficiara noii investiții și, practic, cea mai intecesată în buna gospodărire a propriilor deșeuri metalice atît de așteptate, ca materie primă, de propriile turnătorii de oțel.Prin urmare, pe lingă necesitatea finalizării grabnice a noii investiții, se impune și aceea a organizării întregii activități de colectare și reuti- lizare a șpanului, a deșeurilor feroase, intr-o concepție modernă, eficientă, la nivelul înzestrării tehnice de care dispune această mare întreprindere metalurgică.

nu au nume" făcute Minis-Și pe
cît de mari sînt avantajele de pe urma noii secțiiPeașteptate pentru prelucrarea materialelor feroase refolosibile. de pe platforma Combinatului siderurgic Galați, pe atît de mari sint și întîrzierile in realizarea acestei noi investiții. Termenul initial de punere în funcțiune a acestui obiectiv a fost 30 septembrie 1985. dar el nu a fost respectat. deși rostul acestei noi secții este de a dubla actuala capacitate de prelucrare si reintroducere în circuitul productiv a metalului re- folosibil rezultat din procesele tehnologice.în ce stadia se află deci construcția noii secții, acum, la mai bine de un an si jumătate de la implantarea primilor piloni de beton ? Acest obiectiv, prevăzut să aibă o capacitate de 360 mii tone, n-a intrat nici măcar partial în funcțiune. Lucrările este“ceTaY“sapelor cTrole?"datorită £.‘2ali,zate.J,a P2cimultiplelor prelucrări, ponderea ” * șpanului ajunge chiar la 40 la sută.Ce. se întîmplă cu această mare resursă de metal refolosibil ? Din răspunsurile primite de la factori de răspundere din unitate unii cunoșteau doar alții chiar deloc care șpanului. De fapt, nu mărire atentă a utilizării acestei resurse interne, pe întreaga întreprindere, deși aici au fost prevăzute investiții pentru nu mai puțin decît trei gospodării de șpan. De funcționat funcționează însă, de la jumătatea anului trecut, numai gospodăria de pe lîngă fabrica de. sape cu role, mai precis; o singură linie de brichetate, cu capacitatea de 4—5 mii tone.— Cît de curînd vom pune în funcțiune încă o linie de brichetat șpan din otel aliat, care va spori capacitatea gospodăriei noastre Ia 9 mii tone pe an. ne spune ing. Anton Angliei. șeful colectivului de proiectare a sistemelor de mecanizare din a- ceastă intreprindere.Care este situația celei de-a doua (^gospodării de șpan, de pe lîngă ote-

Instalația
funcționează doar.

pe hîrtie

în
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La întreprinderea de utilaj petrolier „1 Mai" elin Ploiești, șpanul reprezintă o mare resursă, de vreme ce aici - se prelucrează anual, prin așchiere, circa 250 mii tone de metal, în mare parte oțel aliat și înalt aliat. Circa 25 la sută din metalul prelucrat se transformă in șpan. iar în unele sectoare de fabricație, cum
a rezultat că aproximativ, este „soarta" există o ur-

sectoare, nici la cel de măruntire mecanică, nici la cel de balotare. nici la cel de măruntire pirotehnică. Aceeași situație — si la atelierul de dezmembrări mijloace fixe casate. Cauzele acestei nefirești încetineli ?— Sosirea cu întîrziere a unui utilaj important — presa hidraulică

rein- circuitul metalice Un dez-

Din nou, și de această dată, constatăm aceeași indiferență față de realizarea unor importante obiective din industria reciclării. Este o optică antieconomică, păgubitoare, a unor factori de răspundere din domeniul investițiilor, care nu înțeleg importanța covîrșitoare pe care o prezintă, pentru valorificarea superioară a resurselor materiale refolosibile,* realizarea la timp, în bune condiții, a noilor capacități de pregătire primară a șpanului de oțel, a fierului vechi, în general. Nimic și nimeni nu poate justifica marile întirzieri apărute in realizarea acestor obiective din industria reciclării.Iată de ce se impune o analiză neîntîrziată, vizînd grabnica finalizare a lucrărilor la aceste investiții, din partea tuturor factorilor de răspundere — proiectând, constructori, furnizori de utilaje, beneficiari, dar si din partea organelor locale de partid unde se construiesc noile obiective, cît si a ministerelor de resort. Tocmai finind seama de însemnătatea noilor investiții din domeniul reciclării șpanului, „Scînteia" va urmări, în continuare, cum se realizează obiectivele menite să asigure pregătirea corespunzătoare a acestei importante resurse materiale refolosibile. atit de necesară industriei metalurgice. ♦ Anchetă realizată de Ioana DABU, Constantin CĂPRARU, 
Stefan D1M1TRIU și Ștefan DIN1CA

r
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Valorile umaniste
Și 

personalitatea umană

Demnitatea cuvîntului poeticArătam în prima parte a acestei dezbateri („Scînteia" nr. 13544, din 9 martie a.c.) cîteva dintre consecințele lipsei de acuratețe și precizie asupra formelor de comunicare, urmări cu atît mai nedorite cu cit ele afectează și demnitatea expresiei literare. In numele realismului și al autenticității, limba unor opere literare adună cu o hărnicie demnă de o cauză mai bună acele „gunoaie lexicale" încriminate de Tudor Arghezi.Cărțile de poezie contemporană propun cititorului o impresionantă diversitate de voci aparținind tuturor generațiilor, intens preocupate de a găsi „cuvîntul ce exprimă adevărul", de frumusețea versului, demnitatea expresiei poetice. Constatăm însă uneori că, din păcate, nici lirica nu este ocolită de spectrul trivialității. Preocupați de a descoperi unghiuri cit mai inedite, căutînd poezia în zone dintre cele mai puțin obișnuite, poeți de diverse facturi și valori (unii realmente taientați) fotografiază neselectiv, supraexpunînd scene echivoce, de un gust îndoielnic. mizînd pe efectul șocant al unui vocabular adus din suburbiile limbaiului. G. Călinescu avertiza însă că un nou mod de a o- elindi universul nu implică neapărat un vocabular nou, ci un chip inedit de a descoperi valențele cuvintelor. E un avertisment uitat, de pildă. în asemenea versuri : „Vin lucruri dinainte, din urmă, te izbesc. se înfășoară, / formează spectre de tifon, molecule : / Un buric. Un ocean. Un buric. Un ocean. E- ram / atît de mic încît purtam batic, de aceiași (sic !) culoare / cu bluza mamei. Si mergeam ne plajă. Gol". Uneori și acest „batic", minimul paravan al decentei artistice. este dat la o parte. Cen-
Expresia poetică inovatoa

re, proprie, incărcată cu noi 
valori metaforice, trebuie să 
răscumpere pacostea gunoa
ielor lexicale din limbă. 
Scrisul de mintuială ofensea
ză dorința omului cinstit de 
a se ridica la marea împli
nire. Realismul nu pretinde 
crudități lexicale, nici indife
rență stilistică. Cei care le 
preferă trebuie scuturați pen
tru că pășesc In contratimp 
cu năzuința pozitivă a citi
torilor.

TUDOR ARGHEZI

î

**

*
(

Jzurarea prin ironie a sentimentalismului obține uneori slabe efecte estetice, precum în acest curios „asediu" amoros : „am rătăcit secole-ntregi în pavilionul urechii tale (...) am umplut scărița de lingușiri și de bale". Declarația destinată uneia „cochetă, șarmantă și fîță", „candidă hahaleră" pare rostită pentru urechile unui public de o calitate îndoielnică : „adolescența ta muiată în cloroform și făcută căluș / îmi irita cavitatea bucală". Altă invocație, de aceeași natură și valoare, trimite la pitorescul și frivolitatea unor anume „cîntece de lume" care, poluînd melosul popular, de autentică tradiție, se mai aud uneori în programe și pe scene improvizate : „oh, tanță, / cum ai ajuns printre cutiile de rezonanță? / oripilîndu-te cum arcușul / îl trage pe coardele reci lăcătușul / te oglindeai în florin bogardoul de pirită / cu toată silueta ta sictirită !“ Nu sînt ocolite, din contră, sînt expuse la vedere detalii si reacții fiziologice, stări de suspendare a rațiunii („căzind in lăzile pustii / ne vom vărsa, ne vom trezi"), jocurile gratuite de cuvinte („tipa vedea de valiză, iar tipul / îi îmbrățișa fenotîpul"). Nu este greu de întrezărit aici reflexul unor mode poetice mal vechi sau mai noi. autohtone sau de import. potrivit cărora poezia ar fi o sumă de instantanee șocante, „hi- perrealiste". Tradiția lirismului românesc. în ipostazele lui cele mai Înalte, clasice si contemporane, a- creditează însă în conștiința cititorilor si a criticii poezia înțeleasă ca un mod de Înnobilare a o- mului. de ridicare a lui într-un cer mai pur. aiutîndu-1 să-si descopere frumusețea ce Sălășluiește in sine însuși.HORI A BĂDESCU : „Cred In permanenta moralei ca dimensiune a poeziei. In fond, a face poezie nu Înseamnă altceva decît a învăța si a-i învăța pe alții să trăiască cu demnitate. Cred că omul are dreptul si poate să viețuiască în adevăr si frumos, fn iubire si înțelegere. Scăldat în lumina rațiunii. Ridicîndu-se. prin puterea cugetului. deasupra instinctelor. Cu fruntea lipită de cerul înstelat către

care s-a înălțat cu atîta trudă. St cred în datoria poetului, a artistului de a face din aceasta unica finalitate a lucrării sale creatoare. Căci, dacă din tot ceea ce-i omenesc nimic nu trebuie să-i fie străin, demersul său estetic nu poate face abstracție de adevărurile supreme al omului. Nu este aici vorba de a idealiza omul, ci de a-1 ajuta să-si descopere frumusețea pe care o poartă în sine.Dar puterea poeziei stă în demnitatea ei. care nu poate exista în afara demnității cuvîntului poetic. Fiindcă există si o demnitate a cuvîntului. A spune că nu există cuvinte fără demnitate este ca și cum ai spune că nu-există faptă omenească fără demnitate. A spune că nu există cuvinte care înjosesc este ca si cum ai spune că nu sînt pe lumea aceasta fapte si lucruri înjositoare. Nu toate amănuntele vieții noastre se cade a fi oferite ochilor celorlalți, fiindcă atunci sîntem o turmă si nu o societate omenească. Necum să le mai dai acestora girul cuvîntului poetic.Nu m-am gtndit niciodată la un index al cuvintelor care nu au ce căuta în poezie. Deși există. fără îndoială, cîteva care ar putea figura acolo. Nu m-am gln- dit la asa ceva pentru că demnitatea cuvîntului poetic nu este în primul rînd una semantică, ci relațională. Trivialul, obscenul, degradantul, derizoriul se nasc din trivialitatea si derizoriul viziunii poetice. Baudelaire nu e nici obscen. nici trivial, căci viziunea sa nu pledează pentru degradarea o- mului. După cum nu e nici Villon. Si nici Arghezi. Estetica urî- tului. prea ades invocată întru a- părarea zonelor obscure, este în fapt nimic altceva decît curățirea acestuia de imund, mîntuirea urî- tului prin noblețea cuvîntului poetic.Dar, dincolo de acestea, rămine încrederea în om si în destinul său. Si mina pe care i-o întinde poetul. Fiindcă el. omul, are nevoie de această mină. Totul e dacă oțetul vrea si știe cum să i-o întindă. Sau i-o refuză. Rîzînd. dispre- tuind. coborînd. Căci există unii autori care cred că se poate ride de orice, se poate disprețui și coborî orice. A nu avea nimic sfînt a devenit. se pare, o modă estetică. Dar hu acesta este -adevărul sau măsura — acea mult invocată măsură a spiritului nostru — pe care trebuie s-o punem In tot ceea ce facem». Fiindcă abia cînd înțelegi cu adevărat cum trăiesc si mor cuvintele, cum se poate minți sau trăda, cum se poate vinde si murdări si chiar ucide cu cuvintele, abia cînd lti dai seama că. în sine, sunetul lor nu face doi bani în a- fara adevărului, că nu pentru a-1 înjosi, a-1 profana si a-1 batjocori, d a-1 înălța si a-1 slăvi pe Om ne-au fost date cuvintele, abia a- tunci poți ajunge la poezie".Poezia română s-a conturat de Ia începuturi si pină azi ca o a- devărată „cîntare a omului", înălțat „în piscul demnității sale", ca un etern păzitor al tezaurului veșnic — Limba Română.CEZAR BALTAG : „Orice rostire a planetei întemeiază rostul acesteia. Pentru noi rostul existentei este însăși rostirea noastră.Cînd visezi în cuvintele limbii tale visezi si cînd ti-e dor In cuvintele în care ai fost crescut îti spui dorul.Limba românească este, pentru fiecare copil al ei. fereastra dintîi a ființei sale spre lume. Fereastră care vede, fereastra care este chiar ochiul si nimeni nu ti-1 mai poate desprinde de trup, dar mai cu seamă de suflet, fără ca să nu te înconjoare brusc întunericul. Reprezentarea Omului despre lume e nedezlipită de Cuvînt. si în linsa Cuvîntului în care ai crescut lumea insăsi dispare. Căci pentru, cel care s-a născut într-un cuvînt cu Emi- nescu. cu Arghezi si Blaga. o lume fără Eminescu si Arghezi si Blaga nu mai poate fi lume.Fiecare limbă a pămîntului participă la ființa lumii, la ființa stelelor. la ființa omului. Un cuvînt străin te poate ajuta, asemeni unui telescop, să vezi cit mai adine în univers, cît mai departe, dar pentru asta trebuie să ai. înainte de toate, retina ta proprie. Pentru noi. românii, văzul originar, retina cea mai de preț, sînt cuvintele limbii noastre, ale limbii române".

altădată transformîndu-se Intr-un circar al existenței (...) Se conturează deci de pe acum condiția stoiciană a printului-schelet. comportamentul său naideumatic. bur- lesc-sensibil la agresiunea realului si specificitatea însemnelor : eul lepros și milog refuzînd cu îndărătnicie infuzia dionisiacă a mamei". Iată acum si o „ciripitură păsărească. cu sintaxa cosmopolită" (Eminescu). travestită în exegeză : „Aici (nu altundeva). în acest vast laborator al mișcării, totuși ordonate. impuse de circumstanța -gravitați ilor» cotidiene poetul «brodează» un ex-temporaneu. firește, relația cu contemporanul".Precum „păsăreasca" unor medii Închise, izolate socialmente, servește comunicării secrete. între „inițiati". tot asa și limbajul critic vădește uneori tendința abdicării de la rațiunea esențială a actului critic : comunicarea cu publicul larg.SERBAN CIOCULESCU : „Asistăm de mai multă vreme la un curios fenomen în cadrul criticii literare. în articole, studii sau în monografii : supunerea stilului unor căutări din cele ce îngreunează, cînd nu compromit cu totul, inteli- gibilitatea. Poporul a numit cu un epitet memorabil acest limbaj ce face comunicarea adeseori imposibilă : „păsăresc".In vocabularul esteticii, acest fel de a scrie e mai de demult calificat ca „prețios", „manieristic". „gongoric". Unele opere literare europene din secolele trecute, grevate de același nărav, aparțineau insă saloanelor si erau sortite admirației reciproce între cei ce 11 practicau.Este greu de înțeles însă fenomenul proliferării manierismului în critica literară, gen prin natura lui menit să orienteze publicul cît mai larg, prin analize, sinteze si recomandări limpezi, oe înțelesul tuturor.Singura scuză ce ar putea-o revendica această critică literară ar fi adecvarea scrisului ei la acela al literaturii de imaginație. în mare parte sofisticată, oe tiparul modei literare : antipoezie, antiroman, an- titeatru. Cu alte cuvinte, la o „creație" ce-si impune ciudățenia, atît in concepție, cît si în expresie, creație ce am numit-o „cu spatele la

public". Critica literară, ce ambiționează a nu fi una de orientare, ci de susținere, nu poate decît să se conformeze noului climat. Or. rolul criticii literare a fost totdeauna acela de a discerne între valorile autentice si oseudovalori. intre operele viabile și cele caduce. Cînd literatura de imaginație (poezie. nuvelă, roman, teatru) abuzează de procedee noi. în dauna frumosului și a adevărului psihologic, critica este datoare să-și exprime cit mai răspicat si curajos opoziția. rechemînd-o da ordine : la ordinea bunelor tradiții ale clasicilor noștri, de la Costache Negruzzi la Liviu Rebreanu. Acesta, venit din alt mediu, a ilustrat prin limpezimea scrisului său. înainte de toate, actul eroic al stăpînirii perfecte a limbii și literaturii române.Alături de stilul prețios. încărcat de neologisme si barbarisme, adeseori greșit folosite, se mai con-
i Limba este intiiul mare . 
.' poem al unui popor. 1
1 LUCIAN BLAGA t

stată. în scrisul unor critici literari de scoală nouă, abuzul vocabularului structuralist și textualist. pus în circulație mai ales de către revistele de lingvistică, din intenția de a nu „rămîne în urmă" fată de limbajul criticii literare occidentale. Dacă în studiile de lingvistică, cu aplicație la literatură. aceste noi exerciții sînt justificabile. întrucît se adresează unui public special, cu dreptul firesc al unui limbaj tehnic, ajuns convențional, acesta nu mai poate domina si In recenziile din periodicele literare, citite de un public cu totul străin de asemenea preocupări si doritor de claritate.Critica de autoritate a lui Titu Maiorescu, C. D. Gherea, G. Ibrăi- leanu, E. Lovinescu — ca să-i numesc exclusiv pe cel ce au făcut și Scoală — a strălucit prin limpezimea scrisului, prin darul de a comunica în chip convingător judecățile si impresiile lor literare. Sub semnul acestei glorioase tradiții. am dori să vedem evoluția creatoare a tinerei critici literare".
Riscurile superficialitățiiLa „efortul" neoportun de stîl- cire a limbii își aduc partea lor de contribuție și unii publiciști și reporteri, acei oameni care, prin natura profesiei, ar trebui să dea seamă de realitățile cotidiene în- tr-o limbă îngrijită, destinată cercurilor celor mai largi de cititori. Un sumar examen filologic erată riscurile și capcanele superficialității. ale dezinvolturii trucate.FLORA ȘUTEU : „Exprimarea neîngrijită este ca o voce soartă, îi lipsesc armonia, echilibrul si limpezimea. E stridentă, dezordonată .Si neclară. Voci de acest fel nu sînt deloc puține. Uneori aparțin unor oameni care, prin natura profesiei. ar trebui să fie atentl la „dlcție". Iată un exemplu cu Implicații de ordin mai larg. Un reporter scrie, de pildă, despre țăranii cooperatori aflați la odihnă într-o stațiune balneoclimaterică. El își propune să reproducă modul de exprimare al acestora : 

„Să-i ascultăm deci pe ei, țăranii, 
surprinși intr-un moment in care 
sint rupți (într-un fel spus /) de 
munca de zi cu zi a C.A.P.-ului, 
de unde au fost trimiși : țăranii la 
băi". Degeaba se scuză autorul că l-a folosit pe rupt într-un sens neobișnuit („despărțit de bunăvoie, nu cu forța"), fiindcă, In acest text, apare rupt de munca de zi cu zi,

Limpezimea limbajului critic
— temeiul comunicării cu publiculPutem ușor constata, fie si la o lectură fugară a unor publicații literare si cărți de critică, faptul că, deși acestea ar trebui să cultive o limbă literară frumoasă, accesibilă, cu valoare de model, ele se coboară cîteodată la nivelul unui „jargon" profesional, chipurile, ce se dovedește, la o analiză mai a- tentă, o limbă hibridă, înțesată cu construcții gramaticale anapoda, un fel de „ghiveci" aberant si absurd Ivit din conjugarea neglijentei cu savantlîcul și... ignoranta. Un critic elogiază, de pildă, poemele unui

tînăr autor pentru „lapidaritatea retractilă" (? !). Altul, preocupat si el de lirica unui tînăr si talentat poet, o comentează în acest chip ininteligibil, tehnicist si. nu în cele din urmă, hazliu : „dincolo de miza interjecțiilor sale, a pitorescului suburban si mitologic, se dovedește prima cosmoviziune a eului în tendința de a reface ironic istoria unei centrări spirituale : mitologia greco-latină completată apoi cu un creștinism apocrif «sui-generis» (...) De altfel, întreaga realitate e manevrată bufon, poetul blestemat de

1 Imperativul „creatorul tre- 
buie să se sprijine pe limba \ 

i poporului" - e just cu o ob- \
* servație : nu pe limba in- .
ț cultului, ci pe ceea ce e uni- ‘
i versal, aparținind întregului \
’ popor muncitor. i
V G. CĂLINESCU ’

ceea ce te trimite cu gîndul la alt sens al lui rupt : „istovit, zdrobit". Nu susțin că mi-a fost foarte greu să-mi dau seama că aici sensul nu este acesta, dar, la lectură, mai întîi m-am poticnit. Si nu era prima poticneală. Din păcate, nu era nici ultima !Chiar de la începutul reportajului, am fost obligată să refac topica propoziției : „Ciți dintre noi, 
copii fiind, născuți și crescuți la 
tară, n-am trăit momentele febrile 
ale plecării, însoțiți de bunici, spre 
cite un izvor tămăduitor..." După un moment de ezitare, am înțeles că nu este vorba de noi, copii 
fiind (astăzi), născuți și crescuți la 
tară, ci de noi, (cel) născuți și cres
cuți la tară (care) copii fiind (în trecut)...Și, fiindcă am fost invitată, în calitate de cititor, să îi ascult pe țărani, am aflat că „activitățile 
cultural-educative se desfășoară și 
ele in incinta unității. Deci dacă 
nu vrei, nu-i bai să ieși din com
plex pentru că și baza de trata
ment se află tot aici". La acest pasaj am rămas perplexă. Regionalismul bai înseamnă „necaz, supărare". In fraza de mai sus el a fost folosit greșit în locul lui musai „necesar, obligatoriu", dar. desigur, nu de către un țăran din Transilvania, ci de reporter.

Același reporter — ale cărui greșeli de exprimare nu sînt strict personale — se Urată plăcut surprins de existența condicilor de sugestii și reclamații : „Aceste re
gistre tip (cuvîntul compus trebuia scris cu linioară !) au devenit, încă 
de la înființare, un fel de mică 
arhivă a mulțumirilor inscrise de 
cei veniți... Sint emoționante 
greoaiele exprimări pe hirtie, după 
cum și cei de la U.N.C.A.P. pri
mesc asemenea scrisori pe care le 
păstrează intr-o arhivă sentimen
tală — dar cine poate acuza un ță
ran că nu se exprimă gramatical 
și cu cuvinte alese dintr-un dicțio
nar de neologisme T ! Unii lasă in 
urma lor chiar versuri de mulțu
mire". Pasajul este un model de exprimare neglijentă. El conține trei idei : 1) țăranii, neavînd nimic de reclamat (asta se subînțelege), scriu texte de mulțumire, chiar și versuri, atît în condicile de recla- mații, cît și în scrisori adresate celor de la U.N.C.A.P. ; 2) aceste texte sînt greoaie, dar emoționante ; 3) nimeni nu-i poate acuza pe țărani că nu scriu „ca la carte". Propoziția care începe cu după 
cum și cei de la U.N.C.A.P., con- ținînd o parte din prima idee enunțată, este legată, in mod absurd, ca o construcție comparativă modală (după cum și), de propoziția Sint emoționante..., care de fapt exprimă ideea a doua. Propoziția care începe cu dar formulează, în relație adversativă, ideea a treia ; ea ar trebui să se lege de propoziția sint emoționante..., însă între ele se află suspendată, între o virgulă și o pauză, comparativa modală după cum și cei de la 
U.N.C.A.P., Împreună cu subordonata ei, două propoziții care, in această înlănțuire, nu-și au' locul normal. Propoziția dar cine poate 
acuza un țăran este o interogativă retorică. Ea lasă să se subînțelea- gă răspunsul : „nimeni". După o asemenea propoziție-întrebare, care își conține răspunsul, urmează însă o altă propoziție suspendată, care cuprinde, și ea parțial, prima idee: 
Unii lasă in urma lor chiar ver
suri de mulțumire". Cele trei idei ale pasajului incriminat sînt învălmășite într-un mod pe care nici mimarea oralității populare nu-1 poate scuza, după cum nu poate fi scuzată nici punctuația greșită (virgulă între un verb copulativ, 
-i, și numele predicativ, dor) prin care este reprodusă vorbirea unei țărănci : — Dar doru-i, dor. Ce știi 
matale... (o țărancă de lîngă Cluj spune matale ? !).Cînd autorul reportajului afirmă că nu li se poate reproșa unor țărani o exprimare negramaticală, el se arată victima unei prejudecăți : gramatical este numai ceea ce este literar. în realitate există și o gramatică a limbii populare. Reproducerea acesteia într-un reportaj cere multă atentie. Altfel, nu se obține decît o exprimare neîngrijită, iar exprimarea neîngrijită este ca o voce spartă într-un concert. Taie cheful publicului !“

Ioan ADAM 
C. STANESCU

Arta umanistă are o în- rîurire directă asupra personalității umane in totalitatea ei, piămădind deodată toți factorii componenți ai profilului moral-spiritual al omului. aflați într-o unitate inseparabilă. Concură, cu ajutorul mijloacelor sale specifice, în stare să influențeze deopotrivă rațiunea și sentimentele, la înțelegerea universului, a oftiului care se cuprinde în el, a semenilor noștri, a legităților istoriei devenite destin al nostru. Ne îmbogățește, înnobilindu-1, universul nostru de ginduri și sentimente, făcîndu-1 mai sensibil, mai permeabil, contribuind la conștientizarea, modelarea, activizarea experienței noastre umane. Arta e în stare să contribuie la demersul nostru intru a cerceta și a afla în noi înșine răspunsurile necesare la problemele complexe pe care le ridică interacțiunea, interferențele dintre existența și conștiința umană, raporturile interumane, corelațiile dintre om și istorie, om și univers.Arta teatrală are o lnriu- rire emoțională cu totul deosebită asupra receptoru- lui-spectator. atît din pricina simultaneității dintre miracolul producerii faptului de artă-spectacol și actul de receptare, cît și din cauza multilateralității conținutului și formelor sale, coordonării armonice a mijloacelor sale de expresie, de producere a efectului și afectului. Această înrîurire este indisolubil legată de spiritualitatea manifestată în întreg angrenajul operei de artă : in cazul artei teatrale contemporane din România, de existența spiritului revoluționar. Menirea artei teatrale — și, în general, a artelor — se poate interpreta, in mod creator, la cotele de gîndire corespunzătoare cerințelor vieții contemporane, avînd in vedere criteriile, cerințele transformării revoluționare a realității, edificării societății socialiste multilateral dezvoltate. -Spiritul revoluționar este spiritul cunoașterii și al posibilității de a preface lumea, al umanizării consecvente a existenței și conștiinței umane; el dobîndește o expresie cuvenită în concepția și imaginea despre lume înveșmîntată în opera de artă, în idealurile umaniste propagate, în calitatea estetică a creației în sine.Opera literar-artistică realizată de contemporanii noștri din patria noastră se cuvine să fie originală, pătrunsă de patriotism și umanism. Acest enunț lapidar datorat secretarului general âl partidului, devenit cuvînt de ordine, o idee — parte a programului ideologic al partidului — este în stare să îmbine legitățile esențiale ale artei cu exigențele societății, ale colectivității umane. Afirmarea spiritului revoluționar și caracterul original, patriotic, umanist al operei de artă se leagă strîns, organic, în toate domeniile artistice. Originalitatea, spre exemplu, este indisolubil legată de materialul de viață, experiența istorică și imaginea despre lume conținute și exprimate de faptul de artă. Creația

artistică — drama și spectacolul, deopotrivă — devin originale datorită tocmai a- celei plămădiri artistice a experienței umane pe care artisțul le acumulează în calitate de om al epocii noastre, participant și martor receptiv al procesului complex— nu lipsit de contradicții— de transformare socialistă a realității. Tot astfel cum și patriotismul socialist iși dobindește expresia cea mai convingătoare in munca de îmbunătățire a condițiilor de viață, in activitatea de ridicare necontenită a călității vieții, în aportul concret al artistului in opera de transformare a realului. Spiritul revoluționar și umanismul revoluționar sînt indisolubil legate atît în literatură, cit și alte sfere, domenii ale practicii sociale. Arta teatrală iși poate îndeplini menirea sa de plămăditoare a cugetelor, poate propovădui cu eficiență spiritul ei revoluționar numai mediind o întîlnire realizată pe înaltele piscuri ale emoției estetice dintre experiența artistului și cea a receptorului. Respectiv se cere ca artistul, dramaturgul, regizorul, actorul, scenograful să vorbească prin mijloacele sale specifice despre problemele omului epocii noastre, adresindu-se omului, care trăiește și muncește azi în România socialistă, nu divagînd, ci stîr- nind gindul, conștientizînd și acreditînd ideea că a trăi demn, azi, aici, înseamnă responsabilitate șl spirit de dăruire, un efort direct și competent la dezvoltarea țării, la educarea și formarea oamenilor.Umanismul socialist contribuie la instaurarea. înrădăcinarea și propagarea unei ierarhii valorice de tip superior în conștiința oamenilor, în raporturile inter- personale ; tot ceea ce poate contribui la sporirea gradului de umanitate — prin îmbogățirea întru înțelegere, sentiment, caractere ale conduitei, cultură a ființei umane — devine o afirmare a spiritului revoluționar în domeniile artei.Dramele lui D.R. Popescu, complexe, străbătute de o viguroasă problematică filo- zofică-morală a epocii, pie- se-viziuni de o modalitate proprie ; piesele multiple, limpezi, de caractere și situații ale lui Paul Everac ; confesiunile scenice ale lui Suto Andras, patetice ipostaze ale omului aflat în bătălie cu marile probleme ale istoriei ; lucrările Ecaterinei Oproiu, reușind să făurească un întreg univers cuprins în jurul a doi oameni, ori satirele lui Tudor Popescu, pro- nunțînd sentințe in numele moralei socialiste; deopotrivă reprezentațiile pieselor noastre clasice, cu piesele-capo- dopere ale lui Caragiale, de pildă, exprimă și ele spi- * ritul revoluționar tocmai prin modul în care pledează .pentru valori și idealuri specifice unei umanități de tip superior, pentru înălțarea morală a omului.Artistul angajat, profund umanist, va fi în permanentă preocupat să îndrituie și să afirme legile scrise și nescrise ale umanității și umanismului.
GAlFALVI Zsolt

• UNA DINTRE CELE MAI 
VECHI AȘEZĂRI AGRICOLE EU
ROPENE. Cercetările arheologice efectuate în ultimii ani la Ocna Sibiului, pe locul numit Triguri, de către elevi și stu- denți sibieni, sub îndrumarea lectorului universitar dr. Iuliu Paul, au scos la lumină una din cele mai vechi așezări neolitice din Europa. întinsă pe mai multe sute de metri pătrați, așezarea avea locuințe dispuse în anumite zone sub forma unor aliniamente care sugerează un înce-

î

*

*

ț

ț

*

put de „sistematizare", vestigiile de cultură materială și spirituală descoperite in cele cinci niveluri succesive de locuire — ceramică pictată, unelte de piatră cioplită și șlefuită, figurine de lut ars zoomorfa și antropomorfe — dovedesc că populația de aici, care se ocupa cu cultivarea plantelor și creșterea animalelor, a creat un aspect cultural local original — denumit, mai nou, de specialiști, „cultura Precriș" — ce reprezintă începuturile vieții neolitice propriu-zise din Descoperiri similare ritoriul României la și Cîrcea (Oltenia).Descoperirea confirmă faptul că zona țării noastre a devenit înță din acele vremuri un focar de civilizație și cultură, o adevărată placă turnantă care a preluat, creat si difuzat noile elemente de cultură bazată pe agricultură și sedentarism în zonele sud-est si central europene, contribuind astfel la dezvoltarea ulterioară a societății străvechi europene. (Ion Onuc 
Nemeș, corespondentul „Scînteii").

zona nord-dunăreană, au fost făcute pe te-Gura Baciului (Cluj)

• DIN PATRIMONIUL DE VA
LORI Șl FRUMUSEȚI ALE STRĂ
BUNILOR. în rubrica de astăzi prezentăm cititorilor noștri o piesă-unicat a civilizației străvechi de pe teritoriul țării noastre, descoperită în așezarea eneolîtică de la Trușești, județul Botoșani, aparținind culturii Cucuteni. Aici au fost dezvelite vestigiile a circa 100 de locuințe, in inte-

cinema
• Colierul de turcoaze : PATRIA
(11 86 23) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,15, 
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, FLAMURA (85 77 12) — 11;
13 ; 15
• Preria : FEROVIAR (50 51 40) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19, AURORA (35 04 66)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Vară sentimentală : LIRA (31 71 71)
— 15; 17; 19, COSMOS (27 54 95) — 15; 
17; 19
• Clinele : COSMOS — 9; 11; 13c
ARTA (21 31 86) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Nea Mărin, miliardar : FEREN
TARI (80 49 85) — 15; 17; 19
• Aventuri in Ontario : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,

VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 11; 15;
17; 19
• Vînătorul de căprioare : FLO- 
REASCA (33 29 71) — 11; 13; 15; 17; 19
• Racolarea : PROGRESUL (23 94 10) 
— 15; 17; 19
• Șatra : CAPITOL (16 29 17) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Raidul vărgat : FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
FAVORIT (43 31 70) — 9; 13; 15; 17; 19
• Vrabia pe gheață — 9; 10,30 ; Fata 
fără zestre — 12; 15; 18 : TIMPURI 
NOI (15 61 10)
• Zona cu obstacole : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Profetul, aurul șl ardelenii : LU
MINA (14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Program special pentru copii — 9; 
11; 13; 15; 17, Marele premiu — 19 : 
DOINA (16 35 38)
• Pilot de formula 1 : STUDIO 
(59 53 15) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,15

• Ne trebuie o solistă : BUZEȘTI 
(50 43 58) •_ 14,30; 16,30; 18,30
• Hallo, taxi ! : DACIA (50 35 94) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19, PACEA (71 30 85)
— 15; 17; 19
• Intrusul: DRUMUL SĂRII (31 2813)'
— 15
• Potopul (seriile III-IV) : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 14; 17,30
• Epoca îndepărtată : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Gară pentru doi : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 12; 15; 18
• Nu te voi uita niciodată : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17; 19
• Berlin Kaputt : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17; 19
• Dublă depășire : FLACĂRA
(20 33 40) — 14,30; 16,30; 18,30
• în spațiu ; SCALA (11 03 72) — 9; 
11; 13; 15,15; 17,30; 19,45
• Ziua cea mai lungă : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 8,45; 12; 15,15; 18,30

• Copie la indigo: GRIVIJA (17 08 5$)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Cobra se Întoarce: UNION (13 49 04)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Intre patru ochi (B) — 17,30; 
(sala Atelier) : DI. Cehov e Îndrăgos
tit — 18 ; (la Palatul Sporturilor șl 
Culturii) : Gaițele — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Crlstescu. 
Solist : Alexandru Moroșanu — 18 ; 
(sala Studio) : „Treptele afirmării

Sprijin concret 
unităților producătoare

(Urmare din pag. I)O contribuție deosebită a- . duc cercetarea si ingineria tehnologică în sprijinul modernizării și înnoirii producției, prin stațiile-pilot și experimentale ale institutului, care au fost organizate chiar pe unele platforme ale industriei materialelor de construcții. Există astfel posibilitatea stabilirii unei relații directe și permanente cu specialiștii din unitățile productive, ca și aceea a experimentării operative a soluțiilor noi elaborate de cercetare, ceea ce permite scurtarea considerabilă a drumului către afirmarea în producție a noilor tehnologii, a progresului tehnic, în general. Ca atare, pe platformele industriei de profil din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Buftea și București s-au obținut nu numai îmbunătățiri ale produselor și tehnologiilor de fabricație curentă, dar și produse noi, de înaltă tehnicitate, de concepție proprie, cum sînt fibrele ceramice rezistente la temperaturi de 1250 grade Celsius, ceramica tehnică, materiale refractare speciale, coloranți și pigmenți ceramici noi. materiale speciale pentru centralele nuclearo- electrice si alte numeroase produse cu parametri tehni- co-calitativi ridicați, destina

te diferitelor ramuri ale economiei naționale.In condițiile metodologiei actuale de planificare a cercetării, apare însă o fragmentare în timp a ciclului cercetare-producție, prin scindarea cercetării în planuri și contracte anuale. De aceea, considerăm că încheierea de contracte, pe întreaga perioadă de desfășurare a unei teme de cercetare, ar favoriza scurtarea duratei ciclului cercetare-apli- care in producție a roadelor cercetării.Succesul deplin al acțiunilor ce se întreprind pentru perfecționarea organizării și modernizarea proceselor de producție poate fi asigurat numai prin participarea creatoare a cadrelor tehnice și de conducere din întreprinderi, conjugată cu spiritul novator și experiența specialiștilor din activitatea de cercetare și inginerie tehnologică.Printr-o mai puternică angajare a gîndirii tehnice din cerfcetare și producție, în direcția înfăptuirii cerințelor de modernizare continuă, industria materialelor de construcții se poate ridica pe o treaptă calitativ superioară, la nivelul exigențelor procesului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.
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artistice". Liliana Golescu — plan, 
Simona Avesalon — vioară — 17,30
• Opera Română (13 18 57) : Lacul 
lebedelor — 18
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Casa 
cu trei fete — 17,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Scliitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 17,30 ; (sala Grădina Icoa
nei, 11 95 44) : Menajeria de sticlă — 
17,30
• Teatrul Mic (14 70 81) : Ivona, prin
cipesa Burgundiei — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Le
wis și Alice — 19,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Cirtițele — 17,30
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Amintirile Sare! 
Bernhardt — 17,30 ; (sala Studio) : 
Acești Îngeri triști — 17
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Nu, eu nu regret nimic —

17 ; Hotel „Zodia gemenilor* — 18,30; 
(sala Giuleștl, 18 04 85) : Cum s-a 
făcut de-a rămas Catinca fată bătrl- 
nă — 18,30
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy, 15 56 78) : pompi- 
Uu de Pompadour — 18 : (sala Vic
toria, 50 58 65) : Eu vă fac să rldeți 
— 18
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Pe strune de vioară — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) ; 
Muzicanții veseli — 15 ; Toate pin- 
zele sus — 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Guliver In țara păpușilor — 10; 15 ; 
(sala Cosmonaufilor, 11 12 04) ; Tigri- 
șorul Petre — 15 ; (Ia Tehnlc-club) : 
Noul nostru vecin — 12; 14
• Circul București (10 41 95) : Circul 
Mare din Moscova — 18.30
• studioul de teatru LA.T.C. 
(15 72 59) : Opera de trei parale — 18
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riorul cărora s-au aflat resturi ale unuia sau mai multor cuptoare de încălzit sau copt. Piesa prezentată — aflată în colecțiile Muzeului de istorie al Republicii Socialiste România — are înălțimea de 1 metru și forma unei fațade cu reprezentări antropomorfe puternic stilizate, cu capetele in formă de două cupe și brațele întinse lateral. Este legată de cultul fecundității și fertilității.
• CATASTIHUL - JURNAL AL 

LUI CONSTANTIN BRINCOVEA- 
NU. Ultimul număr al revistei „Magazin istoric" (martie 1986) publică un articol semnat de Ion-Radu Mircea, cuprinzînd cîteva considerații pe marginea unui izvor documentar inedit din vremea domniei lui Constantin Brîncoveanu, descoperit de autor în arhivele din Atena. Este vorba despre un caiet de 37 de file intitulat „Catastih de toate veniturile domniei (...) de acum înainte și de toate cheltuielile ce vor cheltui dintr-acest venit pe cum să va scrie anume, septembrie 1 dni leat 7218“ (1709). Catastihul, redactat chiar de către marele voievod, cuprinde toate cheltuielile făcute de acesta de la 1 septembrie 1709 și pînă la șfîrșitul său tragic, în 1714 ; știrile sînt deosebit de interesante, căci vorbesc nu numai despre cheltuielile curții domnești, ci și despre o serie întreagă de misiuni diplomatice ale’ voievodului, oferind imaginea unei activități po- litico-diplomatice extrem de complexe ; ele aruncă, de asemenea, lumini noi asupra unor evenimente ale epocii, precum raporturile dintre Constantin Brîncoveanu și eruditul-principe al Moldovei, Dimitrie Cantemir ; asupra acestora din urmă stăruie, de altfel, autorul, conchizînd că în pofida unor asperități, atunci cînd în joc s-au aflat interesele majore ale celor două țări surori, cei doi au găsit făgașul colaborării si întrajutorării. înscriind pagini noi într-o îndelungată tradiție istorică.

• ECOURI BUCUREȘTENE 
ALE RĂSCOALEI DIN 1907. -Avem aici revoluția din 1848 (...)“. Sînt acestea cîteva dintre cuvintele cu care începe o scrisoare trimisă de o corespondentă din București familiei Rațiu din Sibiu, la 27 martie 1907, scrisoare pe care ne-a comunicat-o tovarășul Marcel Ciucă, arhivist principal la Direcția generală a Arhivelor Statului. Publicăm în rîndurile ce urmează cîteva crîmpeie din scrisoare, ilustrative pentru ecoul răscoalei în rîndurile bucu- reștenilor : „...furia țăranilor celor robiți și năpăstuiți s-a deslănțuit asupra boerilor, proprietarilor, arendașilor și streinilor, cari i-au nedreptățit și martirizat (...) Pe valea Dunării satele sînt în flăcări (...). Atum, vin asupra Bucureștilor 4 000 de țărani (...). Multi dintre răsculați au călăreți in frunte cu steaguri naționale, alții steaguri roșii".Grupaj realizat de

Silviu ACHIM
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Tehnologii de înalt randament
PLOIEȘTI: Producție 
fizică peste prevederiTot mai multe colective muncitorești din județul Prahova, apli- cind in procesul de producție teh- .nologii noi și modernizate, organized superior fluxurile de fabricație, întărind ordinea și disciplina în secții și ateliere, reușesc să înregistreze importante depășiri de plan la producția fizică. Astfel, de la începutul anului și pină în prezent s-au produs suplimentar peste 6 000 tone cărbune energetic, 3 instalații de foraj F-200 (în echivalență), 107 armături din oțel, mașini-unelte de aproape 4 milioane șăminte chimice, 9 200 sulfuric și altele. De întregul spor de producție

industriale in valoare tei, ingră- tone acid reținut că . . .------- Țj s-aobținut numai pe seama creșterii productivității muncii. La panoul întrecerii, cu cele mai bune rezultate se înscriu colectivele de la Combinatul petrochimic Brazi. Rafinăria Ploiești-Sud, întreprinderea mecanică Cimpina, fabrica de mașini-unelte din cadrul întreprinderii „1 Mai" Ploiești, Combinatul de îngrășăminte chimice Valea Călugărească, întreprinderea de geamuri Scăeni, întreprinderea de materiale izolatoare Berceni.

NĂVODARI : îngrășăminte 
chimice peste planPrin traducerea în viață a unui riguros program de măsuri care a condus la scurtarea termenelor de revizii și reparații, eliminarea opririlor accidentale și folosirea instalațiilor cu randamente maxime, colectivul de la Combinatul de Îngrășăminte chimice Năvodari a reușit să depășească, în perioada care a trecut din acest an, indicele planificat de creștere a productivității muncii cu 4 la sută. Pe această bază s-au realizat peste pian, de la începutul anului și pină in prezent, o producție fizică suplimentară de 1 000 tone îngrășăminte chimice cu fosfor, substanță activă, 370 tone acid sulfuric și alte substanțe chimice.

în producție o valoroasă inițiativă: „Să lucrăm o zi pe lună cu electrozi economisiți". In fiecare secție și la fiecare loc de muncă se urmăresc permanent modul cum sînt folosiți electrozii, calitatea sudurii executate, înlăturarea risipei de orice fel. De la declanșarea acestei inițiative și pînă acum s-a economisit o cantitate de electrozi care echivalează executarea tuturor lucrărilor sudură de la o navă de 7 090 tdw- Inițiativa a fost preluată, cu bune rezultate, și de colectivele de muncă de la Șantierul naval din Orșova și întreprinderea de vagoane din Drobeta-Turnu Severin.
cu de

radio, televizoare etc. Tot în ultima vreme au fost date în folosință moderne cinematografe la Bacău și Buhuși, o sală de audiții muzicale, unități muzeale, librării și alte edificii culturale. In prezent, oamenii muncii din orașele și satele județului Bacău au la dispoziție 11 case de cultură și cluburi muncitorești, 235 cămine culturale, 223 cinematografe, 549 biblioteci, un complex muzeal cu 11 secții specializate, două teatre profesioniste, o orchestră simfonică și alte instituții de cultură.

GALAȚI : Succese 
ale laminoriștilorPreocupările constante ale colectivului de muncă de la întreprinderea „Laminorul de tablă" Galați, care vizează mai buna organizare și programare a producției, găsirea celor mai eficiente soluții tehnice și organizatorice de creștere a productivității muncii s-au concretizat, de la. începutul anului și pînă acum, în depășirea sarcinilor de plan cu 3 000 tone de laminate finite pline, table inoxidabile, tablă zincată și profite formate la rece. S-au creat astfel condiții pentru realizarea planului pe primul trimestru înainte de termen.

VASLUI : „Creativitate 
și eficiență în industrie"In cadrul măsurilor ce se întreprind pentru intensificarea acțiunii de organizare și modernizare a proceselor de producție, în municipiu] Vaslui a fost deschisă o amplă expoziție de creație tehnico-științifi- că, avînd ca generic „Creativitate și eficientă în industrie". Sînt prezentate numeroase produse și tehnologii noi, care conduc la sporirea productivității muncii. în același scop, la întreprinderile de elemente pneumatice și aparate de măsură și de confecții din Bîrlad a fost organizat un schimb de experiență cu participarea cadrelor tehnice din toate unitățile economice ale județului.

DROBETA-TURNU 
SEVERIN : 

O valoroasă inițiativăLa întreprinderea de construcții navale și prelucrări la cald din Drobeta-Turnu Severin se aplică
AGENDĂ TURISTICĂ

Cooperația de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor dispune de numeroase hoteluri, hanuri si cabane, amplasate în zone renumite prin pitorescul lor sau in apropierea unor monumente de artă și arhitectură. Unitățile turistice care poartă emblema „Coop" oferă condiții bune de odihnă și recreare, camere confortabile sau căsuțe de vacanță, restaurante cu preparate culinare specifice, unități de patiserie și cofetărie.Unitățile turistice reprezentative au puncte de desfacere a unor articole de uz personal, produse cos-

metice, jocuri logice, artizanat, cadouri. Totodată, ele oferă servicii suplimentare ca : spălatul și călcatul lenjeriei, servirea micului dejun în cameră, închirieri de diferite obiecte și agrement.Informații si rezervări de locuri la aceste unități se pot obține de la agențiile de turism din București, str. 13 Decembrie nr. 26, telefon 14 52 09, sau prin agențiile UJECOOP din Cluj-Napoca. Craiova, Iași. Timișoara.In fotografie : Hanul „Ursul negru" din stațiunea Sovata.

De curînd s-a dat în folosință o nouă unitate turistică — hanul „Nufărul" din apropierea localității Reci pe traseul Sfîntu Gheorghe — Covasna — Tîrgu Secuiesc. Este o unitate de categoria I și dispune de locuri de cazare în camerele hotelului și în căsuțe. Restaurantul are o capacitate de aproape 300 locuri la mese. De Ia recepție se pot închiria jocuri distractive și se pot cumpăra articole de artizanat, cadouri sau articole de uz personal. In sezonul estival, lîngă unitate există un teren pentru amplasarea corturilor, care se pot închiria chiar de la recepția unității. Pentru amatorii de sport sînt amenajate terenuri de tenis, volei și minifotbal. Pe lacul din apropiere se fac plimbări cu barca și cu hidrobicicleta.

în județul Covasna sînt și alte unități turistice pitoresc amplasate care își așteaptă vizitatorii. Hotelul „Oituz", la doi kilometri de localitatea Brețcu, dispune de 70 locuri de cazare și 250 la mese. In localitatea Intorsura Buzăului, hanul ,Pasul Buzăului" are 39 locuri de restaurant cu 200 rîndul său, mo- stațiunea bal- 43 locuri de ca-
cazare și un locuri la mese. La telul „Turist" din neară Covasna are zare și restaurant.Unitățile turistice funcționează în tot cursul anului și oferă iubitorilor de drumeții posibilitatea de a vizita zonele pitorești din județ.In fotografie : Hotelul „Oituz' din județul Covasna.

Administrația de stat Loto-Pronosport informeazăDuminică 16 martie 1986, Administrația de stat Loto-Pronosport organizează prima TRAGERE SPECIALĂ LOTO din acest an. La a- ceastă atractivă tragere se acordă autoturisme „Dacia 1300". excursii peste hotare, precum și importante cîștiguri în bani, de valori fixe (50 000 lei, 10 000 tei. 5 000 lei etc.) și variabile. Se efectuează 7 extrageri în 3 faze, cu un total de 61 numere. Extrageri „legate" la toate

cele 3 faze. Se acordă cîștiguri pe 21 categorii. Se poate juca pe variante simple, variante combinate și combinații „cap de pod", achitate sută la sută sau în cotă de 25 la sută. De reținut că la acest gen de trageri cîștigurile suplimentare se suportă din fondul special al sistemului Loto.ULTIMA ZI DE PARTICIPARE: Simbătă 15 martie 1986.

BARAOLT : Cărbune 
peste planRăspunzînd cerinței de a da țării cît mai mult cărbune, colectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea minieră Căpeni — Baraolt a realizat o importantă cantitate de cărbune peste prevederi. Se evidențiază activitatea minerilor de la sectorul Vîr- ghiș, care au realizat cu aproape o lună mai devreme producția de cărbune planificată pe acest prim trimestru al anului. Datorită Intenselor preocupări ale întregului colectiv de mineri pentru creșterea productivității muncii, a gradului de exploatare a utilajelor din dotare, pentru separarea cărbunelui de steril in vederea creșterii calității acestuia, sînt create toate condițiile pentru ca avansul de producție cîș- tigat In aceste zile să crească în mod considerabil.

BACĂU : Noi edificii 
culturaleîn comunele Filipești, Agăș, Plr- Jol și Măgirești din județul Bacău au fost construite și date In folosință noi cămine culturale dotate cu biblioteci, aparate de proiecție,
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IAȘI : Procedeu tehnic 
modernLa Întreprinderea de tricotaje „Moldova" din Iași s-a trecut cu succes la imprimarea culorilor și a nuanțelor coloristice pe tricoturi prin electroplușare, valoros procedeu tehnic modem, pus la punct de specialiștii unității în cadrul amplului program de modernizare a producției. Noul procedeu, care conferă articolelor imprimate însușiri calitative superioare, permite diminuarea consumurilor energetice, reducerea importurilor de coloranți și chimicale, realizarea pe această cale a unor Însemnate economii valutare.

Bulgaria se află Intr-o etapă a dezvoltării în care un rol determinant îl are progresul tehnico-stiin- țific, scrie, intr-un articol, ziarul „Rabotnicesko Delo". în acest domeniu, partidul urmărește o înaltă organizare, ordine si disciplină de- săvîrșite, eficientă, combătînd. in același timp, formalismul, delăsarea, indiferenta.Ca rezultat al aplicării politicii privind asimilarea rezultatelor cercetării tehnico-științifice, prin efort propriu și prin cooperare cu numeroase firme străine, în cadrul corporației „Biotehnica" au fost introduși in producție moduli tehnologici multifuncționali. Ei dau rezultate deosebite în producția chimică și alimentară și în folosirea resurselor biologice pentru economia națională. S-a creat în felul a- cesta posibilitatea de a se trece de

la multiplicarea de mașini si laje la multiplicarea directă a nologiilor, prin adăugarea unor pozitive la modulii Exemple grăitoare te tehnologiile de uscare, de folosire a căldurii reziduale și de ridicare a calității produselor chimice, de reducere a consumului .energetic la producerea acestora.Bune rezultate se obțin la mai multe întreprinderi în domeniul automatizării liniilor tehnologice complexe. „Rabotnicesko Delo" a- preciază că, printr-o activitate stăruitoare a colectivelor de oameni ai muncii, prin strîngerea conlucrării dintre centrele de cercetări și întreprinderile producătoare, sarcinile stabilite de partid de a se ridica simțitor nivelul tehnic al economiei naționale, în actualul cincinal, vor fi îndeplinite cu succes.

uti- teh- dis- respectivi. constituie

R. S. VIETNAM

Cresc rîndurile specialiștilor

TURNU MĂGURELE: 
Premieră industrialăLa tînăra întreprindere de mașini electrice din municipiul Turnu Măgurele a ieșit de pe banda de montaj primul motor electric avînd în componența sa numai subansam- ble șl repere realizate cu forțe proprii. Pe fluxul de fabricație se mai află un lot de electromotoare destinate unor termocentrale din tară, în vederea producerii în acest an a unul număr de 400 motoare electrice pentru industriile energetică, minieră, siderurgică și petrolieră, in prezent se fac eforturi pentru reorganizarea integrală a fluxurilor tehnologice.

In Vietnam se acordă o atenție 
sporită pregătirii cadrelor, tn cele 
93 de universități și instituții su
perioare de invățămint lucrează in 
prezent 19 000 cadre didactice. Cei 
peste 115 000 studenți vietnamezi se 
specializează, in cadrul a 200 de fa
cultăți, in 1 700 de domenii.

tn anii puterii populare a fost 
creată o largă rețea de institute de 
cercetări științifice, ale căror colec
tive rezolvă un număr crescind de 
probleme legate de sarcinile dez-

voltării economiei și științei. De o 
bună reputație se bucură Centrul 
național de cercetări, in cadrul că
ruia funcționează peste 20 de insti
tute, laboratoare și stațiuni experi
mentale. Oamenii de știință de aici 
desfășoară o intensă activitate de 
cercetare in domeniile matematicii 
și tehnicii de calcul, ciberneticii și 
mecanicii, energeticii și oceanogra
fiei. O atenție deosebită se acordă 
cercetării fundamentale și studierii 
resurselor naturale.

Noi unități 
energeticeA intrat în funcțiune prima fază a termocentralei „Ugljevik" din Bosnia și Herțegovina, finanțată în comun de această republică, ce face parte din zonele mai puțin dezvoltate ale Iugoslaviei, și R.S. Slovenă, cea mai dezvoltată regiune a tării — scrie revista „LES NOUVELLES YOUGOSLAVES". O dată cu încheierea fazei a doua, tn 1989, termocentrala va furniza celor două kWh trală cărei milioane de tone, ceea ce permite extinderea în continuare a capacităților centratei pînă la realizarea unei producții de 6,5 miliarde kWh energie electrică pe an.Paralel cu folosirea largă a cărbunelui pentru producția de energie electrică, o pondere crescîndă capătă în Iugoslavia exploatarea potențialului hidroenergetic. Astfel, numai în bazinele rîurilor Drina și Moracea se află In curs de proiectare 26 de hidrocentrale. A fost elaborat, de asemenea, proiectul unei hidrocentrale pe rîul Tara, prevăzută să furnizeze 800 de mii kWh energie pe an.In sporirea potențialului energetic un rol important revine programelor nucleare, potrivit cărora pînă în anul 2000 struite șase instalată megawați.

republici peste trei miliarde pe an. Alături de termocen- se află o mină de cărbune, ale rezerve sînt estimate la 300

urmează să fie concentrate cu o putere aproximativ
R. P. D. COREEANĂ
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Modernizarea 
orașului Nampo In programul de amenajare a litoralului de vest al R.P.D. Coreene, elaborat de Partidul Mundi, șl pentru înfăptuirea căruia se depun eforturi intense cu partidparea a mii de constructori, un loc important îl ocupă construirea portului Nampo și a orașului cu același nume. Fotografia alăturată, transmisă de agenția A.C.T.C., din Phenian, prezintă noul cartier Waudo din Phenian, care, pe lîngă mii de locuințe confortabile, cuprinde moderne edificii consacrate activităților științifice și culturale.

INFORMAȚII SPORTIVE
SAH. Campionatul european de sah pentru junioare a continuat la Băile Herculane cu runda a treia, în care Bădulescu a învins-o pe Boicu. Matveeva pe Sziva, Trabertz pe Coull. Madl a cîstigat la Peiceva, Abraham la Polakova. Nicoară a pierdut la Sztralka. iar partida Markov—Drewes s-a încheiat remiză.In clasament conduc Svetlana Matveeva (U.R.S.S.) șj Ildiko Madl (Ungaria), cu cîte 3 puncte, urmate de Bettina Trabertz (R. F. Germania) — 2,5 puncte. Cristina Bădulescu (România) și Vera Peiceva (Bulgaria) — cu cîte 2 puncte. Astăzi se va disputa runda a patra.

continuă să conducă Steaua, cu 33 puncte, urmată de Sportul studențesc (28 p), Dinamo (26 p). Universitatea Craiova (25 p), Petrolul (21 p) etc. • Meciuri internaționale amicale : La Frankfurt pe Main, în fața a 50 000 de spectatori, R.F. Germania — Brazilia 2—0 (1—0) ; la Leipzig, la meciul Internațional amical de fotbal dintre echipele R.D. Germane — Olanda : 0—1 (0—1).

vremea

SCRIMA. Competiția internațională feminină de floretă desfășurată în sala Floreasca din Capitală a fost ciștigată de selecționata Italiei (3 victorii), urmată în clasamentul final de echipele României (2 victorii), Ungariei și Franței — (cu cîte un meci egal). Echipa României a Învins cu 9—3 formația Ungariei, cu 9-—I reprezentativa Franței șl a pierdut cu 5—9 întîlnirea cu selecționata Italiei. începînd de astăzi, în aceeași sală, se vor disputa campionatele internaționale de floretă ale țării noastre, la care participă scrimere din Bulgaria, Cuba, Franța, R.D. Germană, Polonia, Ungaria, U.R.S.S. și România.
FOTBAL • Pe stadionul Steaua din Capitală, ieri s-a disputat meciul dintre echipele Steaua si F.C. Argeș, contînd pentru etapa a 19-a a campionatului diviziei A la fotbal. Victoria a revenit formației Steaua cu scorul de 1—0 (1—0). In clasament

PATINAJ. De azi, patinoarul „23 August" din Capitală găzduiește concursul republican de patinaj viteză pe pistă redusă, la aceste spectaculoase întreceri urmînd să participe concurent! de la asociațiile sportive din întreaga țară. Vineri, competiția începe la ora 13, sîmbătă la ora 14. iar duminică la ora 10.
BASCHET. Duminică și luni, tn sala Floreasca din Capitală se vor disputa două tradiționale derbiurl din cadrul campionatelor feminin și masculin de baschet. Duminică dimineață, de Ia ora 9, vor avea Ioc partida Voința București — Universitatea Cluj-Napoca, din cadrul competiției feminine, și întîlnirea dintre echipele masculine Dinamo și Steaua. Luni, de la ora 15, se desfășoară meciurile-revaiișă.
MOTOCICLISM. La Stockholm s-a desfășurat un concurs contînd pentru campionatul mondial de motociclism pe gheată, în care victoria a revenit sovieticului Iuri Ivanov, cu 30 puncte. Pe locurile următoare s-au clasat coechipierul său Vladimir Sukov (27 puncte) și suedezul Erik Stenlund (25 puncte).

Institutul de meteorologie $1 hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 14 martie, ora 20 — 17 mar
tie, ora 20. In țară : Vremea va fi rece. 
Îndeosebi în sudul șl estul tării, unde 
vor cădea precipitații slabe sub formă 
de ninsoare, cu caracter local. In res
tul teritoriului se prevăd precipitații 
cu caracter Izolat. Vîntul va sufla slab 
pină la moderat, eu intensificări în 
estul șl tn sud-estul țării, precum și în 
zona montană. Temperaturile minime, 
nocturne, vor fi cuprinse între minus 
10 șl zero grade, mai ridicate la începu
tul intervalului în vestul teritoriului, 
dar mai coborîte tn ultimele nopți în 
nordul țării, pină la minus 15 grade. 
Temperaturile maxime, diurne, vor fi 
cuprinse între minus 4 șl plus B grade. 
Local se va semnala ceață. In Bucu
rești : Vremea va fi rece. Posibilitate 
de precipitații slabe sub formă de nin
soare. Vînt în general moderat, cu in
tensificări trecătoare. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 4 
șl zero grade, iar cele maxime între 
zero șl 3 grade.

INTRE 25 Șl 30 MARTIE

Vaccinarea 
antipoliomieliticăIntre 25 și 30 martie se va desfășura vaccinarea antipoliomielitică a copiilor născuți între 1 august 1985 — 31 ianuarie 1986. Sînt invitați să se prezinte la dispensarele medicale cu copiii din grupa de vîrstă menționată localnicii, flotanții, cei aflați temporar în alte localități decît cea de domiciliu. (Ager preș)

„Experiența bună nu intră singură in ogradă
(Urmare din pag. I) de„confort" al animalelor, îngrijire a acestora.— Am fost, mai demult, aici, în județ, la colegul din Drănic. Avea o producție bună de lapte. Zic, ia să văd ce are în plus față de noi ! Avea loturi ceva mai mici de animale, avea grajduri mai călduroase, avea ordine la baza furajeră și o grijă deosebită în administrarea furajelor, avea îngrijitori din sat. Nu mi-a fost rușine să copiez tot ce mi-a plăcut. Pe urmă, am fost la I.A.S. Breasta. Acolo am văzut și mi-a plăcut cum merge evacuarea mecanică a dejecțiilor. Și curățenia în grajd. Am văzut, am aplicat. Dacă merg mai în urmă, acum șase ani, am văzut la Mîrșani, în sudul județului, un lucru pe care pină nu l-am făcut și la noi nu ne-am lăsat : baza furajeră era lîngă fermă, nu risipită, pe ici, pe colo. In doi ani, așa era și la noi. Mie nu mi-e rușine să învăț de la altul, nu mi-e rușine să întreb, nu mi-e rușine să fac ce-mi place la altul. Mi-ar fi rușine de mi-ar crăpa obrazul să fac de capul meu și să iasă prost !Aceasta este „filozofia" lui Ion Dascălu și a cooperatorilor ' de la Ișalnița. Acesta este marele lor secret, pe care nu ezită să-1 împărtășească și altora. Cum nu ezită să împărtășească, cu generozitate, din propria lor experiență. Sat de legumicultori cu tradiție din tată în fiu, „pricopsiți" din legumicultura, cum se laudă cu toții, cre-

dem că, la acest capitol, multi cooperatori de la alte unități ar trebui să organizeze vizite la ei acasă. Iar ișălnițenii vor fi bucuroși să te spună și să le arate, concret, ce anume aplică și cu ce rezultate. Cum ne-au explicat și nouă, pe îndelete și cu multe exemple.— Aici, la noi, se aplică sumedenie de experiențe „nescrise". La grădină nu e palmă de pămint să nu producă ceva. Avem mi- crosisteme de irigații. Roata grădinarului, folosită din vechime, noi am „reabilitat-o" și numai ea ne-a salvat legumele de seceta din anul trecut. Sau, ceva. Noi, oltenii, mari Dacă bandă vinde, la un . . ____vorbește despre noi că deținem „secretul răsadului". E adevărat, nu-i ușor să-ți asiguri răsadul, iar noi ni-1 producem aici. Anul acesta trebuie să producem 400 de tone de praz, din care 300 numai în cultură dublă. Obținem ușor 20 de tone de praz la hectar.Pornind de la concluzii simple, el au aplicat soluții de mare eficiență, sporind, de la an la an, avutul obștii. Iată, de pildă, în ce privește transportul în cadrul cooperativei agricole. Au socotit (cu ani în urmă, nu „strînși cu ușa" de efectele crizei de carburanți !) că un tractor cu două remorci costă, dacă-I închiriezi, 750 tei pe zi și nu transportă mai mult decît două atelaje. Si consumă motorină. Un atelaj

alt- sîntem amatori de praz, am produce pe rulantă și tot s-ar direct din grădină, preț foarte bun. Se

te costă... și hrana pornit de Acum au să dubleze pină în 1990.Alte măsuri cu gospodăresc sînt îndreptate spre extinderea sectorului zootehnic. In fapt, vor să-și creeze condiții ca încă din acest an să procure 150 de scrofițe de prăsi- lă. Aceasta înseamnă, la timpul potrivit, 1 500 de purcei care, îngrășati și livrați statului la greutatea de tăiere, vor aduce un spor substanțial de beneficii în contul cooperatorilor.Dar cîte nu fac ! în colaborare cu marele lor vecin, Combinatul chimic Ișalnița, și-au rezolvat, prin autodotare, instalația de alimentare cu apă a grajdurilor. Soluția, gîndită la fața locului, s-ar putea să fie cu mult mai bună decît cele „brevetate" de alții.— Alte planuri ?
— Unu : Ne străduim. Împreună cu tovarășii de la întreprinderea de îmbunătățiri funciare, să punem în aplicare, cel mai tîrziu în mai, un sistem prinde 105 hectare irigabil. Doi : La nu sîntem liniștiți realizăm plantatul Prejmer și chiar pină nu... culegem ca Trei : La ne-a venit, luni, încă un ginerul stagiar Lantoș. Acest lucru — prezența unui al doilea specialist — presupune, mai 

bine-zls obligă, la realiza
rea a peste o sută de hectare culturi legumicole du-

retribuția omului animalului.la cîteva15. Și au acest Au atelaje, în plan numărcaracter

care cu- de teren cartofi, pină nu ca lala Prejmer. legumicultura de vreo două specialist, in- Fernando

ble și succesive. Patru : Tot cu stagiarul, cu Fer? nando, avem un gînd : el este horticultor, iubește florile și se pricepe la ele. Ce-ar fi să înființăm, în- cepînd de anul acesta, o seră pentru flori și răsaduri ? Cinci : împreună cu inginerul care conduce ferma zootehnică, cu Romulus Țenovici, vrem să punem pe picioare ferma de porcine de care vă spuneam. Trebuie să ne gîndim bine, să mai mergem și pe la unul și pe la altul, să tragem cu ochiul și cu urechea, să învățăm. Nu vrem să pornim la risc. Nu ne place să mergem la risc, ci la sigur....Cei 640 de cooperatori de la Ișalnița sînt, cu toții, oameni gospodari și „pricopsiți". în graiul lor, a- ceasta înseamnă că au de toate sește. noi, peste nează vezi acareturile, vezi mașini proprietate personală mai In fiecare curte. Și cum să nu vezi toate acestea, dacă oamenii din Ișal- nița n-au timp de odihnă? Au și știut să-și aducă în frunte, la cooperativa agricolă, oameni care-i reprezintă cel mai bine. îi urmează și la muncă, și în „campaniile" de „tras cu ochiul și cu urechea", cum zic ei, nu fără umor. Iată de ce nu surprinde că în anul agricol cel mai nefavorabil cu putință ei au avut, totuși, rezultate foarte bune, și iată de ce ne asigură ei că anul 1986 va fi un an al producțiilor record.

și te mai și priso- Vezi satul, cu case frumoase, cu grădini care simți cum pla- mîna gospodarului,

Participare rodnică
Ia fundamentarea deciziilor

(Urmare din pag. I)Fiecare om al muncii poate socoti că a participat din plin la dezvoltarea avuției societății numai atunci cînd activității sale rodnice, la nivelul maxim al posibilităților la locul de muncă, 1 se adaugă interesul neslăbit, eficient pentru tot ce se în- tîmplă în jurul său cu bunurile unității în care lucrează, cu bunurile obștii.Indiferent de nivelul la care se situează, participarea largă, conștientă, concretă Ia fundamentarea deciziilor devine indispensabilă afirmării depline a conducerii colective, a înseși democrației noastre resti.Fără promovarea fermă piului conducerii și muncii fără asigurarea unei reale participări a oamenilor muncii la decizie, principiile democrației muncitorești, oricît ar fi de perfecte, nu vor avea eficiența, finalitatea scontată pe plan politic și nici în activitatea productivă. Iată de ce participarea activă a tuturor membrilor organelor de conducere colectivă la ședințele organizate nu este o problemă de ordin strict procedural, ci ea acționează ca o necesitate obiectivă. Mai întîi, în acest fel se asigură o fuziune a gindirii tehnice, economice și social-politice, dacă ținem seama că membrii organelor de conducere colectivă sînt recrutați atît din rîndurile specialiștilor, cît si ale organizațiilor de partid, sindicale, precum și din rîndul muncitorilor. Totodată se obține o viziune de ansamblu asupra întregii activități a unei întreprinderi sau centrale industriale, întrucit din organele de conducere colectivă fac parte atît oameni aflați la cirma conducerii unităților respective, cît și oameni din miezul producției, care cunosc cel mai bine modul în care se desfășoară producția la un loc sau altul, într-un sector sau altul, care sînt problemele care preocupă colectivul. In fine, prin participarea efectivă a tuturor membrilor organelor de conducere colectivă la dezbaterea problemelor puse în discuție se ajunge la situația deosebit de favorabilă că botă- ririle luate exprimă opinia generală a colectivului și oferă garanția că ele vor fi îndeplinite prin aportul tuturor muncitorilor, inginerilor, economiștilor, tehnicienilor.Prin instituționallzarea conducerii colective s-a urmărit nu numai participarea celor mai competente cadre, cu inițiativă și spirit de răspundere dezvoltat, la conducerea unităților economice, dar și crearea acelui cadru activ, indispensabil rezolvării multiplelor și complexelor probleme ale producției, formarea unui climat propice valorificării înțelepciunii colectivului, contrar su- arbitrariului în lua- bună dreptate sub- • Nicolae Ceaușescu de capabil și de conducător, el poa-

muncito-
a princi- colective.

biectivismului și rea deciziilor. Pe liniază tovarășul faptul că, oricît priceput este un te să rezolve in mod just problemele din sfera sa de activitate numai în măsura în care se bazează pe experiența colectivului cu care lucrează. In lumina acestui adevăr, izvorît și verificat în practică, este de neînțeles poziția unor cadre de conducere care nu țin seama de opinia colectivului și îșî arogă dreptul de a hotărî singure în probleme de maximă importanță pentru activitatea unităților respective, care nu admit dreptul de replică al celorlalți, care ca întotdeauna să aibă ultimul vînt. Firește, în aceste condiții, drul democratic instituționalizat poate fi fructificat, atmosfera de cru în organele de conducere colectivă nu este favorabilă stimulării spiritului critic și autocritic, de aprofundare a cauzelor reale ale unor neajunsuri, absolut necesar pentru descoperirea și înlăturarea deficiențelor în activitatea economică. Elaborarea deciziilor după

țin etica-nu lu-

principiul egocentrist „Eu pot stabili orice" este o practică de mult depășită și tocmai de aceea ea nu poate fi tolerată nici măcar cu titlu de excepție.Asemenea poziții nu sint de natură să încurajeze schimbul deschis de ppinii ce trebuie să caracterizeze întreaga activitate a consiliilor oamenilor muncii. De ce schimbul de opinii trebuie să devină o necesitate, să acționeze ca o cerință naturală, firească 7 Desigur, oriei t de bun ar fi un referat sau o dare de seamă, ele nu pot să epuizeze întreaga analiză a problemei abordate, nu pot să conțină întotdeauna cele mai eficiente măsuri. In aceste condiții, încurajarea schimbului de opinii nu trebuie considerată că ar duce la scăderea prestigiului directorului sau a oricărui alt cadru de conducere din întreprindere sau centrală. Dimpotrivă, așa cum practica arată, tocmai analizele și studiile care declanșează o intensă vehiculare de idei, competente și bine documentate, care atrag la dezbateri pe toți membrii organului de conducere colectivă, fac să sporească prestigiul, gradul de competență al cadrelor cu munci de răspundere. Interesul primordial al directorului, al cadrelor de specialiști trebuie să fie acela de a nu obține în ședințele de consiliu o aprobare automată a unei anumite concepții sau soluții, ci Înfățișarea liberă, sinceră a punctelor de vedere, chiar contradictorii, care analizează și din alte unghiuri problemele discutate, care oferă o multitudine de variante din care apoi să se aleagă cea judicioasă, optimă. Deci, din schimbul de opinii trebuie să se desprindă utilitatea deplină a dezbaterilor profunde, menite să determine și să stimuleze inițiativa colectivă, participarea democratică și efectivă a tuturor membrilor organelor de conducere colectivă, să sporească responsabilitatea lor în bunul mers al activității productive.Din investigațiile noastre rezultă că nu puțini dintre membrii organelor de conducere colectivă din întreprinderi și centrale industriale se află adesea în postura de simpli observatori, al căror vot pentru o hotărîre sau alta este pur formal și nu reprezintă o contribuție efectivă, creatoare la soluționarea problemelor care 6e pun in discuție. Această practică nu-și are nici o justificare. Desigur, specialiștii au un cuvînt greu de spus in ședințele de lucru ale consiliilor oamenilor muncii. Același cuvînt trebuie să-I aibă insă și reprezentanții aleși ai oamenilor muncii. In acest scop, climatul de lucru nu să înhibe. să intimideze dintre participants iar în sine nu trebuie să-și aroge un aer savant, să se desfășoare într-un dialog absolutist, care să înlătura orice părere contrară.Angrenarea efectivă, în dințelor de lucru și în practică pentru aplicarea adoptate, în dirijarea competentă a activității economice a tuturor membrilor numiți și aleși nu se poate asigura decît prin instaurarea, de la început, a unui climat propice dezbaterii efective. în spirit profund democratic a problemelor, garantîn- du-se în practică dreptul fiecăruia dintre membri de a-și susține punctul de vedere, chiar dacă este în divergență cu al altora. Activitatea organelor de conducere colectivă nu trebuie in nici un caz să se rezume la a vota justețea unor măsuri prestabilite. Optimizarea deciziilor care se iau va putea fi realizată numai ca urmare a unei asemenea dezbateri creatoare, prin luarea în considerare a părerilor documentate ale specialiștilor și, concomitent, a ex>- perienței bogate și punctelor de vedere înaintate ale celorlalți factori componenți ai organelor de conducere colectivă.

trebuie pe unii discuțiile
plenul reactivitatea hotăririlor



Schimb de mesaje la nivel inalt 
româno-malayezianKUALA LUMPUR 13 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolefe Ceausescu, președintele Republicii Socialiste România, si a tovarășei Elena Ceausescu au .fost transmise calde mesaje de prietenie suveranului Malayeziei. Sultan Is- kandar. si reginei Sultanah Zanariah, precum si primului miniștru al a- cestei țări. Dato Seri dr. Mahathir Mohamad, si doamnei Siti Hasmah Mohamad Aii. Au fost, totodată, a- dresate cele mai bune urări de sănătate si fericire personală, de progres si prosperitate poporului mala- yezian prieten.Exprimînd cele mai vii mulțumiri pentru mesajele primite, primul ministru a rugat să fie adresate tovarășului Nicolae Ceausescu si tovarășei Elena Ceausescu cele mai alese sentimente de stimă. împreună cu urări cordiale de sănătate si fericire personală, de pace si bunăstare poporului român prieten.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către primul ministru al Malayeziei a tovarășului Ilie Văduva, ministrul afacerilor externe. care efectuează o vizită oficială in Malayezia si conduce delegația tării noastre la cea de-a treia

Conferința pentru dezarmare de la Geneva
Prezentarea propunerilor și considerentelor șefului statului 
român privind apărarea păcii, oprirea cursei înarmărilor 

și lichidarea armelor nucleareGENEVA 13 (Agerpres) — La Geneva continuă lucrările Conferinței pentru dezarmare, for multilateral de negocieri, din care fac parte 40 de state, între care și România. în ședințele plenare, în prezent se examinează ansamblul problematicii dezarmării nucleare și prevenirii cursei înarmărilor în spațiul extra- atmosferic.Luînd cuvîntul, reprezentantul României a evidențiat poziția consecventă a tării noastre privind prioritatea dezarmării nucleare, însemnătatea și actualitatea tezelor, propunerilor și considerentelor președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu privire la apărarea păcii, oprirea cursei înarmărilor și trecerea la măsuri concrete de dezarmare, de lichidare aarmelor nucleare.Delegatul român a subliniat, totodată, că este necesar să se âc- ționeze cu toată hotărîrea pentru reducerea substanțială a trupelor, a armelor clasice și ă cheltuielilor militare, pentru renunțarea la forță și
Demersuri pentru soluționarea prin dialog a stării 

conflictuale din America CentralăNAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). — Soluționarea politică este singura cale posibilă pentru o reglementare durabilă a situației conflictuale din America Centrală. Aceasta este concluzia conținută în scrisoarea adresată secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, de reprezentanții permanent! la Națiunile Unite ai țărilor membre ale „Grupului de la Contadora". Tratativele cu privire la semnarea Actului păcii și colaborării in America Centrală, se subliniază în scrisoare, trebuie să fie încheiate intr-un timp cit mai scurt, pe baza propunerilor înaintate de țările membre ale „Grupului de la Contadora".
PRACTICILE NEOCOLONIALISTE ■.

Mari cîștiguri pentru țările bogate, 
imense pierderi pentru statele săraceîn analiza proceselor și tendințelor deosebit de complexe din economia mondială, România socialistă, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU au relevat că unul din factorii principali ai agravării situației econo- mico-sociale a țărilor în curs de dezvoltare îl constituie practicile marilor puteri imperialiste, ale capitalului financiar și monopolurilor transnaționale, care duc o politică deliberată de exploatare și asuprire a statelor rămase in urmă. De aceea, secretarul general al partidului a- preciază că în prezent se impune, meii mult ca oricînd, să se acționeze cu toată hotărîrea pentru înlăturarea politicii de jaf neocolonial, pentru a determina o schimbare radicală a situației din economia mondială, pentru a se edifica o nouă ordine economică, bazată pe raporturi de egalitate și echitate.
O situație dramatică. Ca" racterul obiectiv necesar al unor prefaceri este relevat de concluziile a' numeroase cercetări efectuate pe plan internațional, care și-au propus să analizeze influența diferiți- lor factori, interni și externi, asupra procesului de dezvoltare a țărilor rămase în urmă.Așa cum se știe, marea majoritate a țărilor în curs de dezvoltare au fost în trecut colonii, resursele lor materiale și umane formind secole de-a rîndul obiectul exploatării intense de către metropole, care au atins un înalt grad de prosperitate, in mare parte tocmai pe seama spolierii „teritoriilor de peste mări“.După obținerea independenței politice, fostele colonii au făcut eforturi serioase pentru a se dezvolta, investițiile în activitatea productivă fiind acoperite în proporție de circa 90 la sută din acumulările interne, ceea ce înseamnă că doar o mică parte din creșterea lor economică poate fi atribuită afluxului de capital străin. Cu toate acestea, țările în curs de dezvoltare au acumulat o datorie externă uriașă, de 1000 miliarde de dolari — sumă aproape egală cu jumătate din totalul producției lor anuale (2 270 miliarde de dolari în 1983).Cum s-a ajuns la o situație atît de dramatică ?Datoria externă a unei țări este rezultatul acumulării, timp de mai 

sesiune a Comisiei mixte guvernamentale de cooperare economică si tehnică, ale cărei lucrări au loc la Kuala Lumpur.în cursul întrevederii a fost evidențiat cursul ascendent al raporturilor de prietenie și colaborare ro- mâno-malayeziene. S-a relevat ho- tărirea de intensificare și amplificare a raporturilor dintre cele două țări, îndeosebi pe plan economic, prin creșterea schimburilor comerciale, pe baze echilibrate, in compensație și prin extinderea cooperării, reciproc avantajoase, în diferite domenii de activitate.Abordîndu-se aspecte ale vieții internaționale, a fost reliefată convingerea României și Malayeziei că problema fundamentală a lumii contemporane o constituie oprirea înarmărilor și trecerea la dezarmare, în primul rînd la dezarmare nucleară, asigurarea păcii in întreaga lume. S-a subliniat, totodată, necesitatea de a se trece neîntîrziat la soluționarea globală a problemelor economice grave cu care sînt confruntate țările in curs de dezvoltare, de a se acționa cu toată fermitatea pentru soluționarea politică, prin negocieri, a tuturor conflictelor dintre state.

soluționarea tuturor problemelor litigioase dintre state numai pe calea tratativelor.Referindu-se la necesitatea desfășurării cu rezultate pozitive a Conferinței pentru dezarmare, reprezentantul român a relevat că se impune crearea unui comitet special al conferinței care să procedeze la negocieri multilaterale pentru încheierea unui tratat de interzicere a tuturor experiențelor nucleare. A fost relevată, de asemenea, necesitatea reluării activității comitetului special care se ocupă de problema realizării unor aranjamente internaționale eficiente prin care să se acorde garanții statelor neposesoare de arme nucleare că împotriva lor nu vor fi folosite arme nucleare și ele nu vor fi amenințate cu folosirea unor asemenea arme.în legătură cu prevenirea cursei Înarmărilor în spațiul extraatmosfe- ric, reprezentantul român a arătat că explorarea și folosirea Cosmosului. inclusiv a Lunii și a altor corpuri cerești, trebuie să se facă în scopuri exclusiv pașnice.

MANAGUA 13 (Agerpres). — Președintele Republicii Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, confirmind participarea sa la reuniunea șefilor de stat din America Centrală, programată să aibă loc în a doua jumătate a. lunii mai în Guatemala, a subliniat că toți centroamericanii trebuie să acționeze în favoarea instaurării păcii in regiune.SAN JOSE 13 (Agerpres). — Costa Rica și Nicaragua au ajuns la un acord cu privire la crearea unei misiuni permanente de supraveghere și inspecție de-a lungul frontierei comune, sub auspiciile „Grupului de la Contadora!.

mulți ani, a deficitelor balanței sale de plăți, pe care țara respectivă este nevoită să le acopere. prin recurgerea la împrumuturi pe piața internațională. Tocmai de aceea, „Studiul asupra economiei mondiale 1985“ elaborat de Departamentul pentru probleme economice și sociale internaționale al O.N.U., în scopul de a desluși cauzele supraîndato- rării lumii a treia, a analizat influența a diferiți factori asupra conturilor curente ale unui eșantion de țări în curs de dezvoltare între 1979—1982, perioadă marcată de cea mai puternică răbufnire a crizei e- conomice mondiale din ultima jumătate de veac.Este vorba de 15 țări cu caracteristici naționale și situații economice extrem de diferite, fapt pentru care concluziile analizei au o largă valabilitate. Din grupul selecționat fac parte țări exportatoare de petrol (Mexic, Nigeria, Venezuela), state ale căror exporturi sînt mai diver
Impactul unor factori externi asupra balanței de plăți 

(in miliarde de dolari)

1979 1980 1981 1982
1979—

1982Efectul deteriorării rapor-tului de schimb 4,31 11,26 10,40 22,40 48,37Efectul reducerii cereriila export 1.36 0.91 —1.90 5,05 5,42Efectul creșterii dobinzilor 1,90 3,80 7,50 9,09 22,29Efectele cumulate ale ce-lor trei factori 7,57 15,97 16.00 36,54 76,08Deficitul balanței de plăți —17,07 —26,82 —28,37 —27,71 —99,97
Astfel, dacă în 1979, țările în cauză au pierdut 4,31 miliarde de dolari din pricina deteriorării raportului de schimb, respectiv a practicilor neocolonialiste care au dus la scăderea prețurilor la produsele lor de export și creșterea prețurilor la mărfurile pe care le importă, în 1982, după numai trei ani, pierderile a- jungeau să fie de peste 5 ori mai mari, ele ridicîndu-se la 22,40 miliarde.De asemenea, reducerea cererii de mărfuri provenite din statele în curs de dezvoltare analizate — fie din cauza recesiunii din economia țărilor capitaliste dezvoltate, fie datorită măsurilor protecționiste, apli

Conferința Uniunii Interparlamentare Arabe 
Elogierea politicii promovate de România, de președintele 
Nicolae Ceaușescu pentru reglementarea situației din 

Orientul MijlociuAMMAN 13 (Agerpres). — La Amman s-au încheiat lucrările celei de-a IV-a Conferințe a Uniunii Interparlamentare Arabe, la care au luat parte delegații din 13 state arabe, precum și oaspeți de peste hotare, între care și din România.în mesajul Grupului român din Uniunea Interparlamentară prezentat participanților la conferință a fost expusă poziția României, a președintelui Nicolae Ceaușescu in legătură cu necesitatea reglementării conflictului din Orientul Mijlociu pe cale pașnică, prin tratative, în vederea instaurării unei păci globale, juste si durabile în zonă. Au fost relevate activitatea susținută desfășurată de România în acest sens, propunerea privind convocarea unei
Manifestări consacrate României

PRAGA 13 (Agerpres). — In 
cadrul schimburilor culturale din
tre România și Cehoslovacia, in 
sala Uniunii artiștilor plastici din 
Bratislava a fost deschisă o expo
ziție de „Artă grafică românească", 
care cuprinde lucrări reprezenta
tive ale graficii noastre contempo
rane. In alocuțiunile rostite au 
fost evidențiate evoluția ascenden
tă a relațiilor culturale româno- 
cehoslovace, contribuția lor la adin- 
cirea cunoașterii reciproce.

TOKIO 13 (Agerpres). — La 
Tokio a avut loc o manifestare 
cultural-artistică dedicată țării 
noastre. Și-au dat concursul Aso
ciația de prietenie „Japonia — 
România", Institutul de folclor

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

ACORDURI. Cu ocazia vizitei oficiale pe care o efectuează la Co- Ilombo președintele R.P. Chineze, Li Xiannian, intre Sri Lanka și China au fost semnate trei acorduri privitoare la cooperarea economică și I tehnică și promovarea investițiilor între cele două țări — relatează agenția China Nouă. La semnarea I documentelor au fost de față șefii de stat ai R.P. Chineze și Sri Lanka.HOTArIre. Prezidiul Adunării I Federale a R.S. Cehoslovace a ho- tărît ca în zilele de 23 și 24 mai Ianul acesta să fie organizate alegeri pentru Adunârea Federală a R.S.C. —- forul legislativ suprem. , pentru Consiliile Naționale din I Cehia și Slovacia și pentru organele locale ale puterii de stat, anunță agenția C.T.K.PRIMIRE LA KABUL. BabrakKarmal, secretar general al C.C. al IP.D.P.. președintele Consiliului Revoluționar al R.D. Afganistan, l-a primit pe Diego Cardovez. repre- Izențant personal al secretarului general al O.N.U., care se află la Kabul. După cum relatează agenția Bakhtar, la Kabul au continuat, de t asemenea, convorbirile dintre mi

sificate (Algeria, Brazilia, Filipine), precum și țări exportatoare de materii prime, altele decît combustibilii (Costa Rica, Sudan, Zambia). La ce concluzii au ajuns specialiștii O.N.U.?După cum se poate constata din tabelul de mai jos, alcătuit pe baza datelor furnizate de studiul amintit, specialiștii O.N.U. au evaluat efectele negative asupra balanței de plăți (a celor 15 state alese) a trei factori externi : deteriorarea raportului de schimb între prețul materiilor prime exportate de țările în curs de dezvoltare și cel al produselor industriale importate de ele ; reducerea cererii de mărfuri provenite din statele lumii a treia ; și scumpirea costului creditului internațional. Rezultă din datele cuprinse în tabel că fiecare • din factorii respectivi și-a sporit vertiginos, în perioada analizată, impactul negativ asupra balanței de plăți a țărilor în curs de dezvoltare selecționate.

cate de acestea, a privat pe „cei 15“ de venituri tot mai mari : 1,36 miliarde de dolari în 1979 — 5,05 miliarde in 1982, ceea ce a însemnat o creștere de peste trei ori a pierderilor.Totodată, practicarea, după 1978, de către unele țări capitaliste dezvoltate a unor dobînzi înalte, de-a dreptul spoliatoare, a lipsit țările în cauză de importante fonduri, provo- cîndu-le pierderi care, în perioada analizată, au sporit de aproape 5 ori — de la 1,90 miliarde de dolari în 1979 la 9,09 miliarde în 1982.Referitor la efectele cumulate ale celor trei factori, din datele tabelului de mai sus reiese că, la începu

conferințe internaționale în problema Orientului «Mijlociu, sub egida O.N.U., la care să participe toate părțile interesate, inclusiv Organizația pentru Eliberarea Palestinei — reprezentantul legitim și unic al poporului palestinian — precum și U.R.S.S. și S.U.A. și alte , state care pot aduce o contribuție pozitivă la pacea in regiune.Mesajul Grupului român din Uniunea Interparlamentară s-a bucurat de o atenție deosebită din partea participanților și a fost difuzat ca document oficial a) reuniunii. Fersonalități iordaniene și din alte țări arabe au dat o inaltă apreciere politicii promovate de România, de președintele Nicolae Ceaușescu pentru reglementarea situației din Orientul Mijlociu.
„Go“, cadre didactice și studenți ai 
secției de limba română de la Uni
versitatea „Waseda". Au fost pre
zentate filmul documentar româ
nesc „Maramureș", precum și un 
album de fotografii artistice „Rap
sodia română", realizat de scriito
rul folclorist japonez Kosei Miya.

De asemenea, membri ai Insti
tutului de folclor „Go“ au eviden
țiat preocupările lor pentru stu
dierea dansurilor populare româ
nești, Ca expresie a interesului spo
rit al publicului japonez față de 
creațiile cultural-artistice ale po
porului nostru.

La centrul „Asociației pentru 
schimburi internaționale" din Yo
kohama a avut loc deschiderea 
„Festivalului cinematografic al ora
șelor înfrățite cu Yokohama", prin
tre care și municipiul Constanța.

nistrul afgan al afacerilor externe, Shah Mohammad Dost, și Diego CordovezINOUL PRIM-MINISTRU AL SUEDIEI, Ingvar Carlsson, a prezentat. joi, în Riksdag (parlament), noul cabinet, care, în esență, este același pe care l-a condus Olof Palme, Carlsson a subliniat că noul guvern va continua să militeze pentru pace și dezarmare. Suedia, a spus el, va promova mai departe politica sa de neutralitate și va acționa pentru transformarea nordului Europei în zonă denuclearizată, pentru orearea in Europa a unei zone libere de arme nucleare.GREVA GENERALA. Declanșată la chemarea Plenarei Intersindicale și Convenției Naționale a Oamenilor Muncii din Uruguay (P.I.T. — C.N.T.), greva generală de 24 de ore s-a soldat cu paralizarea parțială a activității social-economice naționale — transmite agenția Prensa Latina. Ea a fost declarată în semn de protest împotriva condițiilor impuse de băncile străine pentru plata datoriei externe, pentru inițierea unui moratoriu în a- ceastă problemă si adoptarea unui program național de reactivare a 

tul perioadei luate in calcul, pierderile provocate de aceștia (7,57 miliarde de dolari) au contribuit cu circa 45 la sută la deteriorarea balanței de plăți a țărilor selecționate (al cărei deficit a fost de 17,07 miliarde), în timp ce la sfirșitul ei proporția a fost de 100 la sută — pierderile (36,54 miliarde) fiind chiar mai mari decit deficitul conturilor curente (27,71 miliarde).
Practica dobinzilor cămă- 

tărești sau a îndatoririi per
petue. Specialiștii O.N.U. arată că forța celor trei factori externi a fost diferită în cadrul grupului „celor 15“ : în timp ce țările africane au avut cel mai mult de suferit de pe urma practicii spoliatoare a prețurilor neechivalente, statele latino-a- mericane au acuzat îndeosebi dobin- zile cămătărești, care în cazul unora dintre ele (Argentina, Chile) au reprezentat peste 50 la sută din impactul global al factorilor analizați.Datorită faptului că. în aceste condiții. intrările de fonduri au devenit net inferioare ieșirilor sub formă de dobînzi și profituri la investițiile directe de capital, țările respective au trebuit să-și creeze importante excedente comerciale pentru a acoperi diferența. Dar, din pricina reducerii preturilor Ia produsele lor, aceste țări au trebuit să exporte cantități tot mai mari din produsele respective pentru a obține aceeași valoare, ceea ce a antrenat o puternică hemoragie de resurse din statele debitoare spre cele creditoare — evaluată în studiul amintit la 3 pînă Ia 20 la sută din produsul intern brut al „celor 15“.Asemenea pierderi au avut consecințe deosebit de grave pe plan social. salariul real reducîndu-se apreciabil în cele mai multe din țările selecționate, în unele dintre ele (Argentina, Mexic) chiar cu peste 20 la sută. Diminuarea venitului pe locuitor, paralel cu creșterea plăților în contul dobinzilor, a redus substanțial capacitatea de acumulare internă a țărilor în cauză și, implicit, volumul investițiilor în economie, fapt care a compromis nu numai dezvoltarea lor, prezentă, ci și pe cea viitoare.

ORIENTUL MIJLOCIUDAMASC 13 (Agerpres). — Președintele Siriei, Hafez Al-Assad, a trimis un mesaj președintelui Camerei Deputaților (parlamentul) a Libanului, Hussein Husseini, în care reafirmă că Siria va continua să sprijine eforturile' pentru realizarea reconcilierii naționale în Liban, informează agenția China Nouă, citind postul de radio libanez.BEIRUT 13 (Agerpres). — Un ofițer din cadrul corpului francez de observatori pentru menținerea încetării focului la Beirut a fost ucis, miercuri, la sediul Cartierului general francez din capitala libaneză — a anunțat ambasada Franței din Liban, citată de agenția France Presse.
Referendumul 
din SpaniaMADRID 13 (Agerpres). — La Madrid au fost anunțate rezultatele oficiale ale referendumului cu privire la apartenența Spaniei la N.A.T.O. Electoratului 1 s-a cerut să se pronunțe prin „da“ sau „nu" în legătură cu decizia guvernului ca Spania să rămînă în N.A.T.O. în următoarele condiții : forțele armate spaniole să nu fie integrate în structurile militare ale Pactului nord- atlantic ; Spania să rămînă o țară fără arme nucleare ; negocierea reducerii trupelor americane staționate pe teritoriul spaniol.Comunicatul Ministerului de Interne, difuzat după numărarea a 99,75 la sută din buletine, precizează că în fața urnelor s-au prezentat doar 59,73 Ia sută dintre cei 29 de milioane de spanioli cu drept de vot. Din voturile introduse în urnă, 7,63 la sută au fost albe sau nule. Din restul voturilor, 52,53 la sută au fost în favoarea rămînerii țării in N.A.T.O., în condițiile menționate, iar 39,84 la sută — pentru retragerea Spaniei din Alianța nord-atlantică.

economiei. In care greul să fie Im- I părțit echitabil pe umerii tuturor categoriilor sociale. Totodată, gre- 1 viștii au cerut să se urmărească o ameliorare progresivă a condițiilor de muncă și de viață ale maselor . largi populare.SIMPOZION. Solidaritatea cu popoarele din R.S.A. și Namibia a |fost subliniată cu pregnanță în cadrul simpozionului internațional 1 asupra problemelor Africii australe, desfășurat in capitala Republicii Zimbabwe. Această acțiune a fost | organizată de Asociația africană de științe politice. Participanții — oa- ] meni de știință din țări ale Africii, | Asiei, Europei și Americii — au procedat la un schimb de opinii asupra situației din Republica Sud- Africană și Namibia, evidențiind 1 pericolul ce-1 reprezintă pentru in- tregul continent african politica de agresiune și destabilizare promova- | tă de regimul rasist de Ia Pretoria.PARTIDUL COMUNIST PERUAN s-a pronunțat pentru suspendarea imediată a stării de ur- ■ gență decretate de autorități în ca- I pitala țării și în portul Callao ca urmare a intensificării violenței , politice interne. Documentul menționează că starea de urgentă nu a condus la reducerea tensiunii poli- > tice și a violenței în regiunile menționate, în schimb este folosită pentru reprimarea manifestațiilor re- ■ vendicative ale maselor largi populare și urmărirea liderilor politici ai alianței forțelor democratice. i
De altfel, specialiștii U.N.C.T.A.D., care, in „Raportul asupra comerțului și dezvoltării, 1985“, analizează cauzele deteriorării balanței de plăti a ansamblului țărilor în curs de dezvoltare neproducătoare de petrol, relevă că deși toate aceste state au luaț. după 1982, o serie de măsuri în vederea echilibrării conturilor curente, obligațiile lor financiare externe au continuat să crească. îndeosebi ca urmare a faptului că resursele in devize obținute din valorificarea propriilor produse n-au fost suficiente, în multe cazuri, nici pentru a acoperi plățile in contul dobinzilor. Astfel, statele respective au fost nevoite să apeleze la noi credite externe doar pentru a face fată costului' unor vechi împrumuturi. Or. este evident că, în aceste condiții, datoria externă nu numai că nu se reduce, dar capătă dimensiuni și mai mari.Politica spoliatoare a „banilor scumpi" a împins problema datoriilor intr-un cerc vicios : țările lumii a treia sint nevoite să consacre o parte tot mai mare din veniturile lor nu dezvoltării economice. ci plătii datoriilor, în special a dobinzilor ; dar această plată este tot mai dificil de efectuat tocmai din pricina slăbirii activității economice. Cit de greu lovesc practicile neocolonialiste țările în curs de dezvoltare rezultă și din faptul că. între 1981—1985, numai plățile sub formă de dobînzi (235 miliarde de dolari) au însemnat pierderi egale cu întreg sporul lor de producție din perioada respectivă. Altfel spus, dacă n-ar fi existat exploatarea prin dobînzi înalte, ritmul de creștere e- conomică al țărilor lumii a treia ar fi fost dublu.

Pentru înlăturarea politi
cii de exploatare. Cu alte cu* vinte, nu erorile în elaborarea programelor de dezvoltare și în gestiunea împrumuturilor contractate — așa cum încearcă unii economiști occidentali să ne convingă — se află la originile actualelor dificultăți ale țărilor rămase în urmă, ci vechiul mecanism de relații economice internaționale, care permite citorva „centre" dezvoltate să exploateze o vastă „periferie" subdezvoltată, să obțină uriașe profituri. Iar impasul prelungit al negocierilor pe această temă reflectă tocmai îndîrjirea cu ca*re își apără privilegiile monopolurile transnaționale, capitalul financiar și alti protagoniști ai unor relații inechitabile, baricadați în spatele vestigiilor colonialismului și a noilor forme de dominație si exploatare.întreaga evoluție confirmă astfel pe deplin aprecierile României, ale

Răspunsul secretarului general al C.C. al P.C.U.S. 
la apelul comun al liderilor celor șase stateMOSCOVA 13 (Agerpres). — Uniunea Sovietică nu va efectua explozii nucleare nici după 31 martie, pînă la prima explozie nucleară în S.U.A. — a declarat secretarul general al C.C. al P.C.U.S.. Mihail Gorbaciov, în răspunsul său la apelul comun al liderilor Argentinei. Greciei. Indiei, Mexicului. Suediei si Tanzaniei, relatează agenția T.A.S.S. încetarea experiențelor nucleare poate si trebuie să devină un pas important pe calea eliberării omenirii de cursa înarmărilor nucleare, cu toate consecințele ei dăunătoare, se arată în răspuns, relevîndu-se că una din bazele principale ale concepției privind crearea unui sistem atotcuprinzător de securitate internațională —

l

Lucrările Congresului P. C. din Slovacia -PRAGA 13 (Agerpres). — La Bratislava s-au deschis joi lucrările Congresului P.C. din Slovacia, anunță agenția C.T.K. Participă o delegație a C.C. al P.C. din Cehoslovacia, condusă de Gustav Husak. secretar general al C.C. al P.C.C.. președintele R.S. Cehoslovace.
R.S.F. Iugoslavia se pronunță pentru dezvoltarea 

cooperării multilaterale între țările balcaniceBELGRAD 13 (Agerpres). — Prezidiul R.S.F. Iugoslavia, întrunit miercuri, în sesiune, la Belgrad, a reafirmat, concomitent cu politica de nealiniere, preocuparea pentru menținerea și dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate și de cooperare cu toate statele vecine, pe baza principiilor independentei, suveranității, egalității în drepturi, integrității teritoriale, neamestecului în treburile
u.r.s.s. t Lansarea navei cosmice „Soiuz T-15“MOSCOVA 13 (Agerpres). — La 13 martie, ora 14,33 (ora BuCUreștiu- lui), în Uniunea Sovietică a fost lansată nava cosmică „Soiuz T-15“, avînd la bord un echipaj format din Leonid Kizim, comandant, și Vladimir Soloviev, inginer de bord. Programul de zbor — relevă agenția T.A.S.S. — prevede joncțiunea cu stația orbitală sovietică „Mir“, plasată pe orbită circumterestră la 20 februarie anul acesta. Cuplarea celor două vehicule spațiale este programată pentru 15 martie. Sistemele de bord ale navei „Soiuz T-15“ funcționează normal, iar cei doi cosmonauți se simt bine — precizează T.A.S.S.

Actuala misiune cosmică a fost în
credințată unor cosmonauți cu expe
riență — Leonid Kizim. (45 de ani} 
și Vladimir Soloviev (40 de ani). Fi 
au efectuat, in 1984, un zbor de 237 
de zile la bordul stației „Saliut-7“. 
Acestui echipaj ii revine sarcina de 
a inaugura stația orbitală „Mir", 
laborator cosmic dintr-o generație 
nouă. După cum a declarat unul din 
creatorii tehnicii spațiale sovietice, 
K. Feoktistov, stația „Mir" deschide 
în fața industriei cosmice a Uniunii 
Sovietice perspective calitativ noi. 
Cele patru agregate suplimentare cu 
care este echipat compartimentul de 
tranzit al stației (destinate cuplării 
unor module specializate) permit 
președintelui Nicolae Ceaușescu, potrivit cărora practicile neocolonialiste afectează puternic economia țărilor în curs de dezvoltare, nivelul de viață al popoarelor lor, iar curmarea acestei stări de lucruri necesită eforturi serioase, intensificarea activității pentru schimbarea cit mai rapidă și radicală a situației create in economia mondială, in sistemul financiar.In concepția țării noastre, atingerea unui asemenea obiectiv impune, în primul rînd, înlăturarea poverii datoriilor externe ale țărilor in curs de dezvoltare si sporirea considerabilă a fondurilor pentru facilitarea progresului lor. convenirea de măsuri practice pentru reducerea și stabilizarea dobinzilor la niveluri rezonabile și pentru lărgirea accesului țărilor rămase în urmă la ere-' dite internaționale in condiții avantajoase. In acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu evidențiază imperativul abordării intr-un spirit nou a problemei creditelor pentru țările în curs de dezvoltare, apreciind că se impune anularea datoriilor pentru țările cu un venit national pînă la 500—600 de dolari pe locuitor, o reducere importantă a acestor datorii pentru țările cu un venit național de pînă la 1 000—1 200 de dolari pe locuitor și o reducere generală, de 30 pînă la 50 la sută, a datoriilor pentru toate țările în curs de dezvoltare.De asemenea. România a propus stabilirea unor limite maxime ale dobinzilor. de 7—8 la sută pentru creditele vechi și de 5 la sută pentru cele noi ; convenirea uhui plafon pentru plățile anuale in contul datoriei externe, care să nu fie mai mare de 10—15 la sută din veniturile din exporturi ale statelor debitoare ; acordarea în continuare de credite cu dobînzi raționale țărilor lumii a treia, fără a li se impune condiții economice și politice, pentru sprijinirea progresului lor economico-șo- cial : restructurarea sistemului monetar și financiar pentru a se asigura participarea, cu drepturi egale, a tuturor statelor la activitatea organismelor financiare internaționale.Este, așa cum a arătat în repetate rînduri tovarășul Nicolae Ceaușescu, convingerea României că transpunerea în practică a unor astfel de măsuri, impuse de însăși gravitatea actualei situații, ar aduce o însemnată contribuție la relansarea activității economice mondiale, la angajarea a- cesteia pe un făgaș nou, sănătos — ceea ce ar corespunde pe deplin intereselor tuturor popoarelor, cauzei progresului și păcii în lume.

Gh. CERCELESCU 

concepție avansată la recentul Congres al XXVII-lea al P.C.U.S. — trebuie să fie lichidarea deplină si ireversibilă a armei nucleare.în răspuns se subliniază că. în ceea ce privește încetarea experiențelor nucleare, controlul poate fi asigurat prin mijloace tehnice naționale. precum si cu ajutorul procedurilor internaționale, iar în cazurile necesare si prin inspecția la fata locului.U.R.S.S. propune să se treacă fără întîrziere la elaborarea unui tratat de interzicere a experiențelor nucleare. la reluarea sau începerea de tratative corespunzătoare sub orice formă — bilaterală, tripartită, multilaterală. fără a lega acest lucru de vreo altă problemă.
Raportul cu privire la îndeplinirea hotărîrilor Congresului al XVI-lea al P.C.C. si a rezoluției Congresului P.C. din Slovacia, precum si la sarcinile de viitor a fost prezentat de Jozef Lenart. membru al Prezidiului C.C. al P.C.C.. prim-secretar al C.C. al P.C. din Slovacia.

interne și a promovării unor raporturi reciproc avantajoase — relatează agenția Taniug. A fost exprimată dorința Iugoslaviei de a face în continuare eforturi în direcția dezvoltării cooperării multilaterale între țările balcanice, inclusiv pentru stabilirea în regiune a unei zone a păcii, securității și cooperării, liberă de arme nucleare și chimice.

crearea pe orbită a unor complexe 
de cercetări științifice in diferite do
menii. In același timp, cosmonauta 
dispun la bordul stației orbitale de 
condiții superioare de muncă și 
odihnă.

„Veqa-2" continuă cercetărileMOSCOVA 13 (Agerpres). — După pe a trecut în apropierea nucleului cometei Halley, stația automată sovietică „Vega-2“ a continuat, în zilele de 10 și 11 martie, cercetarea acestui corp ceresc, informează a- genția T.A.S.S. Au fost luate imagini de televiziune ale cometei de la distanțe de 7 și 14 milioane kilometri, au fost transmise pe Pămînt informații științifice privind unele fenomene din spațiul interplanetar.Totodată, a fost finalizat un program internațional de măsurare cu precizie a traiectoriei cometei, datele obținute contribuind la orientarea sondei vest-europene „Giotto", care se apropie de Halley.
RS-A, i Tragedia 

de la White River
O demonstrație a elevilor 
africani înăbușită în sînqe 
de politia reqimului rasistLa o săptămină după ridicarea 
stării de urgență, in Republica 
Sud-Africană continuă acțiunile 
de protest ale populației majo
ritare împotriva politicii rasiste 
a guvernului de la Pretoria. 
Aceste acțiuni se desfășoară nu 
numai in ghetourile marilor 
orașe, ci și în cele mai îndepăr
tate colturi ale țării. In încer
carea de a stăvili valul mișcă
rii populare, autoritățile recurg 
la represiuni sîngeroase. O do
vadă în plus in acest sens o 
constituie evenimentele tragice 
de la White River, localitate si
tuată în provincia Transvaal, la 
320 km vest de Johannesburg. 
„In cursul zilei de 11 martie — 
transmite agenția FRANCĂ 
PRESSE — circa 2 000 de elevi 
s-au adunat in fața tribunalului 
local pentru a cere eliberarea a 
26 dintre colegii lor care urmau 
să fie judecați sub acuzația de 
participare la o demonstrație 
desfășurată in luna februarie. 
Politia a reacționat cu violență. 
Ea a deschis focul asupra mani- 
festanților, ucigind 3 elevi și ră
nind alți 80.

Incidentul este desigur nou, 
cadrul inedit, dar scenariul este 
de acum clasic : de o parte — o 
maree umană ostilă și care re
fuză să se împrăștie, de alta — 
cițiva oameni înarmați cu lan
satoare de grenade lacrimogene 
și puști. Această înfruntare, sol
dată cu zeci de victime, a provo
cat o vie emoție în țară și peste 
hotare. Ciocnirea a eclipsat in 
coloanele ziarelor sud-africane 
măsurile întreprinse de autori
tăți în cadrul așa-zisei -reforme 
constituționale-".

„Guvernul sud-african — 
transmite agenția U.P.I. — este 
confruntat cu o crescindă con
damnare internațională pentru 
represiunile de la White River. 
Poliția pretinde că manifestanta 
au creat haos, dar martora ocu
lari afirmă că forțele de inter
venție au deschis focul fără a- 
vertisment și fără motiv".

Incidentele de la White River, 
ca și din alte localități ale țării 
arată că R.S.A. continuă să stră
bată o stare de adincă tensiune 
și după ridicarea stării de ur
gență ; poliția dispune de pu
teri discreționare pentru a 
înăbuși demonstrațiile populației 
majoritare. „Ridicarea stării de 
urgență la 7 martie — a decla
rat Oliver Tambo. președintele 
Congresului Național African — 
este lipsită de conținut atît 
timp cit nu se schimbă nimic 
din mijloacele represive ale re
gimului, iar prizonierii politici 
rămîn în închisori".

N. L.
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