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PRODUCȚIA PENTRU EXPORT 
urmărită zilnic, realizată zilnic,

la un înalt nivel calitativ!
ESTE NECESAR Șl POSIBIL CA PRODUSELE DESTINATE 
PARTENERILOR EXTERNI SĂ FIE FABRICATE IN AVANS■ * . . ' • ' .. , . ......Exportul — problemă prioritară a producției în fiecare întreprindere I Așa cum a subliniat tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, pe primul plan al activității organelor și organizațiilor de partid, a consiliilor de conducere din ministere, a consiliilor oamenilor muncii din centrale și întreprinderi trebuie să se afle îndeplinirea riguroasă a planului la export, pe primul trimestru și pe întregul an, corespunzător contractelor incheiate cu partenerii externi.Practica a dovedit că realizările bune în privința relațiilor economice externe sînt determinate intr-o măsură hotărîtoore de fabricarea și livrarea din timp a tuturor produselor contractate, pentru a se asigura condiții in vederea sosirii acestora la partenerul extern la data stabilită și încasării cit mai rapide a contravalorii mărfurilor expediate, in acest sens, conducerea partidului a indicat ferm ca producția pentru export să fie astfel organizată și urmărită incit, de regulă, mărfurile cu această destinație să poată fi fabricate pină la jumătatea fiecărei luni.Cum este îndeplinită această indicație, care este eficiența măsurilor stabilite ? Este subiectul anchetei noastre în citeva unități industriale.

Factorul hotăritor — pregătirea din timp 
a fabricațieiZilele trecute, de la întreprinderea chimică din Turda au fost expediate unor parteneri din Italia și Cehoslovacia 80 de tone de carbonat de potasiu și 100 tone hidroxid .de potasiu. „O dată cu aceste livrări — ne spune inginerul Gyorgy Victor, directorul întreprinderii — au fost onorate integral sarcinile de plan la export pe primul trimestru al acestui an, planul „la zi“ fiind. depășit cu peste 5 milioane le(“.Un fapt cotidian care reprezintă Încununarea unor eforturi susținute depuse de acest harnic colectiv de oameni ai muncii. Dar, așa cum aveam să aflăm, succesul se explică In mod deosebit prin organizarea exemplară a producției pentru export, prin corelarea strictă, judicioasă a activității tuturor celor de care depinde realizarea sarcinilor in acest domeniu. Bunăoară, am reținut că încă din anul trecut a fost contractată o mare parte din producția planificată pentru export, s-a asigurat aprovizionarea cu materii prime și materiale, s-a realizat pregăti-

rea corespunzătoare a fabricației ; în esență, s-au creat condiții tehnice șl economice optime pentru fabricarea și expedierea produselor termenele stabilite in contracte, prezent,, planul, pe intregul an mai mare cu 48,5 la sută decit 1985 — este acoperit cu contracte.Mai mult decit atit, analizindu-se posibilitățile întreprinderii de a livra la export cantități suplimentare de produse, s-au încheiat noi contracte care vor permite ca planul să fie depășit cu cel puțin 10 la sută. ■ Concret, citeva cuvinte despre modul cum s-a acționat. In întreprindere au fost organizate linii speciale care produc exclusiv pentru export hidroxid de potasiu și carbonat de potasiu. Aceste secții sint conduse de cadre tehnice cu o bună experiență profesională, comuniști de nădejde care iși fac datoria cu maximă inginerul rul Emil asistența toate

EFICIENȚA
obiectiv permanent al cercetării

-ȘTIINTA- 
în confruntare 
creatoare cu

specialiști care urmăresc desfășurarea ritmică a producției, calitatea produselor, funcționarea la capacitate a instalațiilor și intervin la nevoie. alături de conducătorii secțiilor, - ai instalațiilor, pentru soluționarea operativă a oricăror probleme ce se ivesc pe parcursul procesului de fabricație. „Numai ți- nind in mină foarte strins toate datele producției și manifestind cea mai mare exigență față de calitate putem reuși să fabricăm produse la nivelul celor pe care le comercializează firme renumite pe piața mondială — ne spune ing. Liviu Tătaru. în toate cazurile procedăm rațional.

științific. Astfel, comenzile sint lansate in fabricație in prima parte a lunii, ajungîndu-se ca pină cel tirziu la sfirșitul celei de-a doua decade producția pentru export planificată pe întreaga lună să terminată".Așadar, potrivit estimărilor, mul trimestru va fi încheiat cu o depășire la export de 8 milioane lei. In perioada care a mai rămas s-a și trecut la realizarea unor comenzi din planul pe trimestrul următor. Un avans care va fi perpetuat și amplificat pentru a încheia întregul an cu rezultate cît mai bune in acest domeniu.

in slujba marilor idealuri

0 PRIMA VARA A CALITĂȚII IREPROȘABILE 
LA TOATE LUCRĂRILE AGRICOLE!
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Cu fiecare zi sporesc 
suprafețele insăirantate

La întreprinderea de țevi fără sudură din Zalău, producția destinată exportului urmează să crească in acest an de două ori față de cea realizată in 1985. O creștere realmente spectaculoasă, care impune o mobilizare fără precedent a întregului colectiv.Cum s-a procedat ? Iată un exemplu în această privință. Pe piața externă sint foarte mult solicitate țe- vile-conductâ realizate cu condiții speciale de protejare (pleierea și lăcuirea se execută potrivit unor norme foarte stricte). S-a pus întrebarea : poate oferi colectivul Întreprinderii din Zalău cantități tot mai mari de asemenea produse fabricate cu exigența necesară ? întrebare la care, după o evaluare realistă a forțelor, s-a răspuns afirmativ. Ca o primă măsură, încă din anul trecut s-a acționat pentru extinderea liniilor de ajustaj, capacitatea prelucrării finisatpare crescind cu 4 000 de tone. Au urmat alte și alte măsuri tehnico-organizatorice. Efectul 1 In primele două luni ale anului planul a fost îndeplinit in proporție de 108,2 la sută in ianuarie și 124,5 la sută în februarie, existind toate pre-

misele depășirii sarcinilor și In luna martie. Pe relația devize convertibile, de exemplu, producția planificată pentru primele trei luni a fost realizată incă de la mijlocul lunii martie, fapt care permite ca pînă la sfirșitul trimestrului I să fie finalizate și să obțină „buletin vamal" cu 27 fa sută mai multe mărfuri decit a fost planificat.— Ne-am convins din propria experiență bricația portului detaliu, organizatorice rășa Livia Pereni, șefa compartimentului de export. De exemplu, in situația țevilor pentru conducte, cu- noscindu-se din timp elementele tehnice de execuție, producția a fost lansată incă din luna februarie, chiar dacă unele elemente de ordin comercial au fost definitivate In prima parte a acestei luni. De asemenea, lansarea - din timp in fabricație a unui produs este o condiție esențială pentru încadrarea in termenul de livrare. La. noi s-a instituit re

• Semănatul culturilor din 
epoca I se desfășoară din plin 
în cea mai mare parte din jude
țele din vestul, nordul și centrul 
țării. Pînă la 17 martie au fost 
însămînțate - în 15 județe în 
care au început însămînțările - 
cu mazăre pentru boabe, orzoai- 
că de primăvară și ovăz aproa
pe 40 000 hectare. Cele mai mari 
suprafețe au fost însămînțate în 
județele Timiș, Sibiu, Mureș și 
Arad. Se desfășoară pe un front 
tot mai larg semănatul legume
lor în cîmp, lucrare efectuată 
pînă la această dată pe 2 500 ha. 
Lucrările trebuie intensificate 
atît în județele unde s-au în
ceput însămînțările, cît și în 
celelalte județe, pe măsură ce 
condițiile permit, ținînd seama 
că timpul este înaintat

• Cu mai multă energie tre
buie să se desfășoare lucrările 
de desfundare a terenurilor 
pentru plantarea pomilor și vii
lor, realizate pînă la această 
dată pe numai 47 șl, respectiv, 62 
la sută din suprafețele prevă
zute

• O importanță deosebită 
este necesar să se acorde în 
continuare în toate unitățile 
agricole din toate județele eli
minării surplusului de apă de 
pe culturi și suprafețele ce ur
mează a fi însămînțate în aceas
tă primăvară. La efectuarea 
șanțurilor și rigolelor pentru 
scurgerea apei provenite din to
pirea zăpezilor și ploi trebuie 
mobilizat un număr sporit de 
locuitori de Ia sate

BIHOR : Suplimentar — produse utile economieiHărnicia și priceperea colectivelor muncitorești din industria bihoreana se materializează in noi și remarcabile fapte de muncă înscrise în cronica întrecerii socialiste. Valorificind superior experiența acumulată în primele două luni ale anului, cind au depășit prevederile de plan la pro- ducția-marfă, oamenii muncii din unitățile bihorene acționează cu forte sporite pentru mai buna utilizare a capacităților de producție, a timpului de lucru, pentru introdu-

cerea unor tehnologii noi, de mare randament. Economiei naționale i-au fost livrate peste prevederi, in perioada care a trecut din acest an, 11,5 milioane kWh energie electrică pe bază de cărbune.mecanică tină in valoare de 6,4 milioane lei. 55 tone utilaj pentru metalurgie. 2 100 tone păcură. 331 tone uleiuri minerale, 220 tone lacuri si vopsele, mobilier. confecții- textile și alte produse utile economiei naționale. Toate aceste sporuri au fost obținute

pe seama creșterii productivității muncii. Se evidențiază rezultatele bune obținute de întreprinderea minieră Voivozi, „Elec- trocentrale" — Oradea, rafinăria „Crișana" — Suplacu de Barcău, întreprinderile de confecții din Oradea Marghita, Combinatul pentru . _ lemnului Oradea. Întreprinderea „Metalica" și întreprinderea de subansamble si piese pentru mijloace de transport Oradea, (loan Laza, corespondentul „Scinteii").

gerințele economiei)

în analiza exactă și exigentă a cercetării științifice făcute de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in cuvîntarea rostită la Congresul științei și învă- țămintului, coordonatele sectorului de invățămint universitar se regăsesc in mod firesc. Mai întii, prin potențial, pentru că forța de muncă superior calificată, baza materială, noua structură organizatorică demonstrează, față de un trecut nu prea îndepărtat, creșteri pline de semnificație, dar impun și exigențe sporite. Apoi, prin realizările obținute in procesul de integrare a invă- țămintului cu cercetarea și producția, realizări îndeosebi valorice, dar și de tematică. Unele din acestea, însemnate prin implicațiile de viitor, constituindu-se drept cercetări fundamentale sau de virf. altele cu o rapidă aplicabilitate și de interes direct pentru industrie.Marile obiective ale dezvoltării noastre econo- mico-sociale stabilite de Congresul ai XIIT-lea al partidului, trecerea la o nouăcalitate in toate sectoarele activității noastre, saltul de la; dezvoltarea extensivă ia cea intensivă presupun în mod necondiționat aportul sporit al cercetării științifice naționale, implicit al celei universitare, căreia i se integrează. Or, acest lucru înseamnă, așa cum arăta tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, in cuvintul său la închiderea Congresului științei și invățămintului, abordarea cu fermitate și curaj a cercetărilor care să conducă la soluții științifice și tehnologice revoluționare, bazate pe principii fundamentale noi, originale. Aceasta insă nu exclude, ci. dimpotrivă, presupune continuarea eforturilor de optimizare a unor procese economice prin metode sau tehnologii deja cunoscute, astfel incit să se asigure creșterea eficientei in toate sectoarele de activitate ale economiei na*  ționale.Universitatea din Timișoara, important centru de invățămint, știință și cultură al țării, se integrează marelui efort de creație științifică și tehnică din patria noastră printr-o activitate de cercetare subordonată unor programe naționale prioritare, coordonate de Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie. Dintre succesele deosebite realizate in ultimul timp de universitarii timișoreni, de o mare valoare și importanță economică sint cele obținute in cadrul catedrei de fizică, cercetări asupra cărora aș dori să insist mai mult, avind in vedere că ele vizează un domeniu de mare importanță pentru economia națională, și anu

me : obținerea de noi materiale cu proprietăți fizice deosebite.Primele succese in acest domeniu au fost înregistrate cu cițiva ani in urmă, cind, pentru prima oară în țară, au fost obținute, in laboratoarele universității, primele monocris- tale de fiuorură de calciu. încurajatoare prin performanțe și efecte teh- nico-economice, apreciată de către secretarul general al partidului cu ocazia deschiderii anului de invăță- mînt din 1984, la Timișoara, această realizare a constituit premfta abordării unor teme noi, mai pretențioase, cu utilitate deosebită pentru economia națională, cu aplicație directă în economia județului Timiș. Prin- tr-o activitate dusă cu multă pasiune, competență și dăruire profesională, un colectiv de cadre didactice și cercetători de la Catedra de fizică a Universității timișorene a obținut, la sfirșitul anului trecut, pe baza unei concepții originale pe plan național, în ceea ce privește procedeul, proiectarea și e- xecutarea instalației, primele cristale din safir cu formă prestabilită.Aceste rezultate, de importanță științifică și tehnico-economicâ deosebită, deschid largi perspective de promovare a progresului tehnic in unele domenii din industrie, primul beneficiar fiind întreprinderea de aparate electrice de măsură din Timișoara. Iată doar citeva din cela mai semnificative efecte economice care se pot obține la întreprinderea de aparate electrice și de măsură prin introducerea noii tehnologii de obținere a safirului cu profil predeterminat, inlocuind tehnologia actuală bazată pe creșterea safirului în flacără oxihidrică, depășită moral. Prin îmbunătățirea calității safirului astfel obținut se realizează o creștere de două ori a randamentului util pe instalație. O creștere de peste trei ori a productivității muncii se va înregistra, de asemenea, prin eliminarea operațiunilor de prelucrare a safirului brut. In același timp, eliminind din procesul tehnologic unele mașini-unelte pentru prelucrări, se va înregistra o diminuare cu peste 50 la sută a consumului de energie electrică. Iar dacă la toate acestea adăugăm faptul că adoptarea tehnologiei propuse de Universitate conduce la evitarea unui efort valutar apreciat la circa 3,2 milioane dolari, ceea ce ar reprezenta costul tehnologiei și instalațiilor aduse din import, cit și as-
Conf. dr. Mihail EPURAN prorector al Universității din Timișoara

(Continuare in pag. a IV-a)

Relatări despre mersul lucrărilor 
în județele Bihor, Mureș și Timiș

într-o anchetă publicată In „Scîn- teia" in utmă cu citeva săptămini (la 23-11-1986) se căuta răspuns la citeva întrebări : ce se intîmplă la „bursa" experienței valoroase ; cine se ocupă de gestionarea acesteia, care sint rezultatele și, deopotrivă, obstacolele in calea generalizării largi, ce trebuie făcut ca această imensă avuție națională, redutabilă „forță de producție" generată de „aurul cenușiu" să circule, prompt, să fructifice eficient ?întrebări firești în cimpul de forță al actualului cincinal, al cărui cuvint de ordine este tocmai caracterul intensiv al producției, calitatea competitivă; eficiența ridicată. întrebări firești pentru o economie ca a noastră, socialistă, in care destinul valorii este acela de a crea in care anvergura creației materiale și spirituale atinge proporții de masă, libera circulație a ideilor novatoare fiind o realitate in strategia progresului.Cu asemenea Întrebări a inceput și dialogul cu tovarășul Mircea Isbășoiu, secretar al Comitetului municipal de partid Ploiești, președintele Consiliu- ■ lui municipal de control muncitoresc al activității economice și sociale. Interlocutorul nostru tocmai participase la un schimb de experiență organizat la cunoscuta intreprindere de utilaj petrolier „1 Mai".Puternica unitate industrială, ale cărei produse au făcut și fac înconjurul lumii, se află antrenată in prezent intr-un maraton contracronome- tru pentru organizare științifică și modernizarea producției. Socotin- du-se că s-a pornit cu dreptul in

această acțiune care a catalizat întreaga inteligență tehnică a uzinei, s-a considerat că, chiar de la acești primi zată roasă ceea tins mlădițele noului să capete, peste tot, „undă verde" de afirmare.Reținem din acest fapt o idee cu o
pași este bine să fie generali- pretutindeni experiența valo- ciștigată. Scopul declarat : ce este bun să fie rapid ex- in întreprinderile ploieștene.

Ideile noi? Binevenite!

Dar în cit timp

.. I..
sînt aplicate?

înzecit noi valori, generalitate mai largă și anume : valoarea nu trebuie să aștepte numărul anilor, cum se mai spune, pentru a intra in notorietate. Cu alte cuvinte, ceea ce este înaintat nu-i cazul să sufere tăvălugul uzurii morale, erodarea timpului pentru a fi 'în sfîtșit luat în, seamă, pus in operă, răspindit. Atitudinea imperinea- bilă la nou face, nu o dată, ca*noul  să moară de bătrinețe la porțile afirmării. Iată de ce, promptitudinea cu care s-a acționat lâ Ploiești, avind drept „virf de lance" generalizarea unei experiențe care abia se naște, nu poate fi decit salutară. Cu cit punem mai devreme la lucru ideile îndrăznețe, formulele inedite de organizare și producție, tehnologiile care-și croiesc drum nou in fluxul creației, cu atit grăbim mai mult turația progresului, stimulăm mișcarea de masă pentru înnoire, culegem mai

devreme roadele unei activități așezate sub girul eficienței.— Graba in .răspindirea experienței bune in producție, argumentează tovarășul Mircea Isbășoiu, este determinată, înainte de toate, de rațiuni economice. Ne propunem și în acest cincinal ritmuri înalte de producție, dublarea productivității muncii. obiective ambițioase in direcția competitivității. Or; e lesne de înțeles, nu pot fi atinși acești parametri portul tehhice, al nizării științifice, al generalizării experienței bune.In această ordine de idei, in industria municipiului Ploiești s-au promovat și se promovează cu stăruință căi, metode, experiențe cu privire la recuperarea energiei secundare. Combinatul pe- de exemplu, se studiile și preo- pus in func- recuperare a sint in curs . La fel și

fără a- creației orga-

trochimic Brazi, detașează prin cupările sale. S-au | țiune instalații de energiei secundare, i de finalizare altele, la Rafinăria Teleajen. Soluțiile cristalizate de specialiștii acestor unități industriale, de specialiștii Institutului de cercetare, inginerie tehnologică și proiectare rafinării (I.C.I.T.P.R.) iși dovedesc viabilitatea. Așadar : cercetarea și-a făcut da'toria. A elaborat tehnologia recuperării, a arătat*  mijloacele. Mai departe, punerea in operă a inteligenței cheltuite, pentru a
Iile TANASACHE 
Constantin CAPRARU

(Continuare in pag. a V-a)

is • •carte a taru
Un oraș-emblemă, 

spațiu de conver
gentă și totodată cen- 
tr.u de puternică ira
diere, este pentru isto
ria și spiritualitatea 
româneasca — Iașiul. 
Ori de cite ori ii con
templu panorama uni
că, de la Cetătuia, de 
la Galata sau 
Bucium, de 
dată cind ii 
străzile vechi și 
cele trei platforme in
dustriale sau pășesc 
pragul vestitelor sale 
lăcașuri de cultură și 
artă, al marilor sale 
muzee — rețeaua mu
zeistică ieșeană con
struită si structurată 
in ultimii 15—20 de 
ani, după cele mai mo
derne criterii, se .în
scrie in riadul celor 
mai valoroase avuții 
ale sale — îmi vin in 
minte unele previziuni 
sumbre ce s-au putut 
auzi, îndeosebi in epo
ca interbelică. Mă in- 
treb : ce-ar zice astăzi 
un G. M. Cantacuzino 
care, in lucrarea „Ar
cade, Firide și Les
pezi", tipărită in 1932, 
scrie cu amărăciune 
„lașul este un poem 
terminat" ? Rafinatul 
intelectual s-ar grăbi, 
sint convins, să se re
vizuiască și să-și dea 
singur categorica re
plică : Iașiul este un poem mereu deschis. 
Cea mai recentă ilus
trare a devenirii sale 
prin vreme și a ceea 
ce reprezintă astăzi 
Iașiul României socia
liste o constituie albu- 

\^nul monografic „lași

marilor des-

de la 
fiecare 
străbat 

noi,

— oraș al 
tine", volum apărut la 
Editura „Meridiane".

Realizatorii acestei 
frumoase cărți, o 'ade
vărată bijuterie biblio
filă, au procedat, așa 
cum se și 
de altfel, ca 
vizuale, prin 
(transfocare) 
părtare, plecînd 
prezent spre trecut și 
refăcind apoi drumul, 
punctind si sugerind

cuvenea 
in artele 

apropiere 
și de- 

din

ÎNSEMNĂRI

astfel prin imagine și 
text o îndelungată și 
neîntreruptă existentă 
ce incepe in comuna 
primitivă. Căci, in
tr-adevăr, deși nu
mele orașului figurea
ză pentru prima oară 
Intr-un „privilegiu co
mercial" dat de Ale
xandru cel Bun la 16 
octombrie 1408. săpă
turile arheologice au 
dezvăluit numeroase 
Si tulburătoare mărtu
rii extrem de îndepăr
tate in timp. Cele 321 
de fotografii alb-negru 
și color compun o ima
gine coerentă, cuprin
zătoare, impresionantă 
a lașiului de azi și 
dintotdeauna, a di
mensiunilor monu
mentale ale ctitoriilor 
contemporane, 
mentariul istoric 
celelalte texte ce 
soțesc iconografia 
prefațează secțiunile 
cârtii subliniază cu 
forța cuvintului minui-

Co-și 
în- 
sau

tă de condeie celebre 
— de la cronicari la 
Mihail Kogălniceanu, 
A. D. Xenopol, Nico
lae Iorga și Vasile 
Pârvan ; de la Emi- 
nescu la scriitori de 
seamă ai veacului nos
tru pină azi — mo
mentele memorabile 
ale unei biografii den
se, traiectoria unui 
destin-sumă excepțio
nal, argumentind cu 
strălucire Vechimea și 
continuitatea, vocația 
marilor începuturi și a 
marilor valori. Fără 
îndoială, o lucrare de 
o atare factură vorbeș
te, trebuie să vorbeas
că mai intii și mai 
mult prin limbajul ar
tei fotografice. De aici, 
și parcimonia, dar și 
densitatea ideatică și, 
nu o dată, poetică a 
textelor redactate de 
autori sau a celor re
produse din opere ca
pitale istorice, litera
re, memorialistice, a- 
parținind unora dintre 
iluștrii savanți, artiști, 
scriitori care au trăit 
și au creat la lași, le- 
gindu-și pentru eterni
tate numele și opera 
lor de numele si desti
nul acestui oraș — 
„Florența României", 
cum l-a definit un ge
nial cetățean al său : 
G. Călinescu. Citatele 
conținind idei fulgu
rante. observații, defi
niții și metafore anto-

Constantin 
CORO1U. ...........

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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O FORMULĂ A CHIBZUINȚEI CARE AR TREBUI SĂ DEVINĂ
-------------------------------------------------------------------- —--------—.............. .................. .......................................................................

REGULĂ ÎN TOATE UNITĂȚILE AGRICOLE

A GÎNDI DE DOUĂ ORI
ÎNAINTE DE A INVESTI O DATĂConsiliul unic agroindustrial Poiana Mare, județul_ Dolj. Interlocutor : Alexandru Muncii Socialiste, partid, președinte Tema dialogului, mică în agricultură, ne-a fost sugerată de o mărturisire a interlocutorului : „La adunarea de bilanț a consiliului, cel mai mult s-a discutat anul acesta despre cît cheltuim pentru ceea ce producem".— Știu că unitățile consiliului au rezultate bune...— Au, cele mai multe au, desigur. Dar problema este însă nu de a asigura un beneficiu nim, ci de a obține dus cheltuieli mări tare vărul mice ale activității unităților agricole nu se află, așa cum ar trebui, în preocupările consiliilor de conducere și ale organizațiilor de partid, deși, se știe, olteanul este un om foarte chibzuit, și-a făcut întotdeauna contabilitate și calcule de eficiență fără să le fi numit ca atare. La noi este bine cunoscută expresia „să gîndești de două ori înainte de a da banul o dată".

Toană, Erou al organizator de al consiliului, eficiența econo-

mi- i fiecare pro- unitate cu mici, de a de dezvol- unități. Adecă aspectele econo-
și în fiecare cît mai posibilitățile ale fiecărei este

mănate, datorită neatenției nizatorilor și a neurmăririi a calității lucrărilor de către inginerii noștri, trebuie făcute însă- mințări ulterioare, cu alte cheltuieli. Dar cîte alte implicații nu are calitatea lucrărilor asupra nivelului producției și implicit a rentabilității ei? Să luăm două operații aparent simple — împrăștiatul îngrășămintelor sau reglarea semănătorilor. Dacă prima operație nu este corect executată rămîn benzi întregi subdozate pe care recoltele sînt sub valoarea celorlalte suprafețe. Sau dacă semănătorile nu sînt reglate corect nu se asigură densitatea plantelor și deci iarăși o diminuare de recoltă.

meca- stricte din

CASA CU MULTI COPII
semnul răspunderii de bun cetățean

pentru viitorul națiunii

Valorificarea superioara 
a condițiilor specifice— Practica arată lizarea unei înalte că pentru rea- eficiențe eco-

ideea să prelucrăm o parte aceste legume la noi în consiliu. Am discutat cu conducerea fabricii, am găsit înțelegere, ne-au a- jutat și astfel am înființat patru unități de prelucrare a legumelor în cooperativele „Viața nouă" — Poiana Mare, Piscu Vechi, Ghidici și Seaca. De la conserve de tomate am trecut la cele de castraveciori, gogoșari, ardei, apoi la compoturi și gemuri. Acum ne gindim, pentru anul acesta, la producerea sucurilor răcoritoare din struguri și mere. Unitățile de prelucrare sînt lingă grădini și astfel calitatea legumelor prelucrate , este numai de calitatea I, nu se mai degradează datorită transportului, diferitelor manipulări, am redus la zero și perisabilitățile. Datorită calității preparatelor, o bună parte din producția de conserve pe care o realizăm merge direct la export. Instalațiile au fost realizate cu cheltuieli minime prin valorifica-

riî activității fiecărei unități în cheltuielile normate și asigurarea unei eficiențe cît mai mari ? Bănuim că pentru aceasta este un sistem statornic, ordonat liză.— Este și nu este. Este că biroul de coordonare
de ana-

Pentru eficiență mare, 
producții mari— Principala cale a asigurării unei eficiențe economice mereu mai înalte în agricultură o constituie, așa cum se știe, creșterea producțiilor, dublată de eforturile pentru reducerea cheltuielilor de producție.— Dar în această relație hotărî- toare este, în primul rînd, creșterea nivelului producției pe care o realizăm. Or, se fac încă multe cheltuieli mari, nejustificate, raportate la producția pe hectar. Pentru producțiile mari de sfeclă de zahăr obținute la începutul anilor ’70 — cîte 80 000 kg la hectar și chiar» mai mult — în 1974 cooperativa „Viață nouă" din Poiana Mare a fost distinsă cu titlul de Erou al Muncii Socialiste. De atunci, în cei peste zece ani care au trecut, au crescut cheltuielile la hectar pentru mecanizarea lucrărilor la a- ceastă cultură, pentru îngrășămintele chimice, ca și cheltuielile pentru irigații și transport. Dar producțiile la hectar în ultimii ani au fost mai mici. Sub un anumit nivel al producției, reducînd la nimum cheltuielile, activitatea vine nerentabilă. Dacă — exemplu — se obține de pe hectar o producție de porumb 7 000 k * " ’ 'în pier ,r„..tru activitatea noastră practică este că toate eforturile trebuie îndreptate spre sporirea producției agricole la hectar. De aceea, preocuparea biroului de coordonare a activității politico-organizatorice, a organizațiilor de partid este, în primul rînd, respectarea strictă a tehnologiilor și asigurarea unei calități deosebite a fiecărei lucrări agricole. O arătură neexecutată la timp înseamnă o discuire în plus. Deci și o recoltă mai mică și o cheltuială în plus. Dacă la capetele de tarlale rămîn mari porțiuni nese-

mi- de- de un sub înseamnă că lucrăm unde concluzia pen-

nomice nu întotdeauna este suficient să știi să îndeplinești planurile, indicatorii stabiliți.— Sigur, important este ca în a- celași timp să știi să stabilești un profil de activități care să pună în valoare cît mai eficient condițiile pedoclimatice, tradițiile, experiența, posibilitățile practice existente în fiecare unitate, ca și anumite condiții specifice. Iată, consiliul nostru are in raza lui 4 000 hectare terenuri nisipoase. Valorificarea lor am început-o de mai mulți ani eu plantarea viței de vie — avem deja 600 hectare pe rod — și pomi fructiferi (avem 200 hectare plantate), care ne aduc venituri bune. Dar ne-am întrebat : oare aceste terenuri nu pot produce mai mult ? De exemplu, potumb ? Am făcut o experiență la cooperativa agricolă Desa. Am procurat cîteva foreze și pompe, am săpat cu forțele noastre la fiecare 40 de hectare cîte trei puțuri și am asigurat irigarea prin brazdă, cu cheltuieli minime. Am obținut anul trecut, în condițiile cunoscute de secetă, o producție medie de 8 000 kg porumb știuleți la hectar, pe terenurile nisipoase. Pentru început nu e rău. In acest an, specialiștii noștri au luat măsuri pentru mai buna fertilizare cu îngrășăminte naturale și chimice și socotim că putem obține cel puțin o producție de 12 000— 16 000 kg la hectar. Dar să mai dau un exemplu în această privință. Consiliul nostru este un mare producător de legume. Avem un contract cu Fabrica de conserve din Calafat la care livrăm anual peste 10 000 tone. Totul se autocamioanele.ce cheltuieli bill. In urmaîn cadrul consiliului s-a

rea unor vechi cazane de locomotive scoase din uz (pentru producerea aburului), iar drept combustibil folosim rumeguș, deșeuri, corzi de viță, alte resurse de pe terenurile cooperativelor. Numai aceste patru unități în care în plin sezon lucrează aproape 400 de femei aduc anual fiecare peste două milioane lei beneficii.— Aminteați printre factorii care au condus la hectar portul...— Ca să ________ .că pentru efectuarea tuturor operațiilor de transport cu autocamioane și tractoare — de la trans- sportul îngrășămintelor, seminței și pînă la transportul produselor recoltate, al paielor și cocenilor, cheltuim în fiecare an milioane bune de lei. Că putem realiza importante economii la acest capitol, că putem reduce sumele afectate transporturilor o demonstrează experiența cooperatorilor din Tunarii Vechi. Anul trecut, întreaga recoltă de porumb a cooperativei, ca și îngrășămintele naturale au fost transportate numai cu cele 50 de atelaje pe care le au. Am luat măsuri și în toate cooperativele arrț extins transportul cu atelaje. Am constituit o echipă de „fabricanți" de atelaje și poate în viitor, de ce nu, ajungem să vindem căruțe și altora care au nevoie.

la sporirea cheltuielilor de cei privind trans-exemplific pot să spun

transportă Vă de unei
cu imaginați combusti- i analize născut

Un proces ce trebuie 
permanent analizat, 
stăpînit de consiliile 

de conducere— Cum se preocupă biroul executiv al consiliului de conducere, specialiștii de realizarea încadră-

în sensul a tății politico-organizatorice sește o serie de metode ale politico-educative — de la ferea problemelor de bună dărire, de eficiență în adunările de partid, stimularea inițiativei comuniștilor, a propunerilor acestora și pînă la organizarea unor analize concrete, la fața locului, pe care atît biroul de coordonare, cît și comitetele comunale de partid și birourile organizațiilor de bază le fac în ferme, la grajduri, pe cîmp privind buna gospodărire a pămîn- tului și a produselor, cheltuielile pe care le facem pentru anumite lucrări și altele. Nu o dată în discuția adunărilor de partid sau a adunărilor cetățenești au fost puși oameni care cu prilejul acestor analize și controale dovedeau neglijență în executarea unor lucrări cu implicații asupra producției, neglijență în strîngerea fără pierderi a recoltei sau în îngrijirea animalelor. Cînd spun că nu este, am în vedere în primul rînd faptul că trebuie să ridicăm nivelul de răspundere, de înțelegere, grija pentru eficiență ecopomică a înseși cadrelor de conducere din consiliu, din unități, a specialiștilor. Problemele creșterii eficienței economice trebuie să ne preocupe pe fiecare nu în general, ci în mod absolut concret — cît producem, cît cheltuim, cu ce folos, și asta în fiecare fermă, la fiecare produs, la fiecare lot de animale. în al doilea rînd ne preocupăm să reabilităm rolul și funcția pe care o au contabilii, economiștii, care trebuie să fie nu simpli înregistratori, ci analiști, oameni care să urmărească întregul proces de producție, cheltuielile, investițiile și să fie în măsură, să aibă capacitatea și autoritatea, să atragă atenția cadrelor de conducere, specialiștilor cînd să pună capăt unor cheltuieli care nu sînt eficiente, cînd și unde să investească. Ne preocupă de asemenea ca acestei griji permanente pentru eficiența economică să-i dăm, să-i asigurăm un caracter ordonat, sistematic, permanent. Am stabilit astfel să se analizeze la perioade fixe, fie ansamblul tivității economice, fie anumite pitole, pe produse, pe anumite crări de investiții. Pentru că, cum ne-a demonstrat propria periență, este evident <că educarea oamenilor în spiritul grijii față de gospodărirea avuției obștești, pentru asigurarea unei înalte eficiente economice a fiecărei unități nu se poate realiza cu vorbe, ci numai prin fapte, prin analize și măsuri concrete, care să conducă efectiv la realizarea unor producții superioare cu cheltuieli cit mai reduse.

actlvi- folo- muncii dezba- gospo-

ac- ca- lu- așa ex-

AI. PINTEA

„Mă scol dimineața, nu există șă întirzii, pun repede ce găsesc pe mine, mă reped la focuri, să fie cald, pun oala pentru ceai, sau lapte, mă rog, ce le fac eu dimineața, că nu mă gîndesc la asta de cu seară. altele sînt grijile, mă uit roată, să văd care dintre ei a făcut» ochi, unii sint mai leneși... Adică, nu, nu sint leneși, le place să doarmă mai mult. Dar cînd le vine la nas mirosul de lapte fiert și de scovergi, gogoși adică, de acelea pe care le frămînți nu- maidecît, le prăjești bine în untură și ele se fac pufoase și se topesc în gură, numaidecît îi vezi cum se scoală și, cu ochișorii încă lipiți, se așază la masă.Abia după aceea vorbim, că ce să le spui cind ii vezi așa somnoroși și cuminți... mănîncă, eu dau cu mătura prin fața casei, fac . paturile în camerele în care au dormit ei, deschid ferestrele și mă uit din nou ce fac copiii... nu-i grăbesc, asta n-o fac niciodată, masa e masă orice s-ar spune, și apoi îmi este tare drag să-i văd adunați așa, ca în jurul cloștii. Trag cu ochiul sească cîteva glasul, de joacă și de rîs... mai ales de rîs, și eu știu după cum rîd ei cît voi avea de furcă dacă pozne mănince mama de pui...Bun. Am zis că după ce mănîncă începem treaba. Vetuța, ea e cea mai dezghețată dintre toți, (a vorbit de la șapte luni și fugea prin casă cît o țineau picioarele...) ea este cu prăjiturile în casă. Pentru că este foarte descurcăreață, pe ea o trimitem și la București, la Dragomir, băiatul cel mare, mecanic auto la „Progresul", cînd în cînd ne ducem ducem cîte ceva de la sau să-1 se face descurcă autobuze zici că a de cînd s-a născut, îl știe mai bine decît taică-su... Foarte cuminte Vetuța noastră, croșetează flanele, ciorapi, bentițe pentru noi toți, și-i place să viseze. Ea visează așa de frumos... De exemplu, ar vrea să meargă la Roman. Să vadă acest oraș und,e fratele ei a făcut armata. Și o să se ducă, ce e rău în asta ? ar vrea să vadă multe, e curioasă, de, copil, ce să-i faci I...Lucica e harnică, în toate vacanțele muncește, e lntr-a opta, la noi în comună. în vacanța de iarnă

iar, să nu le lip- ceva dinainte, după înghițituri le vine au chef de vorbă.
în ziua aceea, că sînt veseli fac ‘și mai multe, să-i

Din să-i noi ni sevedem, că dor. Vetuța foarte bine prin și tramvaie, de stat la București

Fapte, inițiative, preocupări
DIN JUDEȚELE ȚĂRII

Lipova la timpul viitorLipova ieri, Lipova azi... Pietre de hotar într-un timp istoric dat, foarte generos, iar pentru reporter, o tentantă privire intre „a fost" și ,este“. Argumentele acestei posi- ’ " nu le debile rememorări a devenirii trebuie căutate prea mult, ți oferă oricare locuitor, mîndru așezarea sa, care încă în secolul al XIV-lea avea o conducere autonomă, in frunte cu un primar și jurați aleși de locuitorii orașului, cu monetărie proprie.Dar oricît ar fi istoria de bogată (și este !), oricît ar fi de ispititoare chiar și nunaai o simplă jalonare a timpului cu perioadele și evenimentele sale, opțiunea reporterului s-a îndreptat mai ales spre ziua de azi a Lipovei, minunată sinteză, admirabilă împlinire. Un prezent în care acumulările și salturile calitative își măresc ritmul de la un an la altul, în care oamenii își scriu istoria cu hărnicie și demnitate.„Ce înseamnă, azi. Lipova ?“ — am întrebat într-o doară, căutînd un punct de sprijin în documentarea noastră. „Să zicem, a încercat un prim răspuns tovarășul Alexe Dragoș, primarul orașului, că Lipova de azi este orașul cu o producție industrială de cîteva ori mai mare decît acum 20 de ani". „Am mai putea spune, că Lipova de azi este orașul strungurilor" — a venit un al doilea răspuns. Cu toată lipsa de experiență și tradiție, trecînd peste greutățile inerente oricărui început de drum, tînârul colectiv muncitoresc de la Fabrica de strunguri este capabil astăzi ■să-și investească măiestria profesională în construirea unor strunguri care pină ieri erau realizabile doar la Arad. Drumul spre înaltele performanțe tehnice este de acum deschis, iar în confruntarea cu preciziile de ordinul micronilor muncitorii și specialiștii au trecut în dreptul palmaresului lor frumoase succese în muncă.Activitatea industrială la Lipova nu se termină însă o dată cu strungurile. Aici există și o secție a întreprinderii de vagoane din Arad, care produce subansamble pentru vagoanele marfă. începutul a fost ^nodest, dar unitatea se dezvoltă

acum într-un ritm susținut : în actualul cincinal, producția-marfă industrială va crește aici de șapte ori.Ar fi nedrept, desigur, ca, vorbind despre Lipova, să nu consemnăm, fie ’și în trecere, rezultatele bune din agricultură (fiindcă Lipova este un oraș agroindustrial, sau poate, de acum încolo, indus- trial-agrar), unde îndeosebi Stațiunea de cercetare și producție pomicolă, prin cele 20 de ferme ale sale, face dovada aspirațiilor spre o activitate complexă, de integrare a producției cu industrializarea. Aici sint în curs de finalizare lucrările la un nou depozit frigorific și s-a dat în folosință o secție de producere a sucurilor din fructe.Ritm și înnoire. Timpul se grăbește, dar locuitorii Lipovei îi ies adesea înainte la întilnirea cu ziua de miine. Vorbe prețioase ? Nicidecum ! Un singur exemplu grăitor : dinspre Radna. spre vechiul pod al Lipovei, „podul Marei" lui Slavici, cum îi zic localnicii cu o anume mîndrie, se construiește un nou pasaj peste calea ferată : are aproape 20 metri lățime, adică atît cît este necesar pentru cele patru benzi de circulație a automobilelor și două linii de tramvai. Proiectantul s-a gindit la viitor, iar lipovenii se și grăbesc să dea contur orașului de miine. In ultimii ani, la Lipova s-au construit peste 1 000 de apartamente pentru oamenii muncii, noi spații comerciale, o nouă centrală telefonică automată, un cochet și modern hotel, o cantină cu 1 000 de locuri.^ la fabrica de strunguri și multe altele. Dar cum gindul la ziua de mîine înseamnă și grija de acum pentru tînăra generație, cei peste 2 700 de copii, cuprinși în invățămintul de toate gradele, se pregătesc in zece unități școlare moderne, dotate cu o bază materială pe măsura cerințelor in- structiv-educative.într-un cuvint, Lipova de azi privește cu mîndrie spre cea de ieri și o făurește încă de acum pe cea de miine. Timpul orașului ii dau cei peste 13 000 de oameni ai săi.
Tristan MIHUȚAcorespondentul „Scînteii"^

Unități turistice în județul Vranceaveste la restaurantul unității.La rîndul lor. hotelul „Trotuș" din Ad- iud. hotelul Panciu din localitatea Panciu. hotelul „Parc" din Mărăsesti și cabana Soveia din stațiunea Sove.ia oferă condiții de cazare si masă. închirieri de jocuri, precum si o serie de servicii suplimentare. Unitățile turistice din județul Vrancea sint gazde ospitaliere în tot cursul anului.In fotografie : hanul Soveja. județul Vrancea.

în județul Vrancea există o preocupare permanentă pentru modernizarea si dezvoltarea unităților turistice si de alimentație publică.Astfel, de curînd. în orașul Odobesti s-a dat în folosință „Hotelul Miorița", cu locuri de cazare în camere confortabile, dotate cu televizor, aparat de radio si telefon. La recepție se găsesc produse cosmetice, cultural-sportive, jocuri logice. articole de artizanat specifice zonei.

________ in-In cadrul funcționeazămaterial turistic formativ, unității un restaurant, o bra- z serie, un bar de .zi si o cramă. Rezervările de locuri se pot face direct la recepția unității. Telefon : 939/7 55 00.Hanul „Bacchus" din localitatea Popești, pe șoseaua București — Focsani. kilometrul 164, oferă locuri cazare în camere cite 1 si 2 paturi, televizor, radio si lefon. De la recepție se pot închiria jocuri logice. Masa se ser-
decu cu te-

iar celălalt lajos, la etaj să vă adre-

— Poftiți !* Spuneți care-i problema ?— Am doi copii și locuiesc într-o garsonieră. Rog să fiu sprijinit pentru a primi un apartament.— Dumneavoastră ați refuzat pînă acum două apartamente. De ce ?— E adevărat. Unul era situat la parterul blocului, etajul patru.— La parter era prea — prea sus. Vă rugăm sați din nou consiliului oamenilor muncii din unitatea în care lucrați pentru a vă reanaliza situația și a decide.Am redat aici o parte din dialogul purtat de tovarășul Mihai Găi- nariu, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular municipal Suceava, cu loan Savu. muncitor la întreprinderea de utilaje și piese de schimb din localitate, venit în audiență. Da, sint și cazuri cînd oamenii refuză o locuință, motivînd că nu-i la etajul dorit, că este orientată spre cutare punct cardinal, că e prea în stradă sau e prea retrasă etc. Indiferent de solicitare, omului i se explică cu atenție cum poate să-și rezolve problema. Dar, de regulă, se încearcă soluționarea pe loc a cererii.Majoritatea din cei 66 de cetățeni- veniți in audiență la consiliul popular municipal în acea zi au ridicat probleme de spațiu locativ. La fel s-a întîmplat și în ziua precedentă, cînd acorda audiențe prim-vicepre- ședintele comitetului executiv al consiliului popular municipal, Mihai Hanganu.— Oamenii ni se adresează cu încredere, ne-a spus tovarășa Coca Catinca, inspector principal cu probleme de scrisori și audiențe. Ei vin cu tot felul de probleme, și chiar dacă rezolvarea unora dintre acestea depinde de unitățile în care lucrează, noi trebuie să-i primim și să-i sprijinim pe toți in soluționarea legală a cererilor lor.Din evidențele existente la consiliul popular municipal reiese că în

1985 au venit în audiență peste 6 000 de cetățeni, ceea ce reprezintă o creștere cu aproximativ 50 la sută față de anul precedent, iar in perioada care a trecut din 1986 — peste 1 300. Este aceasta o dovadă a încrederii cu care oamenii se adresează organului puterii locale de stat, a stricteței cu care se urmărește res-

a tot fost pe la I.A.S., la ferma cinci, se scula dis de dimineață să nu în- tirzie și lucra... Vrea să aibă banul ei, să-și cumpere cizmulițe dintr-astea care se poartă acum, și pantaloni matlasați, am zis că e bine că muncește pentru asta, copila mea trebuie să știe că dacă muncești ai ceea ce-ți dorești...Nicușor... Nicușor are 11 ani și-i place foarte mult la săniuș, s-ar juca toată ziua, dar știe că cînd vine tata îl va în primul rînd dacă lemne, dacă a adus bidonașul (știți, este prea grea pentru el.) dacă a dat de mîncare la animale, trebuie să știe de
atunci întreba a tăiat apă cu găleata

îi este rușine de tovarășa profesoară de la școală, atunci o trimit la o vecină, la o fetiță mai mare, dar ea nu prea vrea, zice că ce. aceea este mai deșteaptă decît ea?! Anghcluș mai are puțin și va merge și el la școală. S-ar fi dus de anul acesta, dar e prea mic, cine să-1 primească, s-a luat și el după ăia mai mari, i-a trecut repede, a uitat, s-a luat cu joaca. Leonard are trei ani și-i place să se joace, e sănătos, face pozne, mărunțel cum este îl pierd aproape printre ceilalți — dar au ei grijă de el. A- driana, cu un an mai mică decît el, nici nu vorbește bine, dar pentru cît alear-

ca asta, Ia cel de-al zecelea și la al unsprezecelea n-am mai stat pe ginduri căci, fie vorba între noi, unde cresc nouă, alțl doi nu-ți mai dau bătaie de cap, și întotdeauna cel mai mic este și cel mai iubit. Pe Marius nu-1 mai lăsăm nici unul din brațe...

Unsprezece nunți,

o singură familie

Mărturia simplă și emoționantă 
a unei mame

toate cind o rămlne acasă singur.Mioara aretare cuminte este mina mea nădejde în ea, casa pe mînă tovarășă ziaristă, are tragere de inimă și suflet bun, îi îngrijește cu drag pe cei mici. Ea, Mioara, a rămas acasă, vara mai muncește cu mine la grădină, pe unde putem, n-a avut tragere nică la treabă.Uite,vrut să învețe, a învățat, la Călărași, a făcut profesionala. se angajează acum șofer la I.J.T.L. Oltenița, de celălalt v-am spus, e la București, e muncitor bun, e în vorbă acum cu o fată, să se însoare, de n-a venit acasă de Revelion, noi ce să-i zicem, foarte bine dacă-i așa, să-șj facă și el o familie.Restul copiilor sînt mici. Florica este în clasa a doua, noi zicem că a pornit bine, ne mulțumește că e silitoare, cînd are lecții de făcut nu o desprinde nimeni de masă. Dacă nu înțelege ceva din lecții, plînge de se omoară, cică

18 ani și-i și bună, ea dreaptă, am pot să-i las pentru că,

Ia carte, dar e har- muncă, spornică ladacă Gheorghe a

gă la derdeluș nici nu e mare nevoie, rîde cît e ziua de mare, iar Marius, (aici mama face o pauză, își ia feciorul în brațe, îl stringe la piept, îl îndreaptă către noi să-1 vedem bine, îi potrivește legătura de la scutec) are două luni, e sănătos, e frumos, iar eu mă simt foarte bine după naștere.Am născut normal, n-am Înțeles de ce doctorul Ioniță, șeful maternității din Călărași, s-a ținut atit după mine ; mămico, să fii cuminte, să te odihnești, să mă asculți, să stai în pat, să nu al teamă, totul va fi bine"... venisem, drept, îngrijorată, cu știu cu cît în urmă, doctor de pe Ia noispusese că sînt bolnavă de rinichi și ca să vedeți și dumneavoastră, boala mea de rinichi a fost Mariusică, de 4 kg greutate, cel mai gras tate !Am urmăașa doctorul Ioniță : așa, pentru că sînt mamă cu 11 copii, și cu mine, în nici-un caz, nu trebuia, n-avea voie să se întîmple ceva 1 Dar ce să mi se în- timple ?De-asta am făcut atîți copii, ce să mi se întîm- ple ? Dimpotrivă. O dată am pățit-o, la al nouălea. Atunci mi-a fost rău spital,ce a mi

ce-inu un îmivrea asta
băiat din materni-Înțeles eu plnă Ia de ce m-a îngrijit

construit peste 25 000 de apartamente, cererile pentru obținerea de locuințe sînt numeroase. Cei mai mulți solicită însă apartamente cu 3—4 camere. La noi s-a ținut seama de situația existentă la un moment dat și s-au construit, în majoritate, blocuri cu apartamente de două camere. între timp, numărul persoa-

Și la vă că în-să zis se contră,
m-am dus la Oltenița, acolo, spun, doctorul dacă nasc, nutîmplă nimic, din organismul se reface și o să-mi fie numai bine. Dacă nu, el nu garantează nimic, să vină bărbatul meu să dea iscălitură. Cind a auzit omul meu de iscălitură, nici vorbă : faci copilul și gata ! Și l-am făcut, și n-am avut nimic, din contră mi-a fost bine, nașterea mi-a întărit sănătatea. Pe urmă, dacă am văzut una

O, dar m-am luat cu vorba și nu v-am spus nimic despre soțul meu. Este mecanizator, are 45 de ani, se trage dintr-o familie foarte serioasă de aici, din Mînăstirea, adică oameni cinstiți, părinți, odată : crescut avut tot ce mi-am dorit. Am învățat meserie, am avut hainele cele mai frumoase, am mîncat numai bunătăți, am avut prieteni de petreceri, de bucurie, dar străinu-i tot străin, nu-i ca singe din singele tău..." Așa ne-am zis și noi de cîte ori venea pe lume cîte un copilaș. Să ne trăiască, să ne bucurăm de ei, să fim și sănătoși, să jucăm nunți.El săracu, bărbatul muncește cel mai mult în casă, că pleacă din zori și vine noaptea de la cîmp. Dar cind vine ni se luminează sufletul la toți și care mai de care slntem în jurul lui... Aduce banii acasă, cîștigă bine, nu ne putem plînge, am șl eu ajutorul acela „pentru mame cu mulți copii", plus alocațiile, plus faptul că eu mal muncesc la „Avicola", la I.A.S., la grădină, unde este nevoie. Avem acasă o grădină frumoasă, cîteva animale, păsări, nu dăm un ban pe legume, lapte, ouă și carne... Ne descurcăm, uite de Anul Nou am tăiat un purcel, avem și untură șl slănină și carne și de toate î Cu banii luăm pe rînd ghete, pantalonași, uniforme, mă rog, după cum este urgența 1 Nu facem noi lux, dar avem tot ce este necesar, tot ce-i trebuie fiecăruia. Am băgat bani mulți în mașina de spălat, frigider, televizor, aragaz și sobă de încălzit... Sigur, toate astea ușurează gospodăria. Ce să mai spun, că ne ajută toată lumea 1 Bărbatul meu, la servici, de exemplu, cînd a avut o nevoie și i-a spus directorului să-l ajute, nici nu s-a pus problema să-l refuze. La primărie, la tovarășa Dragomir, avem ușa deschisă la orice oră. Nu, nu ne putem plînge. Trăim bine — adică nu mă compar cu ăia cu un copil sau doi, sau cu cei ce n-au nici unul. Nici vorbă ! Poate ei au ceva mai mult de cheltuit, sau ca timp, dar nici eu nu mă las mai prejos, n-au ei bucurii mari ca ale noastre, ca familia mea, bărbatul meu, care mă iubește, ne Iubește, copiii mei care sînt, așa cum zice orice mamă, cel mai frumoși și cuminți și nu-mi doresc decît să-i văd oameni mari....A, dar am uitat să vă răspund la o întrebare : mi-ați zis să spun și ceva despre mine, să mă prezint adică. Ei bine, eu sint Ni- culina Ioniță, în vîrstă de 41 de ani, din comuna Mînăstirea, județul Călărași, femeie foarte fericită, mama celor 11 copii. E bine ?“

respectați, harnici, A fost singur la îmi zicea cîte- „Nevastă, am fost pa în palmă. Am

unițila 11meu,

Rodlca S1M1ONESCU

ca're își Întreține locuințe, redaucomportare, felul în r locuința. Legat deși un alt aspect : unele cereri pentru schimbarea apartamentului aveau drept motiv fenomenul de condens. Ținînd seama de propunerile oamenilor, s-au adoptat soluții construe-^ tive care să prevină asemenea fenomen.
AUDIENȚELE

/

cadru eficient de soluționare operativă
a problemelor oamenilor muncii

pectarea graficului de audiențe pe zile de către membrii comitetului executiv al consiliului popular municipal. Și nu în ultimul rînd — o urmare firească a promptitudinii și operativității cu care se soluționează cererile, luîndu-se legătura, chiar in timpul cînd cetățeanul este in audiență, cu conducătorii de unități . sau alte cadre de care depinde rezolvarea problemelor. De fapt, este vorba de atenția cu care comitetul executiv urmărește această activitate, analizind lunar problematica scrisorilor și audiențelor, modul de soluționare a acestora în strictă conformitate cu reglementările legale.— Dialogul cu oamenii, realizat și prin intermediul audiențelor, este foarte important pentru munca noastră — ne spunea tovarășul Mihai Hanganu. Iată un aspect pe care l-am sesizat cu aceste prilejuri. Deși în municipiul Suceava s-au

La Consiliul popular 
municipal Suceava

nelor dintr-o familie' a crescut și de aici nevoia de spațiu mai mare. De aceea, plecînd de la această problemă, ridicată de cetățeni la audiențe, 44 la sută din numărul apartamentelor pe care le construim în 1986 vor fi cu 3 și 4 camere, urmînd ca anul viitor ponderea lor să fie de 70 la sută. Tot cu prilejul audiențelor, din problemele ridicate de oameni, am constatat că locuințele în blocuri compuse numai din garsoniere nu sint cele mai recomandabile. E mai bine pentru un tînăr să locuiască într-o garsonieră și să aibă ca vecini 3—4 familii. Aceasta influențează în bine modul lui de

Din cele relatate reiese că cetățenii sint receptivi la tot ce se realizează în municipiu, făcind propuneri sau sesizind nereguli din diverse domenii de activitate. Alătyri de problemele privind repartizarea de locuințe din fondul locativ de stat, întreținerea și exploatarea acestora, oamenii s-au referit. în audiente, și la gospodărirea și sistematizarea municipiului, la activitatea din comerț și a unor asociații de locatari, încadrarea în muncă, transferarea sau schimbarea locului de muncă, prestările de servicii către populație etc. Numărul mare de audiențe al căror subiect a fost atribuirea de locuințe se datorează și faptului că lucrătorii din construcții nu și-au îndeplinit planul. iar consiliile oamenilor muncii din unele unități economice au inclus pe listele de prioritate și persoane neîndreptățite (soțț despăr- țiți în fapt avînd locuință proprietate personală ori familii care dețin

locuințe în mediul rural și după obținerea repartițiilor subînchiriază locuințele altor persoane etc.). Pentru eliminarea unor asemenea situații, in acest an comitetul executiv și-a întocmit un program de verificare, in unitățile in care s-au întîlnit astfel de cazuri, a modului în care se stabilesc și se aprobă listele de prioritate pentru atribuirea de locuințe. S-a constatat, în schimb, o scădere a numărului reclamațiilor referitoare la întreținerea și exploatarea fondului locativ de stat, precum și la calitatea unor lucrări de construcții. Este urmarea pozitivă a faptului că, în ultimul timp, comitetul executiv al consiliului popular nu a mai permis constructorilor să raporteze realizări cantitative în detrimentul calității, iar unitatea de gospodărie locativă și construcții s-a preocupat în mai mare măsură de aprovizionarea cu unele materiale deficitare și a urmărit realizarea ritmiqă și de bună calitate a lucrărilor de reparații.In afara audientelor acordate, în zilele stabilite, de către cadrele cu munci de răspundere, săptămînal, la nivelul oficiilor și sectoarelor consiliului popular municipal se prezintă numeroși cetățeni pentru rezolvarea unei game variate de probleme. Pentru soluționarea operativă și în spiritul legii a acestora, comitetul executiv al consiliului popular s-a preocupat de perfecționarea pregătirii profesionale a activiștilor din aparatul propriu, punînd accentul pe studierea și însușirea de către aceștia a hotărîrilor de partid șl a actelor normative cu aplicabilitate în activitatea consiliilor populare. Este aceasta încă o dovadă a atenției care se acordă soluționării operative și in spiritul legilor țării a tuturor problemelor pe care le ridică cetățenii.
Sava BEJ1NARIU
corespondentul „Scînteii"
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O PRIMĂ VARĂ A CALITĂȚII IREPROȘABILE

L LA TOATE LUCRĂRILE AGRICOLEI

Obiectivul —
50 tone 
sfeclă 

de zahăr 
la hectarîn unitățile agricole din județul MUREȘ a început semănatul sfeclei de zahăr. întrucit această cultură va ocupa o suprafață de 12 100 hectare, organele agridole județene, specialiștii, șefii secțffilor de mecanizare și conducerile de unități au făcut pregătiri deosebite în vederea obținerii unor producții mari. Prin pro- gramuT județean s-a stabilit ca mai bine de jumătate din suprafață să fie destinată culturii intensive de sfeclă : o prodlucție medie de cel puțin 50 000 kg la hectar. în acest scop, pe întreaga suprafață (arată în toamnă) unitățile agricole au transportat in cîmp mari cantități de îngrășăminte naturale.După cite am constatat la fața locului, semănatul a fost precedat. In majoritatea unităților, de realizarea, sub directa îndrumare a specialiștilor, a unor lucrări de discuire, nivelare și erbicidare de foarte bună calitate. astfel incit, la intrarea semănătorilor. pâmintul arată ca un strat de grădină. Și în acest an, primii care au început însămințarea sfeclei de zahăr au fost cooperatorii din cele două unități fruntașe ale județului — C.A.P. Mureșeni și C.A.P. Șăulia de Cîmpie. „în anul precedent, am realizat o producție medie de 58 tone sfeclă de zahăr la hectar — ne spune Ilie Cheșa, președintele cooperativei agricole Mureșeni. Condițiile prielnice din acest an, cit și pregătirile făcute ne dau dreptul să aspirăm la depășirea propriului nostru record — realizarea unei producții medii de peste 70 000 kg la hectar".Cu răspundere pentru calitatea lucrărilor, acționează și cooperatorii din Șăulia de Cîmpie. din Nazna. lernut, Cuci, Voiițiceni și,...alte unități mu-■ B reșene. De-altfel-. .în aceste zile,' in- sămințarea sfeclei de zahăr vă fi declanșată in toate unitățile agricole.

Gheorqhe GIURGIUcorespondentul „Scînteii”
bihor: Starea terenului — urmărită permanent, cu maximă atențieîn Cîttipia Crișurilor, in acest an, s-a desprimăvărat mai de timpuriu pe nisipurile dinspre Valea lui Mihai, zonă în care a început insămîn- țarea culturilor din prima epocă. Totul a fost pregătit cu minuțiozitate, cu ambiția de a face Cea mai scurtă și mai bună campanie de însămin- țări. Iar aceasta se poate constata în toate unitățile din consiliul agroindustrial Valea lui Mihai.— Este important să cîștigăm la semănat nu numai zile, ci și ore, în- trucît, față de anul trecut, există o anumită răminere in urmă — ne spunea Valentin Fodor, președintele consiliului agroindustrial. Iar pentru aceasta, prezența specialiștilor în cîmp constituie nu numai o îndatorire, ci și o garanție in plus că se vor executa lucrări de calitate.Pe inginerul-șef al asociației economice intercooperatiste Sălaaea, Farcaș luliu, l-am întîlnit lingă o parcelă unde venise să vadă starea terenului. Vintul zvîntase în bună măsură solul. Se face o probă de

Sute de milioane de răsaduri 
pentru o producție bogată de legumeSuprafața ce urmează a fi cultivată cu legume in acest 'an în județul TIMIȘ este de 13 450 hectare in ogor propriu, la care se adaugă alte 9 300 hectare culturi succesive și duble și 2 200 hectare culturi intercalate în porumb, livezi și vii tinere, urmînd să fie realizată o producție totală de 378 600 tone, cu 37 100 tone mai mult decit in 1985.întreaga activitate de producere a legumelor a fost organizată pe

La Asociația economica de stat și cooperatistă sere- solarii din Timișoara există o preocupare susținută pentru folosirea intensivă a spațiilor din sere. Cu cite- va zile in urmă, s-a încheiat plantatul tomatelor - cultură principală, și salatei - cultură intercalată, precum și plantatul culturii de castraveți. In fermele de cimp ale asociației se plantaseră 120 hectare cu ceapă uscată și se semănau mazărea și rădăcinoasele pe 90 și, respectiv, 15ihectare. De menționat că aici au fost pregătite pentru actuala campanie 15 milioane fire de răsad.

La cele două ferme legumicole ale C.A.P. Ceacova, care dețin o suprafață de 104 hectare, s-a amenajat o mare suprafață pentru răsadnițe, iar pină acum au fost repicate aproape 1 milion de fire în ghivece nutritive cu varză timpurie, vinete și tomate timpurii. De altfel, legumicultorii de aici au fost primii din județ care au trecut la plantatul verzei timpurii în cîmp. So- lariile folosite acum pentru paturi reci vor fi plantate cu legume de consum, ceea ce va contribui, după cum ■ he a’sigură loan Treta, inginerul-șef al unității, la realizarea unui însemnat spor de producție.
Cezar IOANA corespondentul „Scînteii"Foto : Sandu CRISTIAN

lucru. După vreo 50 de metri dispune oprirea insămințării mazărei. „Trebuie să mai așteptăm o oră- două, spune inginerul. Am prins, intr-adevăr. mustul zăpezii, iar la mazăre, .aceasta garantează o reușită deplină". Pină seara, sămînța de mazăre avea să fie incorporată pe 20 hectare. Cu multă răspundere se lucra și la Curtuișeni. Inginerul-șef al cooperativei supraveghea îndeaproape pregătirea terenului și semănatul. Măsura adincimea la care lucrau discurile. „Corespunde cu ce e scris in ordinul de lucru" — apreciază el. La Curtuișeni. Tarcea și Valea lui Mihai se plantau din plin și cartofii timpurii. Ne-a reținut a- tenția faptul că organizarea formațiilor complexe în acord global creează condiții pentru a se realiza numai lucrări de inaltă calitate.La Valea lui Mihai, ipginerul-șef al cooperativei agricole. Farcaș Enteric, lua temperatura din sol: Era ora amiezii. La 5 centimetri adincime 

baza unor programe speciale pentru fiecare cultură și pentru fiecare din cele 80 de ferme specializate. Tot incepînd cu acest an. producția de legume de cîmp a fost concentrată in zona de centură a orașelor, în vederea reducerii distanțelor de transport de la producători la beneficiari, precum și a pierderilor. De menționat, că pe întreaga suprafață de legume, arată din toamnă, se administrează in prezent ultimele cantități de în

erau 5 grade Celsius. „Sfecla de zahăr este pretențioasă in ce privește temperatura solului la semănat. De aceea, acționăm la pregătirea solului in funcție de condițiile pedoclimatice ale fiecărei parcele. Ne asigurăm front de lucru pentru ca de miercuri să putem începe semănatul" — precizează interlocutorul. Aici se lucra cu două agregate. Primul, format dintr-o bară metalică și grape, urmărind, în principal, nivelarea terenului, iar cel de-al doilea, alcătuit dintr-o grapă cu discuri, o lamă nivelatoare și grapă cu colți mici, acționează in diagonală față de direcția arăturii. Astfel se realizează, nu numai o lucrare de calitate superioară, ci și o productivitate mult sporită, aproape dublă. Nu în puține situații,. în raza consiliului, pentru culturile din prima epocă s-a adoptat ca soluție pregătirea directă a patului germinativ printr-o singură lucrare cu combinatorul, concomitent cu nivelarea. Controlul calității insă

Ji Specialistul - puternic implicat In soluționarea 
problemelor majore ale producției

Activitatea inginerilor din întreprinderi, indiferent de locul de muncă al unui specialist sau altuia, nu poate fi privită decit ca un tot unitar, al cărui țel il reprezintă soluționarea optimă, cu maximă eficiență, atit a problemelor curente ale producției, ale îndeplinirii sarcinilor de plan, cit și a celor de perspectivă, de concepție și orientare a structurii fabricației spre cerințele de vîrf manifestate pe plan mondial. Privind lucrurile din acest unghi de vedere, anchetele anterioare (vezi „Scinteia" nr. 13 516 și 13 347) au pus in evidență multe împliniri, dar și o serie de neajunsuri pe planul valorificării potențialului creator al inginerilor din producție și al celor din serviciile funcționale ale întreprinderilor.

Imaginea activității inginerilor din întreprinderi ar fi însă incompletă, lipsită tocmai de una din verigile ei principale dacă nu ne-am referi și la specialiștii din sectoarele de proiectări și cercetări ale unităților economice. De altfel, opinia generală este că potențialul creator al inginerilor, cunoștințele lor de specialitate dobindite în anii de studii, precum și experiența cîștigată în producție se pot valorifica la un nivel superior — cel puțin în principiu — în primul rind in sectoarele de concepție, de cercetări și proiectări. Iată ce relevă în acest sens și sondajul nostru efectuat în mai multe întreprinderi industriale.
y

grășăminte. Acum toate forțele din acest sector sînt mobilizate pentru încheierea acțiunii de producere a celor peste 550 milioane fire de răsad, repicarea acțstora și pregătirea în vederea plantării și semănatului în solarii. în tuneluri și in cimp. în cadrul unui raid efectuat în -mai multe unități .și zone legumicole din județ am surprins pe peliculă mai multe aspecte din activitatea legumicultorilor timișeni.

se face pretutindeni atît în timpul execuției, cit și la incheierea fiecărei lucrări — pregătirea terenului, erbicidat și insămințat, eonfruntind datele de pe ordinul de lucru al mecanizatorului cu realitatea de pe sola respectivă. în acest fel, sporește răspunderea fiecărui mecanizator și specialist pentru calitatea lucrărilor executate.— Nu putem vorbi de producții record dacă\ nu stăpinim, printr-un control riguriis al calității, toate fazele de lucrări care se execută la o cultură sau alta — releva inginerul Petre Olaru, directorul direcției a- gricole județene. în momentul de față, aria insămînțărilor s-a extins în aproape toate consiliile agroindustriale. Pină' luni seara au fost semănate peste 1 200 hectare, din cele 33 000 destinate culturilor din prima epocă.
Ioan LAZAcorespondentul

La planșetă, alături 
de inginerii proiectanțiDesigur, nu poate și nu trebuie să fie trasă o linie netă de demarcație între producție și mițnca de concepție. Iar unul din exemplele cele mai concludente il oferă experiența întreprinderii „23 August" din Capitală, unde în cadrul acțiunii de perfecționare a organizării și modernizarea producției — răspunzîndu-se unei indicații exprese a secretarului general al partidului — au fost luate o serie dc măsuri speciale tocmai pentru a se elimina orice barieră birocratică, de procedură, de izolare gestionară dintre specialiștii care lucrează in sectoarele de concepție constructivă și tehnologică, pc de o parte, și cei din producție, pe de altă parte. în hala de prototipuri, de Pildă, cercetătorii și tehnologii lucrează Ia planșetă in același spațiu, alături de muncitorii și specialiștii din producție, care transpun operativ in practică soluțiile constructive propuse pentru noile produse sau verifică noile tehnologii elaborate.Ținîhd seama de această experiență. în cadrul sondajului efectuat am adresat mai multor specialiști întrebarea: „CUM SI PRIN CE SE MATERIALIZEAZĂ EFORTUL CREATOR AL INGINERILOR DIN PROIECTARE ÎN ACTIVITATEA DE PRODUCȚIE ? ". Legătura strinsă dintre specialiștii din atelierele de concepție cu cei din producție se dovedește benefică și în cazul întreprinderii „Timpuri noi" din Capitală. Aici, în atelierul de proiectări pentru autoutilări s-a conceput în toate amănuntele ei o nouă linie automată de formare, turnare și dezbatere a pieselor. Pe baza proiectelor întocmite, peste 60 la sută, din instalațiile necesare au fost realizate în întreprindere, prin autodotare.Rezultatele muncii inginerilor din sectoarele de proiectare nu depind însă numai de asigurarea unui anumit cadru organizatoric, ci și de angajarea conștientă, de dorința fiecărui specialist de a face acest efort de creație, care nu este nici simplu și nici ușor de împlinii, el soliei tind înainte de toate un permanent efort de perfecționare a pregătirii profesionale, de formare a unei gîndiri tehnologice novatoare, ferite de capcanele rutinei.— încă din perioada de stagiaturS. ne-a precizat ing. Paul Ilieș, șeful unuia din atelierele de proiectare de la întreprinderea de utilaj tehnologic din Bistrița, mi-am fixat ca preocupare principală una din temele foarte noi cuprinse atunci intr-un plan tehnic de perspectivă : realizarea schimbătorilor de căldură din aluminiu. Tema era mai mult decit tentantă pentru un tinăr inginer : consum redus de metal, produse de gabarit mic și cu performanțe înalte, iar in plus de valoare mare. Sincer să fiu, nu au lipsit nici unele zîmbete ironice, care nu m-au avantajat. dar nici nu m-au descurajat. Sprijinul moral și buna conlucrare cu fostul meu șef de atelier mi-au dat... aripi. Astfel, am realizat chiar eu, nu după multă vreme, mașina de fabricat aripioare din aluminiu.

Specialist-creator 
cu „mînecuțe" 
de funcționar ?Am putea prezenta multe asemenea exemple. Considerăm insă că ele reprezintă — sau în orice caz ar trebui să reprezinte — finalizarea ciclului firesc, normal al activității inginerilor din sectoarele de cercetări și proiectări. Numai că, din pă

cate. așa cum a subliniat sondajul efectuat, lucrurile nu stau întotdeauna chiar așa. La întrebarea „CARE ESTE RAPORTUL DINTRE TIMPUL AFECTAT REZOLVĂRII PROBLEMELOR CURENTE, DE RUTINA ȘI CEL DEDICAT SOLUȚIONĂRII UNOR PROBLEME DE FOND, DE CONCEPȚIE, DE PERSPECTIVA ALE PRODUCȚIEI ?“ am primit numeroase răspunsuri care arată că nici potențialul creator al specialiștilor din aceste sectoare nu este corespunzător valorificat, ceea ce trebuie șă constituie un motiv serios de analiză pentru organizațiile de partid din întreprinderi, pentru conducerile centralelor industriale și ministerelor economice.— în mod normal, in sectoarele de concepție constructivă și tehnologică ar trebui să lucreze cei mai buni specialiști din unitate, ne-a spus ing. Ionel Fostea, șeful atelierului de proiectări produse noi și prototipuri de la întreprinderea de utilaje și piese*  de schimb din Botoșani. Sin- tem însă nevoiți să menținem in schema de încadrare și unele posturi sau mai bine zis și unii specialiști care nu au nimic comun cu activita
„CE FACI Șl CE AR TREBUI SĂ FACI 

IN INTREPRIN PERE, TOVARĂȘE INGINER?" 
lată întrebarea adresată unor specialiști din diferite 

unități economice (III)
tea de concepție, de cercetare și proiectare.— De ce „sînteți nevoiți" ?— Deoarece trebuie să întocmim un mare volum de documente, formulare, situații, care nu numai că iau mult timp, dar necesită și o anumită intleminare, o anumită cunoaștere a procedurii de completare. Nu spun că pentru așa ceva trebuie să fii inginer. Dar cineva trebuie să facă și această muncă.Iată, intr-adevăr, o imagine mai greu de închipuit și de acceptat : ingineri proiectanți cu „minecuțe" <le funcționari conștiincioși, temeinic antrenați in activitatea de mișcare a hirtiilor ! Problema este, insă, cum de s-a ajuns aici ?

Concepție tehnologică 
de... rutină ? 1Revenim deci la întrebarea : C1T TIMP FOLOSIȚI, TOVARĂȘE INGINER, ÎN MEDIE ZILNIC. PENTRU ÎNTOCMIREA UNOR SITUAȚII STATISTICE, REFERATE, NOTE, ADRESE, ÎN GENERAL PENTRU COMPLETAREA DE HÎRTII ? Peste 70 la sută din inginerii chestionați care lucrează în proiectare au răspuns că această activitate le răpește cel puțin două ore pe zi. în activitatea inginerilor proiectanți intervin însă multe alte solicitări care deși aparent pot fi incluse în categoria lucrătorilor de concepție tehnologică, de fapt nu au nici o legătură cu activitatea de creație propriu-zisă.— Problemele curente ale producției de serie, deci care se află în fabricație, prin rezolvarea cărora nu se face nici un pas înainte pe linia perfecționării tehnologiilor aplicate, ocupă circa jumătate din timpul de lucru, precizează ing. Constantin Ra- coviță, șeful atelierului de proiectare tehnologii pentru sectoare calde de la întreprinderea „Timpuri noi" din ■ Capitală. în mod forțat din cauza lipsei unor materiale, sîntem nevoiți să ne ocupăm aproape zilnic de revederea tehnologiilor de lucru puse odată Ia punct, de .aprobarea schimbării unor sortimente de materiale și multe altele. Sigur că toate aceste probleme trebuie soluționate de atelierul de proiectări tehnologice, dar ele nu vizează perfectionarea producției, ci, pur și simplu, po

sibilitatea desfășurării ei Ia un moment dat. Cit despre întocmirea unor fișe sau situații statistice, uneori nici nu știu cum de pot fi cerute astfel de lucrări. Am să mă refer numai la cel mai recent caz. Nu cu mult timp in urmă ni s-a cerut o situație cu privire la justificarea consumului de oțeluri aliate pe anii 1986 și 1987 pentru fiecare reper in parte pe care il fabricăm. Numai atelierul nostru a trebuit să completeze 2 700 de fișe. Deși consumurile specifice se cunosc și există fișe, cu aceste consumuri. Măi multe zile la rind, cîțiva dintre icei mai buni proiectanți nu au făcut altceva decit să copieze aceste fișe.
t începutul ?

Inginerii stagiariCe trebuie făcut deci pentru valorificarea la un nivel superior a potențialului creator al inginerilor din întreprinderi ? în legătură cu a- ceastă întrebare am solicitat și opinia tovarășului prof. dr. ing. Voicu Tache, rectorul Institutului politehnic București.— Din sondajul efectuat a reieșit că in sectoarele de cercetări si proiectări constructive si tehnologice din întreprinderile investigate lucrează intre 37 la sută si 54 la sută din numărul total al inginerilor. Cum apreciati a- ceste procente ?— Cu potențialul tehnic al economiei naționale, pus in valoare de capacitatea creatoare a poporului nostru, se pot realiza lucruri cu totul deosebite. Avem tehnologii bine puse la punct, mașini și utilaje de mare precizie și randament. Ce trebuie să facă atunci inginerii din producție? Să fie pătrunși de ideea că producția trebuie realizată nu numai cantitativ, ci și calitativ. Să vadă,' atunci cind este cazul, limitele gîndi- rii tehnologice aplicate. Să intervină eficient acolo unde constată că e- xistă rezerve nevalorificate. Problemele curente ale producției trebuie să fie urmărite de maiștri și. sub- ingineri. Producția dc niiine și chiar de poimîine din fiecare întreprindere trebuie să fie încă de azi pe planșetele proiectanților. Pe orice specialist, viitorul producției trebuie sâ-1 preocupe chiar mai nmlț decit prezentul ei. Iată de ce atît numărul, cit iși calitatea specialiștilor din proiectare trebuie să crească simțitor. în lume sini întreprinderi unde in sectoarele dc creație lucrează 60 Ia sută din totalul personalului muncitor, nu din cel al inginerilor ! Calitatea, competitivitatea, eficiența producției se hotărăsc In sectoarele de cercetări și proiectări. Deci aici trebuie să lucreze și la noi cei mai mulți și mai buni specialiști.Valorificarea la un înalt nivel a potențialului creator al inginerilor, ne-a spus interlocutorul, nu se poate asigura decit printr-o orientare și îndrumare atentă a tinerilor specialiști încă din perioada de stagiatu- ră. Sint unii studenți care obțin încă din facultate rezultate notabile în cercetare. Dovadă, lucrările făcute independent, în colective, Împreună cu profesori și care au fost susținute în sesiuni științifice și chiar aplicate în producție. Or, uneori, acest elan creator se fringe in cei trei ani de stagiatură. Cauzele sint multiple, așa cum a rezultat și din sondajul efectuat de redacția ziarului „Scinteia". Și cred că ar fi bine venită investigarea lor atentă.într-un număr viitor, în continuarea anchetei noastre, vom urmări la lucru inginerii stagiari.Anchetă realizată de
Ion TEODOR, S. A1LENEI și Gh. CRIȘAN

CUM S1NT VALORIFICATE RESURSELE ENERGETICE SECUNDARE- - - - - - - - - - - - - - -
• Din căldura gazelor arse de la cuptoarele de topit sticla s-ar 
putea produce și energie electrică și energie termică, grație 
unui original proiect • Citeva întrebări și un răspuns... refuzat 
de Institutul de studii și proiectări energetice • La centrala 
industriei sticlei, un angajament : „Vom găsi o soluție îmbună

tățită care să poată fi extinsă în unitățile din sector**O cercetare, un proiect pot fi cu adevărat socotite ca finalizate atunci și numai atunci cind se aplică in producție, cind ideile și soluțiile din laborator ori de pe planșeta proiectantului se regăsesc materializate pe deplin la locul destinației lor. Cazul la- care ne vom referi în ancheta de față pune în lumină ce se poate in- tirapla și ce se întimplă atunci cind se nesocotește o asemenea cerință.Este vorba de o soluție tehnică o- riginală vizind valorificarea adevăratei „mine" de căldură reziduală rezultată de la cuptoarele de topit sticla ale Întreprinderii <le geamuri din Mediaș, prin producerea combinată de energie termică și energie electrică. Altfel spus, in loc să se irosească și să polueze atmosfera, gazele arse să fie folosite pentru producerea de electricitate și de., căldură. încă din 1979, studiul comparativ întreprins de Institutul de studii și proiectări energetice, la inițiativa întreprinderii din Mediaș, in scopul stabilirii soluției optime de valorificare a acestei resurse, a scos în evidență avantajele recuperării, prin producerea combinată de energie termică și electrică, cu ajutorul unei centrale electrice de termofica- re ou turbină de condensate. în primul rind. s-ar reduce puterea electrică absorbită din sistemul energetic național și s-ar folosi in cadrul întreprinderii o mare parte din căldura reziduală produsă. Mai precis, din calcule a reieșit că este posibilă producerea, pe această cale, a circa 10 milioane kWh pe an, energie e

lectrică, și a circa 31 900 gigacalorii pe an, energie termică.Pe baza avantajelor reieșite din studiu, de îndată s-a trecut la proiectarea în fază de notă de comandă, finanțarea fiind obținută din fondurile de tehnică nouă, avînd in vedere posibilitatea ca noua soluție să fie extinsă și la alte întreprinderi din sectorul fabricării sticlei. Principalul proiectant de specialitate al lucrării — Institutul de studii și proiectări energetice.Ce-i drept, pe hîrtie, proiectele de execuție pentru întreaga lucrare, inclusiv pentru utilajele de bază (cazane, turbină, generator), ba chiar și pentru gospodăria de apă industrială, pentru clădirea și instalațiile aferente, centralei electrice de termo- ficare — au fost executate rapid, în consecință, in aprilie 1982 s-a a- probat realizarea noii instalații.în ce fază de aplicare se află a- ceste proiecte care au costat și ele citeva milioane de lei ? Din păcate, nu putem vorbi de așa ceva, de vreme ce intreaga documentație s-a... clasat in arhiva întreprinderii beneficiare din Mediaș. Despre modul cum s-au interesat proiectanții de realizarea acestei lucrări apreciate de ei înșiși ca oferind „soluția optimă de valorificare" a unei importante resurse, am încercat să aflăm chiar la Institutul de studii și proiectări e- nergetice, principalul proiectant al respectivelor instalații. Este suficient oare ca un proiect să rămină numai pe hîrtie ? Se poate mulțumi proiectantul doar cu note de acope

rire privind predarea unui proiect ? în mod cu totul inexplicabil insă, cadrele dc conducere cu care am vorbit au evitat să răspundă întrebărilor adresate de „Scinteia", invo- cind motive care, în cazul dc față, nu iși au nici un fel de .justificare. Așteptăm deci ca, in conformitate cu Legea presei, conducerea institutului să răspundă ziarului in legătură cu măsurile adoptate pentru urmărirea finalizării „de facto" a proiec-
O PROMIȚĂTOARE SOLUȚIE 
TEHNICĂ AȘTEAPTĂ SĂ FIE 

SCOASĂ DIN UITAREA
UNEI ARHIVE

tului elaborat pentru întreprinderea din Mediaș, proiect dc însemnătate economică evidentă și de cert interes public.Dar să continuăm investigațiile chiar la întreprinderea „beneficiară". Care a fost motivul curmării incă „din fașă" a vieții respectivului proiect ? Să fi existat rețineri față de soluția propusă ? Reținere totală nu, doar unele rezerve, afirmă specialiștii medieșeni. Mai precis, că utilajele de bază ale respectivei instalații erau prototip, iar orice prototip implică și unele riscuri; sau că exploatarea unei turbine de abur necesită personal de inaltă calificare, ceea ce ar fi complicat și mai mult lucrurile...în contextul acestor rețineri, nu este deci de mirare că a fost considerată ca binevenită noua soluție 

de recuperare integrală a resurselor de energie rcfolosibile propusă de Consiliul popular județean Sibiu, prin centrul său de proiectare. In ciuda obiecțiilor ridicate de Centrala industriei sticlei, noua soluție s-a impus și, ca atare, proiectul anterior a fost pus la „naftalina" arhivei.Ce propunea, de fapt, noua soluție care prezenta, potrivit inițiatorilor ei, avantajul că presupune o investiție mai redusă, instalații mai ușor 

de exploatat și un randament mai ridicat al sistemului de recuperare, in ansamblu ? întregul surplus de căldură ce depășește nevoile întreprinderii să fie utilizat .pentru alimentarea cu apă caldă menajeră a mai maltor cartiere de locuințe din Mediaș, iar în orele cind consumul este redus, energia termică să fie stocată printr-un sistem de acumulare, în bazine speciale. De fapt, noua soluție este mai modestă decit cea propusă de Institutul de studii și proiectări energetice, dacă ținem seama fie și numai de faptul că a- ceasta nu permite producerea nici măcar a unui singur kilowatt-oră e- nergie electrică. Avantajul ei cert rezidă deocamdată doar în faptul că s-a trecut., intr-o oarecare măsură, la faza de aplicare. Realizarea integrală a instalațiilor prin care să se mă

terializeze noua soluție era prevăzută pentru sfîrșitul anului 1935.Care este stadiu! realizărilor. Ia ora actuală ? Ce cantitate de energie se recuperează, iri total, la întreprinderea de geamuri ? La această din urmă întrebare nu ni se poate răspunde decit cu aproximație : între 2 și 2,5 gigacalorii pe oră, față de circa 6, cit era prevăzut. Motivul a- cestei aproximații ? Contoarele termice fabricate de „Precizia" Bucu

rești au fost atît de „precise" incit s-au defectat la scurt timp după montare, iar acum sint încă la reparat, in Capitală. în orice caz, întreprinderea din Mediaș iși asigură necesarul de agent termic pentru încălzire, ba chiar și pentru prepararea apei calde tehnologice, cu ajutorul recuperatoarelor realizate prin forțe proprii. Aceste recuperări datează insă dinaintea proiectelor aduse in discuție, ceea ce a și permis trecerea în rezervă a centralei termice proprii, din anul 1978. Ce se întimplă cu excedentul de căldură căruia întreprinderea județeană de gospodărie comunală și locativă Sibiu s-a angajat să-i asigure valorificarea integrală, pină la sfîrșitul, anului trecut ? Pină in prezent, din această „mină" de căldură se asigură, doar de un an și doar pentru un singur 

cartier, prepararea apei calde menajere. Cit despre promisele sisteme de acumulare a energiei termice, nici pomeneală, deocamdată. De acumulat se acumulează doar luni și luni de întirziere în materializarea soluției propuse și, implicit, multă... risipă de energie.Să admitem însă că soluția propusă de Consiliul popular județean Sibiu se va dovedi, in final, eficientă. Este însă oare firesc ca anterioara soluție, rod al muncii citorva institute de cercetare și proiectare să fie „îngropată" pentru totdeauna, deși ar putea oferi o rezolvare judicioasă a valorificării căldurii provenite de Ia alte cuptoare din industria sticlei, asigurind și producerea de energie electrică?— Oferim oricărui interesat documentația tehnică pentru această soluție, afirmă ing. Vasile Miclea, directorul întreprinderii de geamuri din Mediaș.Din păcate însă, adăugăm noi. proiectul nu poate fi preluat și aplicat, ca atare, de alți posibili beneficiari, deoarece parametrii cuptoarelor diferă mult, la fel și cantitatea de gaze arse expulzate și compoziția acestora. Ce s-ar putea întreprinde totuși pentru ca acest proiect pentru care s-au cheltuit atiția bani și care propune o soluție eficientă de valorificare a unei însemnate resurse de energie să nu fie definitiv abandonat ?— întrucit toate celelalte metode de recuperare a căldurii aplicate pină acum in unitățile din sectorul nostru permit valorificarea eficientă a acestei resurse, practic, doar jumătate dintr-un an, soluția producerii combinate de energie termică și energie electrică merită toată atenția pentru că ar asigura valorificarea căldurii reziduale pe tot parcursul anului, afirmă ing. Victor Mocanu. directorul general al Centralei industriei sticlei.

Specialiștii centralei opinează însă că, pentru a putea fi extinsă și la alte unități din industria sticlei și ceramicii fine, cu cuptoare mai mici și mai dispersate decit cele ale întreprinderilor de geamuri, soluția e- laborată de Institutul de studii și proiectări energetice trebuie să fie reactualizată, prin prisma experienței dobindite. pe parcurs, in recuperarea căldurii reziduale de la cuptoare.— O să-i convocăm cit de curintl pe proiectanți, la o discuție cu vechiul proiect in fată, pentru a găsi împreună o soluție îmbunătățită, pe moduli adaptabili pe grupe de cuptoare, astfel incit aceasta să poată fi extinsă în toate unitățile din sector, ține să precizeze directorul general al centralei.Readucerea în atenție, de către specialiști, a originalei soluții, care a început să se aplice și în alte țări ale lumii, se impune cu atit mai mult cu cit nu numai industria sticlei, dar și alte ramuri industriale unde există cuptoare cu flacără — metalurgie, construcții de mașini, industria materialelor de construcții — ar putea beneficia de aceasta. Pentru a deveni însă viabilă, va trebui să se manifeste acum mai multă fermitate, mai multă tenacitate în înlăturarea dificultăților pe care le presupune orice rezolvare tehnică nouă. De altfel, „Scinteia" va urmări cum se va acționa pentru aplicarea, fără alte tergiversări, a acestei soluții cu promițătoare efecte economice.Deocamdată reamintim doar întrebarea adresată Institutului de studii și proiectări energetice : Cum s-au preocupat inițiatorii acestui original proiect, cu soluții tehnice eficiente, de finalizarea lui în practică ?
Ioana DABU
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ISTORIA PARTIDULUI O ISTORIE DE LUPTĂ EROICĂ
ÎN SLUJBA MARILOR IDEALURI ALE POPORULUIPoporul român sărbătorește în această primăvară împlinirea a 65 de ani de la făurirea gloriosului său partid comunist — eveniment de importanță epocală în istoria patriei, in desfășurarea luptelor revoluționare pentru dreptate socială și libertate națională, pentru victoria revoluției socialiste și edificarea noii orînduiri sociale în patria noastră. Privind retrospectiv acest îndelungat drum de luptă, de eroism și dirzenie revoluționară, se poate aprecia cu îndreptățită mindrie Că Partidul Comunist Român și-a îndeplinit cu cinste misiunea istorică pe care și-a asumat-o în fața națiunii, slujind neabătut idealurile, vrerile, nădejdile fundamentale ale oamenilor muncii, ale poporului. Un adevăr puternic reliefat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU : „Se poate afirma că Partidul Comunist Român s-a identificat intru totul cu interesele vitale ale clasei muncitoare, ale întregului popor, că in istoria zbuciumată a poporului român nu a existat niciodată un partid politic care să fi servit cu aiita abnegație interesele întregii națiuni, ale bunăstării și fericirii ei, ale întăririi independenței și suveranității României11.Retrospectiva istorică a acestor ultimi 65 de ani din existența națiunii noastre învederează, totodată, adevărul că Partidul Comunist Român iși trage seva și vitalitatea din îndelungata și eroica istorie a poporului, că el a preluat și ridicat pe o treaptă superioară cele mai glorioase tradiții revoluționare ale clasei muncitoare, ale poporului român, că prin întreaga sa activitafe a dat o nouă strălucire luptei glorioase, necurmate a poporului român pentru progres și propășire econo- mico-socială, pentru dreptate și justiție socială, pentru libertate și demnitate națională. Consacram acest articol reliefării rădăcinilor adinei ale partidului nostru comunist în istoria patriei, bogăției tradițiilor de organizare și luptă ale clasei noastre muncitoare.încă de la apariția sa pe arena istoriei patriei, lupta proletariatului român s-a desfășurat în consens cu marile aspirații și interese ale poporului, cu cerințele obiective ale dezvoltării societății românești. Condițiile concret-istorice in care a apărut și s-a dezvoltat apoi, cu deosebire în 'a doua jumătate a secolului trecut, clasa noastră muncitoare — perpetuarea în viața social- economică a rămășițelor feudale, puternica penetrație a capitalului străi^ intr-o serie de ramuri de bază ale economiei naționale, dominația străină asupra unor importante teritorii românești — a conferit acțiunii sale nu numai caracterul unei componente (mereu mai importante) a efortului general al societății românești pentru înaintarea pe calea progresului și civilizației, pentru împlinirea idealurilor național-democratice ale poporului, ci a imprimat luptei revoluționare

distincte. seamă se hotărirea mai bună : timpurii
a proletariatului trăsături între acestea, la loc de situează spiritul combativ, sa de luptă pentru o lume 1 și mai dreaptă, eforturile pentru organizarea și unitatea rîn- tlurilor muncitorimii, ca reflex al înțelegerii adevărului că ridicarea stării sale materiale și spirituale se poate realiza doar prin luptă și acțiune revoluționară, coeziunea muncitorească reprezentînd temelia forței proletariatului.JAstfel, istoria patriei consemnează, o dată cu trecerea vremii, mereu mai multe acțiuni muncitorești cu un caracter mereu mai viguros și combativ, cu participant mereu mai numeroși, cu obiective din ce în ce mai largi ; după

Pe fondul unor asemenea tradiții, al amplelor și profundelor dezbateri de idei și căutări înnoitoare ale epocii pașoptiste, în țara noastră s-a creat cîmpul propice unei timpurii receptări a ideilor socialismului științific, lucrări de seamă ale lui Marx și Engels circulind la scurtă vreme după apariția lor în mediile progresiste românești, între intelectualii democrați. în perioada constituirii Internaționalei I, a creării Comunei din Paris, penetrația ideilor socialismului științific avea să se intensifice în țara noastră, ilustrativ fiind faptul că la 1868 a luat ființă la Timișoara o secție a Internaționalei, iar la Arad, Sibiu, Brașov, Reșița, Anina, Orăștie se

al deceniului al IX-lea al veacului trecut mișcarea socialistă se va afirma în viața social-politică a țării ca un partid politic de sine stătător, fie că-și spunea „Partida socialistă11 sau „Partida muncitorilor11. Astfel studiul „Ce vor socialiștii români11, pe drept cuvînt socotit „primul program revoluționar marxist din țara noastră11, numește mișcarea socialistă din România „tinărul nos
tru partid". Încă de la confruntările electorale din 1888, socialiștii români au participat la acestea in numele „Partidului muncitorilor11. De asemenea, în cadrul relațiilor cu mișcarea muncitorească internațională, a cărei parte integrantă s-au considerat incă de la început, socialiștii

cum documentele vremii atestă încă din prima jumătate a veacului trecut, mai exact în deceniul al cincilea, constituirea celor dinții asociații muncitorești cu rosturi de întrajutorare, adevărată școală la care s-a învățat.prin vreme marea lecție a unității proletare. Drumul ascendent al mișcării noastre muncitorești este ilustrat în scurtă vreme de apariția celor dintîi publicații muncitorești și, apoi, de organizarea și activitatea „Asociației generale a tuturor lucrătorilor din România**  (făurită în 1872), care a unit la scară națională muncitorimea țării, fiind una dintre cele mai vechi organizații de acest fel din lume.In secolul trecut ia naștere și se dezvoltă pe pămîntul țării noastre o puternică mișcare socialistă, izvorîtă din dorințele și eforturile celor mai înaintați dintre gînditorii epocii de a soluționa multiplele probleme ale societății românești intr-un spirit de echitate și justiție socială. într-un spirit deschizător de largi perspective punerii în valoare a forțelor creatoare ale poporului în vederea înaintării mai accelerate a țării pe făgașul progresului, civilizației și bunăstării. Remarcabilă este în acest sens, în deceniul al patrulea al veacului trecut, activitatea lui Teodor Diamant, cu momentul de virt al experimentării ideilor socialiste utopice fourrieriste in cadrul falansterului de la Scăieni din 1835—1836.
CERCETAREA ȘTIINȚIFICA UNIVERSITARA

(Urmare din pag. I)pectul deloc neglijabil că transferul in producție al tehnologiei noastre poate fi făcut în aproximativ un an, față de peste cinci ani cît ar fi durat în cazul achiziționării sale din import, este lesne de văzut și apreciat valoarea tehnico-economică a acestei cercetări. Este unul din exemplele care se constituie in răspunsul nostru prompt la chemările secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind introducerea rapidă în practică a unor tehnologii de virf, competitive cu cele mai avansate realizări pe plan mondial, necesare înfăptuiri importantelor programe ce au în vedere ridicarea nivelului tehnic și calitativ al producției și creșterea mai accentuată a productivității muncii.In mod cert, intensificindu-ne strădaniile, putem realiza o activitate mai bogată in conținut, pe toate fronturile științei și tehnologiei. Pentru perioada următoare avem deja conturate și definite multe direcții de acțiune. Colective de specialiști cu profil larg din facultăți, împreună cu specialiști din marile întreprinderi din județ și reprezentanți ai institutelor centrale de cercetări și proiectări, în cadrul general al dezvoltării economice a județului, au stabilit, pe ramuri, conținutul viitoarelor teme de cercetare. Astfel, tot în domeniul fizicii, cercetări multidisciplinare au ca obiectiv obținerea, prin metoda hidrotermală, a monocristalelor de cuarț. Este o cercetare cu caracter de pionierat in țara noastră, în urma căreia se vor asigura din resurse interne materiale deficitare necesare fabricării unor dispozitive electronice și optice folosite în tehnica laser. Efectuăm, de asemenea, cercetări utile asupra defectelor induse în materia-

le semiconductoare, ca dopajul prin transmutație nucleară și cercetări asupra centrilor adinei în semiconductoare prin metoda spectroscopiei capacitive de înaltă frecvență, ce vor crea condiții pentru îmbunătățirea calității materialelor semiconductoare și a tehnicii de obținere a acestora.Sint demne de pus în evidență soluțiile tehnice rezultate din cercetările colectivului de tehnologie privind valorificarea complexă a materialelor recuperabile din industria pielăriei, ale căror rezultate ridică substanțial gradul de valorificare a materiei prime, de obținere a unor noi produse, eliminînd prin aceasta importul auxiliare.La fel, domeniile științelor . _______  . .__ ___altfel întregul plăți de cercetare științifică al Universității pe anul 1986, care cuprinde peste 80 de teme, concentrează și orientează capacitatea de cercetare științifică a cadrelor didactice, cercetătorilor și a altor specialiști, astfel incit să asigure cadrul necesar pentru a contribui la realizarea cu succes a obiectivelor dezvoltării economico-sociale a României în actualul cincinal și în perspectivă.Desigur, eforturile făcute pe linia unei mai bune organizări și orientări a cercetării științifice pot fi intensificate, pot cuprinde nu numai citeva colective cu mai mare receptivitate la nou, ci întregul personal didactic și de cercetare, cu atît mai mult cu cit procesul de orientare a cercetării nu este conjunctu- ral, de etapă, ci trebuie să devină o preocupare continuă, desfășurată cu pasiune și devotament pentru toți specialiștii cu pregătire superioară.

de materiale și produsecercetarea științifică din matematicii, economiei, sociale, filozofiei, ca de

CARTE DIN LUMINOASA CARTE A ȚĂRII
(Urmare din pag. I)
logice, la care se adau
gă mărturiile vibrante 
ale unor autori străini, 
se integrează armonios 
ansamblului și conferă varietate și ritm al
bumului — un verita
bil fapt de cultură si 
de conștiință. Așa
dar, o fascinantă, ire
zistibilă călătorie de 
spirit din prezent la 
origini și de la origini 
în prezent — cel mai 
fecund și in ceea ce 
privește meleagurile 
ieșene, timp al unor 
monumentale, durabi
le construcții materia
le și spirituale, al unei 
epoci fără precedent 
in istoria multimilena
ră a patriei, pe care cu 
toții am numit-o și o 
numim cu mindrie și 
recunoștință : „Epoca 
Nicolae Ceausescu". 
Un drum pe car i 
reparcurgem cu sen
timentul tonic, rege
nerator al dăinuirii si 
statornicie! noastre 
orin vremuri si vre- 
muiri si cu conștiința 
rădăcinilor adinei si 
puternice. „De cind 
lumea — scria Otto de 
Fressingen în secolul

XII. citat in paginile 
cărfii la care mă refer 
— ei (valahii) se tin 
pe aceste meleaguri 
precum arborele cel 
bun ce nu-l poate. 
smulge furtuna, nici' 
alte vintoase". Conti- 
nuindu-i parcă peste 
secole ideea, dar la un 
diapazon mult mai 
inalt, N. lorga avea să 
scrie cu pana sa de 
foc : „Oricare alții 
s-ar fi risipit in lume. 
Pentru mai puțin se 
părăsesc si cele mai 
dulci patrii. Noi am 
rămas. Cu sabia in 
mină de strajă la toa
te zările, iar, cind s-a 
frint o clipă, ca să se 
lege din nou. trainic 
oțelul, am întins bru
talității arma subțire a 
inteligentei noastre. 
Si. iată, sintem 
acasă !“.

Cetate a unor 
dale înfăptuiri si 
miere politice (aici, se 
Știe, in 1879, la două 
decenii după Unire, a 
avut loc primul Con
gres al cercurilor so
cialiste). științifice, 
culturale. artistice, 
..... simbol de rezisten
tă națională" (N. lor
ga). la lași nimeni și

tot

cru- 
pre-

nimic din ceea ce t-a 
incorporat in coloana 
fără sfirșit a patriei nu 
este uitat. Totul se 
păstrează in bronzul 
statuilor, in piatra mo
numentelor, in zidirile 
vechi și noi — de la 
minunea care este ce
ramica de Cucuteni la 
dantelăria măiastră a 
Trei Ierarhilor și pină 
la geometria si poli
cromia impunătoarelor 
edificii, ale vastelor 
cartiere si ansambluri 
arhitectonice ridicate 
in anii noștri și insta
late cu inegalabilă gra
tie intre coline — in 
litera Cârtii și mai 
ales in suflet. O succe
siune de straturi ale 
unul oraș care se 
mîndreste. așa cum 
sublinia tovarășul 
Nicolae Ceausescu, „cu 
vechi tradiții de luptă 
pentru progres, pen
tru democrație" 
care a adus „in
cursul veacurilor con
tribuții de seamă in 
lupta pentru formarea 
națiunii române, a sta
tului national, a lim
bii, a culturii româ
nești". Albumul „Iași — 
oraș al marilor destine" 
o atestă încă o dată.

Si 
de-

Filonul adine și bogat
al tradițiilor revoluționare

ale clasei
noastre muncitoare

constituiseră, de asemenea, organizații proletare cu caracter politic, unde Carol Farcaș, muncitorul metalurgist din Reșița, a „ciștigat mem
bri pentru Internațională, prevăzln- 
du-i cu carnete de membru", după cum semnalau documentele vremii.In perioada care a urmat războiului de independență, la care numeroși membri ai cercurilor socialiste, tineri studenți și lucrători s-au angajat voluntari în armată, spre a contribui la înfăptuirea marelui ideal, gîndirea și activitatea socialiștilor români au cunoscut importante evoluții calitative. Căci — arătau socialiștii noștri — „odată reali
zată independența națională s-a eli
berat terenul pentru noi, socialiștii 
revoluționari, care știm că emanci
parea muncitorilor nu poate fi declt 
opera muncitorilor înșiși". Semnificative sint in acest sens, in primul rînd, eforturile pentru închegarea unei mișcări socialiste la scară națională, pentru cristalizarea unui program propriu de acțiune și luptă. Spre sfirșitul anului 1878 se lucra astfel la elaborarea programului și ștatutului „Societății soeial-democra- tice românești", iar în 1879 la Iași a avut loc un congres socialist menit să unească intr-un unic mănunchi toate forțele socialiste ; in 1880 se elaborează un cuprinzător program socialist la București, Iar In anul următor, altul la Iași. Practic, din această perioadă de început

români se prezentau ca delegați al „Partidei muncitorilor11. Asemenea denumiri ilustrau cu deosebită forță un proces a cărui desfășurare s-a intensificat după apariția studiului „Ce vor socialiștii români11 (1886), in care se demonstra că „socialismul 
are teren de dezvoltare în țara noas
tră și că nu-i o plantă exotică la 
noi, cum nu-i nici in Europa (...), 
că viitorul e al socialismului", sta- bilindu-se ca țintă practică a socialiștilor români făurirea partidului politic proletar. Este vorba de procesul de unire a mișcării muncitorești cu ideile socialismului științific.Un moment semnificativ pe acest drum îl constituie crearea cercurilor muncitorești, incepînd cu anul 1887 : țara intreagă se impinzește cu asemenea organizații politice muncitorești, care desfășoară o 'susținută activitate politico-organizatorică și propagandistică, editează ziare și reviste, răspîndesc manifeste, participă la campaniile electorale (in 1888. fapt fără precedent, dar cu profunde semnificații in istoria politică a României, în parlamentul țării pășesc cei dintîi doi deputați socialiști, făcînd să răsune aici cuvîntul și vrerile celor ce muncesc), conduc acțiuni revendicative, își ridică glasul în apărarea țăranilor răsculați, pentru lărgirea drepturilor democratice. întreagă această activitate a cunoscut o etapă nouă, superioară, prin transformarea cercu-

rilor muncitorilor in cluburi ale muncitorilor, avind o bază'socială mai largă, propunîndu-și programe de acțiune mai strîns ancorate în problematica vieții politice și social- economice a-țării, desfășurînd o activitate mai sistematică pentru strîn- gerea legăturilor dintre organizațiile muncitorești , din țară, pentru centralizarea mișcării la scară națională. Astfel, Clubul muncitorilor din București și-a asumat sarcina să-i organizeze pe / muncitori „intr-un 
partid al lor", să slujească drept 
„simbure in jurul căruia să se gru
peze toate puterile partidului mun
citorilor".Deosebit de semnificativă pentru socialiștii români este perspectiva creatoare prin care socialiștii români înțelegeau să abordeze realitățile naționale : „Din punctul de vedere al 
tacticii, socialismul român trebuie 
să aibă armele sale proprii, condi
țiile economice șî cîmpul economic 
pe care va trebui să lucreze fiindu-i 
proprii". Totodată, socialiștii români erau adine pătrunși de adevărul că ideile socialismului științific nu reprezentau o dogmă, o teorie osificată, ci o strălucită călăuză în acțiunea de transformare revoluționară a vechii societăți. Socialismul științific — considerau ei — „nu se închide 
in cercul strimt al unei doctrine de 
cabinet, al unor formule infailibile, 
cărora să li se dea puterea de a 
sfida veacurile. Cu evoluțiunea so
cială, săvirșită pe nesimțite, socia
lismul științific iși modifică și el 
unele amănunțiuni de idei, adaptîn- 
du-se noilor cerințe ale societății".Stadiul nou străbătut de mișcarea noastră muncitorească în acea perioadă făcea, așa cum scria gazeta „De
mocrația socială" în mai 1892, „mai 
mult decit simțită necesitatea unui 
congres socialist național". Hotărirea privind convocarea unuicongres a fost adoptată la întrunirea Clubului muncitorilor din București din 2 mai 1892. „Partidul socialist 
român" — se sublinia in comunicatul adoptat cu acest prilej — trebuia în acel moment „să pășească pe o 
cale nouă, cu puteri noi și solid or
ganizate", să-și stabilească „un pro
gram practic, bine adaptat cu cerin
țele și nevoile unei țări... ca a noas
tră". Marele congres socialist, deschis la București la 31 martie 1893, avea să răspundă pe deplin acestor nevoi și comandamente, statuînd făurirea partidului politic revoluționar- al clasei muncitoare din țara noastră — Partidul Social-Democrat al Muncitorilor din România — adoptînd statutul și programul de luptă ale partidului pentru transformarea revoluționară a societății. Se deschidea în istoria toare, a poporului nouă în uriașul, efort pentru a edifica pe pămîntul scump al patriei o nouă orînduire, mai bună și mai dreaptă, pentru a clădi visata Românie socialistă a viitorului.

asemenea

clasei munci- român o etapă necontenitul său
Dr. Georqeta TUDORAN

Ore de practică la Liceul industrial „Tractorul" din Brașov Foto : Agcrprcs
i n a Tezaure deschise

Că brigăzile județului Sălaj au cucerit frumoase distincții la ultima ediție a Festivalului național „Cîn- tarea României11 este ușor de aflat parcurgînd palmaresul festivalului. Mai puțin cunoscut este faptul că acei ce schițează — printre cei dinții — textele și scenariile, acei ce dirijează în Sălaj aceste formații nu sint, ca în alte părți, artiști profesioniști (atrași și de acest domeniu), activiști culturali, instructori specializați, ci tot... amatori, proveniți din muncitori, cooperatori, cadre didactice. Calitatea lor de animatori derivă, așadar, din strînsa solidaritate cu „echipa11 — nu numai în ipostaza sa artistică, ci (mai ales aș zice) in cea de grup socio-profe- sional cu preocupări, cu frămintări bine definite, distincte. Aș spune chiar că o mare parte din succesul activității acestor instructori izvorăște chiar de aici. Ei nu au nevoie de o prealabilă documentare, aclimatizare cu preocupările colectivului, ci pornesc firesc, nemijlocit de la „problemele11 lui care sînt ale muncii și vieții de toate zilele.Recunoscînd meritul instructorilor, se cuvine să subliniem însă și alte aspecte care stau la baza succesului : omogenitatea echipelor (din unghiul mentalităților. al disponibilităților și mai ales al opțiunilor artistice), corelată cu participarea colectivă a tuturor (în chiar procesul ridicării spectacolelor) la închegarea textelor, cristalizarea artistică a atitudinilor, la configurarea modalităților expresive. De unde rezultă : valoarea si atracția programelor de brigadă, realizate, animate de „nervul11 unor atitudini (care definesc opinia publică sau conștiința individuală), însuflețite de „singele" unor idei scenice pe măsura resurselor expresive ale membrilor formației.Așa se intimplă in cazul brigăzii Întreprinderii de conductori electrici emailați '(instructor : Mihai Inceu, electrician), care supune atenției atît practici condamnabile cît și deficiențe concrete (risipirea și deteriorarea avutului obștesc, asistența tehnică mai „firavă" din schimbul trei, deplasările eficiente doar sub semnul unor interese personale, angajările bazate pe proptele) și care realizează portrete pline de haz ale demagogiei, servilismului, lenei și indolentei („Toți rodeau tehnologia / El — guma de mestecat" / suna începutul unui asemenea „profil" în apă tare). Cu aplomb', fără a pierde nici vocea (deși ne anunțaseră că vor spune „ce vom ști / pină cind vom răguși11), nici energia și vioiciunea, cele șase fete ale brigăzii întreprinderii Con- fecția-Jibou (instructor : Maria Co- paciu) aduc in discuție aspecte concludente. Ele semnalează excese bi- rocratice, defecțiuni în aprovizionare; în „calitatea11... controlului tehnic de calitate, ori aspecte peisajul căminului de întreprinderii.La rîndul său, cuStirci, comuna Iloroatu Crasnei (instructori : prof. Gr. Homescu și Iosif Pavel), care satirizează fuga de murțcă și de răspundere a unor con- săterți Său a unor hou-veniți. unele ? „scăpări* 1 ale gospodarilor satului („La fîntînă la izvor / Se sapă dar fără spor / La fîntînă la izvor / li secetă ca-n cuptor11), practicile „dof- toroaielor11 ce atrag pe creduli sau unele „rețete1* ale personalului medical.Programul pe care l-am urmărit, avînd ca (fals) pretext „îngropăciunea satirei și' umorului", desființarea și reprofilarea brigăzii, înlocuirea ei, rînd pe rind, cu un cor, un grup vocal, cu o formație de obiceiuri folclorice ori cu una de dans, era, în fond, un elogiu adus rolului, forței brigăzii.Prin ce anume grupul de satiră și
t

umor din satul Călacea, comuna Girbou, a produs o impresie deosebită și celor care l-au urmărit în cadrul „Silvaniei11 (printre care multi oaspeți), confirmind locul I pe țară și înscriindu-se viu in memoria spectatorilor ? Prin miză — fără îndoială. Dar aș spune, atrăgînd atenția asupra altui aspect hotări- tor al eficienței brigăzii : prin calități artistice, prin originalitate expresivi,îmbrăcate In costume naționale de rară frumusețe, fetele instruite de Amalia Adorean (căci iată, fetele sînt cele ce par a da strălucire acestui gen de spectacol — în Sălaj) au început prin a crea firesc, fără în- groșări, o atmosferă de o cuceritoare autenticitate și cald pitoresc : atmosferă a „vorbitului peste gard1*,  dar și cea a „strigării peste sat1*.  Limbute, agere la minte, neiertătoare, Lodovica lui JTodorut, Raveca și suratele lor. evocîndu-1 pe ..Vasălică cel fain șl ocăș“ (or fi aceste nume reale sau întruchipări ale unor personaje tipice ?), au improvizat o originală „șezătoare**.  Scheciurile imaginate transfigurau cu haz împrejurări, situații.
mm
Si acțiune

criticabile din nefamiliști albrigada din

atr
• Teatrul Național (sala mică, 
14 71 71) : Comedie de modă veche — 
17,30; (sala Atelier) : Dl. Cehov e În
drăgostit — 18.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) ; Recital de 
pian Valentin Ivanof — 17,30; (la Mu
zeul de artă al Republicii Socialiste 
România) : „Laureați ai concursuri
lor internaționale11. Valeriu Rogacev
— pian — 18; (Ateneul Român) : Re
cital de orgă Use Maria Reich — 18.
• Opera Română (13 18 57) : Traviata
— 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Prin
țesa circului — 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"

atitudini, gesturi ale muncii, ale existentei de fiecare zi. Perspectiva critică nu era niciodată rece, neutră, ci colorata din unghiul mentalității populare si ..subiecti- vizată11. comuni- cind si „of“-ul interpretelor înseși (care se identificau astfel că înfățișarea că-cu glasul obștii), minului cultural nu este cea de dorit. că persoana răspunzătoare pentru cutare anomalie rămine indiferentă etc.Satirizarea „altora**  nu excludea și autoironizarea propriei limbuții („că ni-i gura la vorbit / ca un clopoțel de-argint"). „Sarea" scheeiu- rilor fructifica alături de expresivitatea limbajului popular și mai noi jocuri de cuvinte, virtuți ale unor sinonimii (sala de joc folosită ca depozit, fiind „o bătaie de joc") etc. — vădindu-se așadar o fericită îmbinare între comicul tradițional și cel modern.„M-am bucurat să văd cum au evoluat brigăzile, să constat marele lor spirit de inițiativă, progresele lor materializate în mize substanțiale, în texte și spectacole spirituale, caustice. De asemenea: modul in care pot ele înfățișa un întreg context, începind cu atmosfera locului, cu sufletul oamenilor și pînă la aspecte concrete, arzătoare „la ordinea de zi. M-a impresionat plăcerea evidentă cu care se juca" — declara artista emerită Dina Cocea, care, împreună cu un grup de membri ai A.T.M. din București și Cluj-Napo- ca, a fost prezentă în județul Sălaj la unele din manifestările desfășurate sub semnul „Silvaniei".Cuceritoare sînt atît spontaneitatea, fantezia, naturalețea, cît și felul in care, (brigăzile sătești mai ales) au găsit modalități proprii, adecvate conținutului adus în atenția opiniei publice și mesajului urmărit. Am remarcat unitatea, comunicarea, dialogul, corespondențele vii stabilite în interiorul grupurilor — remarca prof. dr. Ileana Berlogea, adăugind : * „Și îndrăzneala lor". *—'-Această îndrăzneală este, am zice,!’»?; și o dovadă' elocventă a atmosferei sănătoase in care își desfășoară activitatea brigăzile, grupurile satirice, a unui climat în care există conștiința lucidă a neimplinirilor, în care adevărul nu supără pentru că nu trebuie să supere, în care critica și autocritica funcționează autentic și eficient. Intr-un asemenea climat, „brigada" apare ca un prețios instrument „dinlăuntru", o modalitate profund democratică de conștientizare a lipsurilor, de exprimare sau de sensibilizare a opiniei publice, de intervenție și acțiune.
Natalia STANCU

(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Unchiul Vanla — 1B,3O: (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Gustul
— 18,30.
• Teatrul Mic (14 70 81) : 
stelat deasupra noastră — 
O Teatrul Foarte Mic 
Lewis și Alice — 19,30.
• Teatrul de comedie 
Pachetul cu acțiuni — 17,30.
• Teatrul „C.I. Nottara11 (59 31 03, sala 
Magheru) ; Idioata — 17,30: (sala Stu
dio) : Craii de curtea veche — 13.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrină — 18,30,
• Teatrul satiric-muzlcal ,,C. Tăna- 
se“ sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo 
al II-lea — 18; (sala Victoria, 50 58 65): 
Eu vă fac să rtdețl — 18.
• Ansamblul „Rapsodia română11 
(13 13 00) : Pe sub cetini la izvoare
— 18.

parvenirii

Cerul tn-
19.
(14 09 05) :

(16 64 60) :

spre marele public
• Colierul de turcoaze : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.15, 
GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, CULTURAL (83 50 13) — 10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19.
• Profetul, aurul șl ardelenii: GRI- 
VITA (17 03 58) — 9; 11; 13; 15: 17; 19.
• Vară sentimentală : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17; 19. FLOREASCA 
(33 29 71) — 17; 19.
• Nea Mărin miliardar : FLOREAS
CA - 11; 13; 15, PROGRESUL
(23 94 10) — 15; 17; 19.
9 Racolarea : FLACARA (20 33 40) - 
14,30; 16,30; 18,30.
• Căsătorie legală: STUDIO (59 53 15)
— 10; 11,45; 13,30; 15,15; 17,15; 19,15.
0 Preria : GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19, MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Yankeii : SALA MICA A PALATU
LUI — 16,45; 19,30.
• Aventuri in Ontario : COSMOS 
(27 54 95) — 9: 11: 13; 15; 17; 19.
• Lupii albi : FESTIVAL (15 63 84) -
9; 11; 13; 15; 17; 19, 'FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. ME
LODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19.
• Frumoasa Asii și viteazul Muvol- 
ran : LUMINA (14 74 16) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19.
• Vrabia pe gheață
de desene animate 
tul Aladin — 15;
(16 35 38).
O O șansă prea
NOI (15 61 10) - 9; ...... ...0 Raidul vărgat: FEROVIAR (50 51 40)
- 9; 11; 13; 15; 17; 19, AURORA
(35 04 66) - 9; 11; 13; 15; 17; 19.
o Intrusul : BUZEȘTI (50 43 58) — 15.
• Zona cu obstacole : DACIA
(50 35 94) - 8,30; 10.30; 12,30; 14,30:
16,30; 18,30.
• Aleksandr Nevskl — 9; tl; 13; 15
Un strigăt după ajutor — 17; 19 :
UNION (13 49 04).
• Allo, taxi 1: LIRA (31 71 71) 
17; t9. MUNCA (21 50 97) - 15;
• Berlin kaputt : DRUMUL
(31 28 13) - 15; 17; 19.
O Marele premiu — 15; Cobra 
toarce — 17; 19: FERENTARI (80 '9 85)..
• Fata fără zestre : PACEA (71 30 85)
- 15: 18.
0 Dublă depășire : VIITORUL 
(10 68 40) - 15; 17: 19.
0 Ne trebuie o solistă — 15; 17.
Doamna cu cățelul — 19 : POPULA 
(35 15 17).
0 Tess : SCALA (11 03 72) — 9; 12,15; 
15.30: 18.45.

— 9; Program
11; 13; Lampa 

17; 19 : DOINA

mare : TIMPURI 
tl; 15; 17; 19.

- 15;
17: 19.
SARI*

se în-

Instituții relativ tinere' pe harta culturală a tării, biblioteca și muzeul județean din Vaslui beneficiază prin chiar virsta lor de avantajele unei organizări științifice moderne. Spațiul ce le este rezervat se află într-o construcție recent' înălțată anume pentru această destinație, ceea ce a înlesnit crearea unui ambient funcțional optim : acces direct la raft, săli de lectură, de proiecții și conferințe, cabinete de audiții muzicale. in cazul bibliotecii, prezentarea pe fluxuri în circuit a exponatelor, ateliere specializate etc, in cazul muzeului.Biblioteca județeană, prima bibliotecă publică înființată in tinuu atît in de carte, cît cartea. Din datele oferite de directorul instituției, directoarea Elena 
Poamă: fondul de carte a ajuns la 150 000 volume, cărți și publicații din toate domeniile, folosite anual de a- proape 12 000 de cititori care solicită peste 600 mii de lucrări. Dorința de a fi cît mai aproape de cititor se înscrie în preocupările colectivului de aici ca o premisă a sporirii atractivității cărții și creșterii gustului pentru lectură și studiu. Fără a dispune de opere de patrimoniu, carte veche sau lucrări de strictă specialitate, biblioteca are suficiente posibilități să satisfacă principalele solicitări venite din partea elevilor, muncitorilor, cadrelor medii sau superioare, neputînd să susțină însă o cercetare științifică de amploare. Ceea 'ce se face in acest domeniu are ca scop constituirea linei biblioteci a umorului formată din cărți cu autografele autorilor, de altfel oarte componentă a muzeului.Dotarea actuală, ca și solicitările reale au orientat colectivul de aici să găsească forme și mijloace corespunzătoare propagării cârtii. în cadrul unor tradiționale manifestări : „Luna cărții în întreprinderi11, „Luna cărții la sate11, „Salonul de carte11 și altele, s-a pus accentul pe etalarea lucrărilor interesante, solicitate de ci-

titori sau cerute de specialiști. Expozițiile permanente, colțul noutăților. afișele și pliantele fac cunoscute aparițiile editoriale mai importante. Alături de un „tîrg de carte'1 se organizează „Salonul cărții pentru copii și tineretul școlar11, remarcabil prin manifestările de mare atractivi- tate. „Cartea, prieten de vacantă11, care se conjugă adesea cu festivitățile prilejuite de intrarea in rîn- durile organizațiilor de copii, pionieri sau tineret. O sală special amenajată pentru a găzdui manifestări culturale cu cartea pentru copii dovedește

de istorie din municipiu. Deși foarte tinăr (a fost inaugurat in 1975), muzeul a reușit să concentreze un bogat și deosebit de valoros tezaur istoric și etnografic, rezultatul muncii de înaltă profesionalitate a colectivului de aici, ,a tuturor colaboratorilor. care, asa cum aprecia prof. 
Constantin Popescu, directorul instituției, au deschis prin cercetările lor o nouă filă in cunoașterea istoriei din această parte a țării. Muzeul și-a asumat prioritar funcția de cercetare atit prin coordonare, cît și prin acțiunidin municipiul Vaslui, 1956, s-a dezvoltat con- ceea ce privește fondul și paleta acțiunilor cu însemnări despre viața cultural-educativă 

a municipiului Vaslui

preocuparea constantă de a difuza lumina cărții printre cei mai tineri fii ai orașului. Tot aici funcționează cenaclul literar al copiilor, formă deosebit de atractivă, cu puternice virtuți educative. De altfel, ansamblul de acțiuni culturale cu participarea editorilor, scriitorilor, activiștilor de partid și obștești, profesorilor vizează participarea mai pregnantă a cărții la procesul de educație și formare profesională, la desfășurarea invățămintului politico-ideologic, la marcarea evenimentelor importante din viața țării. Acestor obiective, de permanență, li se adaugă activitatea de îndrumare metodică și orientarea către noutatea editorială, deși în a- cest domeniu funcția dintotdeauna a bibliotecii și bibliotecarului este mult diminuată prin întîrzierea - cu care se fac achizițiile, fondurile destinate acestui scop fiind utilizabile doar la sfirșitul trimestrelor. O reglementare mai elastică ar putea reda această funcție de selecție și orientare a cititorului, specifică bibliotecii publice. .Cei ce vor să cunoască istoria de ieri și de azi a județului Vaslui o pot face parcurgînd sălile muzeului

proprii. Se lucrează la 4—5 șantiere arheologice, la Mălușeni și Zăpodeni, Arsura. Crețești, Bunești, unde s-a descoperit o impresionantă zestre din paleolitic și din perioada dacică. Un loc distinct ocupă reliefarea epocii lui Ștefan cel Mare sau momentele esențiale ale făuririi României moderne : Unirea de la 1859, războiul de independență sau înfăptuirea Unirii din 1918. Sălile muzeului reconstituie cu fidelitate și forță plastică o istorie milenară, prin expunerea mărturiilor materiale, evocarea celor mai de seamă evenimente și a personalităților de prim-plan. sibile printr-o cercetare prinse în siune de Moldavie ediția ain anuarul cu același titlu, concentrează specialiști din întreaga țară, conferindu-i ținută înalt științifică și prestigiu in continuă creștere.Dacă activitatea științifică se află implicată in tot ceea ce muzeul oferă publicului larg spre vedere, la fel de importantă apare acțiunea de

mărturiilor celor mai și a . ___Toate au fost po- asiduă muncă de cu multe teme cu- planul național unic. O se- comunicări anuale „Acta Meridionalis11, ajunsă la IX-a, cu lucrări publicate

popularizare a istoriei noastre eroice, de atragere în sălile muzeului a unui număr cît mai mare de oameni prin manifestări politico-ideologice și culturale. O serie de brigăzi științifice activează sub îndrumarea muzeului, ciclurile de prelegeri, expozițiile permanente sau itinerante, complexe sau tematice, întil- nirl cu veterani, lecții deschise in muzeu, proiecții de filme sau diapozitive contribuie la o puternică și permanentă educație de prețuire a istoriei noastre, de cultivare a iubirii de patrie. In cadrul acțiunii „O zi pe săptămînă muzeul vă aparține11, întreprinderile își desfășoară aici activități culturale și educative sau colective ale muzeului merg in întreprinderi. Caracterul sincretic al manifestărilor reiese din asocierea lor cu seri de muzică și poezie, primiri în organizațiile de pionieri și tineret, acțiuni distractive. Cercul „Prietenii muzeului11 atrage elevii la mai buna cunoaștere a istoriei zonei și a patriei. stimulează prezența acestora pe șantierele arheologice. Un loc aparte revine in cadrul instituției muzeului „Constantin Tănase11. Conceput ca așezămint al umorului, căruia i se asociază festivalul anual al umorului de la Vaslui, muzeul este o alcătuire unică, adăpostind mărturii despre viața marelui comic, colecții de medalii ale laureaților festivalului, cărți din domeniu, reproduceri, lucrări de artă plastică. Se urmăreșV extinderea muzeului prin cuprindf rea însemnelor umorului popular, măști tradiționale, măști de teat*  caricaturi etc., astfel incit, cu timr aici să se contureze un cuprinz muzeu al umorului românesc.Instituții de primă importantă blioteca și muzeul au reușit r impună în viața culturală detului ca factori 'majori de tie patriotică, de cultivare a nii pentru cunoaștere și frum chizind o pagină inedită în blul de ctitorii al zonei atit nică in împliniri în acest decenii.
Emil VAST
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VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ 
A LOCALITĂȚILOR PATRIEIDIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SClNTEIF'

CiMPULUNG : Construcții 
social-edilitareConstructorii de locuințe din Cimpulung, județul Argeș, au pus la dispoziția oamenilor muncii, de la Începutul anului, peste 180 de apartamente. In ultimii 20 de ani, s-au construit aici importante obiective economice, peste 10 000 a- partamente, un spital cu 450 locuri, în momentul de față, se construiesc noi blocuri de locuințe și se extinde rețeaua de alimentare cu apă potabilă și industrială. (Gh. 

Cirstea).

VASLUI : Productivitatea 
muncii — in creștereAplicarea consecventă a măsurilor de mai bună organizare, de modernizare și înnoire a proceselor de producție, de sporire a responsabilității oamenilor muncii din Întreprinderile industriale vasluie- ne pentru perfecționarea continuă a pregătirii lor profesionale au condus la creșterea productivității muncii în perioada care a trecut din acest an cu 1 800 lei pe fiecare lucrător. A fost realizată astfel o

Noul complex meșteșugăresc din BotoșaniFoto : Eugen Dichiseanu
PRODUCȚIA PENTRU EXPORT

urmărită zilnic,
(Urmare din pag. I)gula ca toate comenzile să fie analizate cu atenție, lansarea produsului In fabricație făcîndu-se în funcție de termenele de livrare și de sorto- tipodimensiunile cerute. îmbinăm astfel cerința realizării prompte a produselor, cu aceea a eficientei fabricației.Ce se întîmplă după lansarea în fabricație 7 în paralel cu preocupările comisiei pentru export, realizarea producției se urmărește de cătro colective speciale pe fiecare secție, alcătuite din cite cinci oameni. Zilnic, in primele ore se face analiza producției pentru export, stabilin- du-se măsurile ce se impun în continuare pentru buna desfășurare a activității. Asemenea analize s-au dovedit a fi absolut necesare, întru- cît structura producției este foarte variată, iar problemele care apar sînt

Pe întreg fluxul de fabricație 
— exigență sporită pentru cajitateDeși sarcinile de export ce revin în acest an colectivului de oameni ai muncii de la întreprinderea de piele și încălțăminte Rîmnicu Vîlcea sint cu peste 30 la sută mal mari fată de realizările anului trecut, acest important indicator a fost îndeplinit și simțitor depășit pe primele două luni ale anului, estimindu-se că primul trimestru va fi încheiat cu rezultate dintre cele mal bune.— Realizările noastre în acest domeniu — ne spune Mariana Șerban, inginerul-sef al întreprinderii — sînt efectul direct și concret al măsurilor aplicate încă de anul trecut, ce au vizat în principal perfecționarea organizării producției pe cele trei linii specializate pe care fabricăm in exclusivitate produse pentru export. Din seria acestor măsuri aș aminti reorganizarea cu forțe proprii a unui atelier de croit și montarea unei benzi transportoare prin valorificarea mai bună a unor spații de producție existente, precum si prin folosirea unor utilaje disponibile. Cit privește forța de muncă de pe noul flux de fabricație, aceasta a fost asigurată prin recrutarea celor mai buni muncitori și maiștri din întreprindere. Tot la sfirșitul anului trecut am pregătit mai multe colecții de modele care au fost prezentate la cîteva tîrguri și expoziții internaționale. Aprecierea de care s-au bucurat, noile noastre modele de încălțăminte este dovedită 

Ce concluzii s-au desprins din această 
anchetă-sondaj ?• Planul la export poate fi îndeplinit ritmic, integral, dacă producția este bine și din vreme pregătită sub toate aspectele : organizatoric, tehnic și tehnologic.• Garanția onorării obligațiilor din contractele externe o oferă concentrarea fabricației produselor pentru export in prima parte a fiecărei luni și terminarea acestora cu un avans de 10-15 zile - necesar expedierii și întocmirii formalităților vamale.• Deosebit de utilă este organizarea unor linii tehnologice specializate pentru export in care să fie selecționați să lucreze cei mai buni muncitori.• Urmărirea îndeaproape, zilnică, și analiza periodică a stadiului realizării produselor destinate pieței externe sint de natură să permită sesizorea la timp a problemelor care apar și soluționarea lor operativă.• Ritmul susținut de lucru nu trebuie să abată nici un moment atenția de la cerințele înaltei calități a produselor. Din acest punct de vedere, deosebit de controlul tehnic permanent, exigent, care este necesar să fie efectuat pe fluxul tehnologic, un rol important revine asistenței tehnice competente in toate schimburile.• Eforturile pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor la. export trebuie sprijinite îndeaproape de toți furnizorii de materiale care, la rindul lor, au datoria să-și onoreze prompt obligațiile față de unitățile care produc pentru piața externă.Anchetă realizată de Corneliu CARLAN, Marin OPREA, 

Eugen TEGLAȘ și Ion STANCIU

producție-marfă suplimentară in valoare de peste 120 milioane lei. între cele 30 de unități economice din județ care au depășit substanțial acest indicator se numără întreprinderile de materiale izolatoare, Textila și Combinatul de fire sintetice din Vaslui, întreprinderile de elemente pneumatice și aparate de măsură, de produse abrazive și de rulmenți din Bîrlad, fabrica de utilaje complexe din Huși. (Petru Necula).
BRAȘOV: Livrări 

suplimentare la exportChimiștii din Făgăraș au reușit să-și realizeze sarcinile la export și să le depășească cu peste 20 milioane lei. O contribuție de seamă la acest rezultat l-au adus colectivele conduse de inginer Dumitru Lungu din sectorul îngrășăminte chimice, de inginer Emilian Nicula, din secția an- tidăunători și inginer Gheorghe Tomșa, șeful instalației de no- volac. Datorită acelorași strădanii, alte 16 colective de oameni ai muncii din județ, printre care se numără cele de la „Rulmentul",

realizată zilnicmultiple. Cele mai multe din măsuri vizează asigurarea aprovizionării ritmice cu materii prime și materiale Totodată, la realizarea în bune condiții a producției pentru export concură și măsurile privind stricta specializare a anumitor linii de fabricație și introducerea unor tehnologii noi. Bunăoară, proiectarea și executarea unei noi calibrați! asigură o creștere importantă a randamentului la laminorul continuu : au fost îmbunătățite tehnologia și organizarea activității în zona de retezare a țevilor, s-a introdus procedeul de debitare a țaglelor cu oxigen. Pentru amplificarea bunelor rezultate și fabricarea unor cantități tot mai însemnate de produse pentru export botărîtoare este acum aprovizionarea ritmică cu țagle — materii prime de bază pe care le asigură industria noastră siderurgică.

de faptul că pentru acest an am Încheiat contracte cu parteneri și din alte țări decît cele cu care, prin tradiție, colaborăm de mai multi ani.— Această largă deschidere către piața externă presupune, după cum este si firesc, realizarea unor produse competitive, de calitate superioară. Cum răspundeți acestei cerințe 7— Colega mea — precizează ing. Coriolan Cremene, directorul unității — se referea la încadrarea pe cele trei linii tehnologice specializate pentru export a celor mai buni muncitori. De asemenea — cadrele din conducerea întreprinderii, alți specialiști asigură, prin rotație asistență tehnică permanentă. Am reorganizat activitatea serviciului de control tehnic de calitate, introdu- cind verificarea fazială pe operațiuni și pe fluxuri și încheind acest „lanț" de control al calității la toate produsele finite înainte de ambalarea și pregătirea acestora pentru livrare. Suplimentar, prin sondaj, efectuăm un riguros control pe loturi și modele. in asa fel ca fiecare produs să corespundă întru totul normelor de calitate stabilite prin obligațiile contractuale cu partenerii externi. Că această activitate o realizăm cu maximă exigență și răspundere o demonstrează, între altele, și faptul că. de 15 ani de cînd am ieșit cu produsele noastre pe piața externă, nu am înregistrat nici o reclamație. 

întreprinderea de utilaj chimic din Făgăraș, întreprinderea de articole tehnice din cauciuc Brașov, „Electroprecizia" — Săcele și altele înregistrează la această dată un substanțial avans in onorarea o- biigațiilor contractuale Încheiate cu partenerii externi. (Nicolae Mocanu).
ALEXANDRIA: Producție 
suplimentară cu consumuri 

reduseAngajat cu toate forțele în ampla întrecere socialistă ce se desfășoară pentru îndeplinirea și depășirea planului pe acest prim an al noului cincinal, harnicul colectiv al întreprinderii de rulmenți Alexandria obține noi și importante succese. Astfel, în perioada ce a trecut din anul acesta, aici s-au realizat suplimentar paste 350 000 de rulmenți cu înalte performanțe tehnice și de calitate, destinați beneficiarilor din țară și partenerilor externi. Succesul este cu atît mai remarcabil, cu cît el a fost obținut în condițiile economisirii a 53 tone metal, 61 tone combustibil convențional și 980 MWh energie electrică. Aceste rezultate au la bază materializarea primelor acțiuni prevăzute intr-un complex program de perfecționare a organizării și modernizării procesului de producție al întreprinderii. (Stan Ștefan).
BACĂU : Sonde 
telemecanizatePe cîmpurile petroliere de la Tazlău, Pietrosu și Lucăcioaia din cadrul Schelei de producție Mo- dîrzău, județul Bacău, au fost telemecanizate alte 160 sonde de extracție a țițeiului aflate în producție. în felul acesta, se asigură un control permanent asupra tuturor punctelor de lucru, defecțiunile sînt semnalate și remediate operativ, se cunoaște cu precizie în orice moment debitul fiecărei sonde. Telemecanizarea sondelor conduce atît la economisirea de energie electrică și piese de schimb, cît și la creșterea simțitoare a productivității muncii. Pînă la această dată, în cadrul Schelei Modirzău au fost telemecanizate aproape 500 de sonde; alte 220 de sonde sînt în curs de telemecanizare. (Gheorghe Baltă).

filele cărții pentru tineret"
Sub semnul aniversării a 65 de 

ani de la crearea Partidului Comu
nist Român, marți au început in 
întreaga țară „Zilele cărții pentru 
tineret". Alături de „Decada căr
ții românești", „Zilele cărții social- 
polittce", „Luna cărții la sate" și 
„Luna cărții in întreprinderi și instituții", manifestarea prilejuiește o 
largă difuzare și popularizare a 
producției editoriale românești — 
volume de literatură social-politi- 
că, beletristică, științifică, tehnică, 
de artă. Ediția din acest an a „Zi
lelor cărții pentru tineret" are in 
program o multitudine de manifes
tări — lansări de cărți, mese ro
tunde, dezbateri, simpozioane, in- 
tilniri ale tinerilor cititori cu scrii
tori, editori, oameni de știință, 
cultură și artă. Vor fi aduse in a- 
tenția publicului lucrări ce ilus
trează marile realizări ale poporu
lui nostru sub conducerea partidu
lui, de-a lungul celor peste 20 de 
ani de istorie nouă, revoluționară 
care au trecut de la Congresul al 
IX-lea. O atenție deosebită va ft 
acordată lucrărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, acțiunilor cu 
cartea social-politică, care relevă

-IDEILE NOI? BINEVENITE!
-DAR ÎN CÎT TIMP SÎNT APLICATE?
(Urmare din pag. I)

Cronica zileiCu prilejul celei de-a 65-a aniversări a Zilei Armatei Populare Mongole, ambasadorul Republicii Populare Mongole la București, To- goociin Ghenden a oferit, marți, un cocteil.Au participat membri ai conducerii Ministerului Apărării Naționale, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai unor instituții centrale, generali și ofițeri, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice, atașați militari, aero și navali acreditați in țara noastră.
★O delegație a Conferinței de coordonare pentru dezvoltare a țărilor din sudul Africii (S.A.D.C.C.) —organizație regională, formată din Angola, Botswana, Tanzania, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambic, Swaziland și Lesotho — a făcut o vizită in țara noastră. Delegația a fost condusă de Rui Baltazar Dos Santos Alves, vicepreședinte al Consiliului ministerial al S.A.D.C.C., ministrul fipanțelor al R. P. Mozambic.Oaspeții au avut întrevederi la conducerile Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, precum și la o serie de ministere economice. Cu acest prilej, au fost examinate posibilitățile privind dezvoltarea colaborării și cooperării economice dintre România si țările membre ale S.A.D.C.C. in diferite domenii, lărgirea și diversificarea relațiilor comerciale bilaterale și s-a făcut un schimb de opinii cu privire la unele probleme internaționale de interes comun.

(Agerpres)

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrologie comunică timpul probabil pentru Intervalul 19 martie, ora 20 — 22 martie, ora 20. In țară î Vremea va con

tinua să se încălzească ușor. Cerul va
riabil va prezenta innorărl, mal accen
tuate In primele zile tn regiunile su
dice, unde vor cădea precipitații slabe. 
Izolate, sub formă de burniță și ploaie. 
Vîntul va sufla slab pină la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
Intre minus 3 șl plus 3 grade, mai 
coborîte în centrul șl nordul țării, în 
primele nopți plnă la minus 9 grade. 
Iar maximele vor fl cuprinse între 4 
și 14 grade, Izolat mal ridicate. Local 
se va produce ceață. In București : 
Vremea va continua să se încălzească 
ușor. Cer variabil. La Începutul Inter
valului va burnița sau va ploua slab. 
Vîntul va sufla slab plnă la moderat. 
Temperaturile minime vor fl cuprinse între zero și plus 3 grade, cele maxime între 6 șl 10 grade. Condiții de ceață.

bogatele tradiții progresiste, revo
luționare ale^ poporului român, rea
lizările României in anii socialis
mului. In scopul sprijinirii pregă
tirii profesionale a tinerilor, al in
formării acestora cu noile cuce
riri ale științei vor fi organizate 
dezbateri pe marginea unor colec
ții și serii de carte științifică și 
tehnică.

Simpozionul „Cartea pentru ti
neret" — factor activ al formării 
culturii umanist-științifice, al spi
ritului revoluționar al tinerei ge
nerații", organizat, marți, la Bi
blioteca Centrală Universitară din 
Capitală, a marcat deschiderea la 
nivel național a manifestării. Cu 
același prilej, a fost deschisă aici 
expoziția avind drept generic „Car
tea — mijloc de informare și for
mare a tinerei generații" și a fost 
urmărit un recital de poezie pa
triotică. Cartea destinată tinerei 
generații in programul editurilor 
„Junimea", „Scrisul românesc" și 
„Dacia" a făcut obiectul dezbate
rilor organizate, in aceeași zi, la 
casele de cultură ale tineretului din 
Iași, Craiova ți Cluj-Napoca.

(Agerpres)

tot ceea ce se naște valoros, ca modalitate practică, in privința economisirii energiei. Rezultatele sînt făcute public, preluate de alții, experiența bună circulă aproape instantaneu, prin „vasele capilare" ale puternicei citadele industriale a Ploieștilor. Iar cum scuza că „n-am știut de așa ceva", nu mai poate fi invocată, controlul receptivității pornește. din start, de la un nivel ridicat obiectivele sale vizează, din start, rezultate palpabile.— Totul e ca gestionarii de experiență valoroasă — am în vedere aici în primul rînd birourile executive ale consiliilor oamenilor muncii — să fie receptivi. Iar asta înseamnă nu numai vorbe, ci decizia ca specialiștii să studieze operativ o soluție sau alta, să aleagă calea aplicării, modalitățile ei practice, să arate ce trebuie pentru asta etc.— Ajungem deci la actul de decizie 7— Neapărat. Să nu se uite că aplicarea unei noi metode de lucru poate angaja valori materiale importante. Alteori mai trebuie îmbunătățită, adaptată. N-ai oțelul de marca cutare ori utilajul adecvat. Cauți soluții, rezolvi. Totul e să vrei să rezolvi. Să nu te dai în umbra obstacolelor. ci să afli drumul care deschide poarta noului. Iar învingerea obstacolelor, dincolo de faptul că este și un act de conștiință revoluționară, poate deveni sarcină de serviciu tot printr-un act de decizie al organului de conducere colectivă.Iată-ne din nou în fața unei opinii asupra căreia se stăruia și in ancheta din „Scînteia" pe care am evo- cat-o la începutul acestor rinduri. Promovarea experienței înaintate nu devine realitate prin actul voluntar al cuiva, ci este, trebuie să fie emanația actului de decizie temeinic gîn- dit, fundamentat, în scopul declarat al unui ciștig productiv riguros demonstrat Asta presupune, pe de o parte, receptivitate maximă la fluxul noului „fabricat" necontenit de viață, permeabilitate la ideile novatoare și pe de altă parte, antrenarea operativă a forțelor și mijloacelor care pot determina generalizarea unei experiențe. Realitatea arată însă că nu peste tot receptivitatea își dă mina cu acțiunea hotărîtă a factorilor de decizie, că și în industria ploieșteană sint locuri unde experiențe bune sînt uitate pe drum, peste ele se așter

DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI
TRAINICELE VERTICALE ALE BELGRADULUILa Uniunea ziariștilor din Iugoslavia aveam să aflu că în această tară vecină și prietenă apar nenumărate ziare și reviste, fiecare cău- tind șă-și cîștige și să-și păstreze cititorii printr-o largă revărsare de inițiativă publicistică. Și cu toate că în lunga listă a titlurilor de publicații nu se va găsi vreuna care să poarte numele de Kalemegdan, acesta, ne încredințează gazdele, este cel mai bine informat și cel mai căutat „ziar vorbit" din Iugoslavia. Ce este de fapt Kalemegda- nul 7 Nimic mai simplu pentru oricare belgrădean ! Rostiți în București „Cișmigiu" și veți înțelege cam ce ar putea fi Kalemegdanul la Belgrad. Cîndva, în umbra secolelor. o fortăreață în care se puneau la cale subtile planuri strategice a devenit azi un căutat parc cu muzee și terenuri de sport, parcă mereu în extindere, fără a se dovedi, totuși, suficiente în fata solicitărilor mereu sporite ale locuitorilor Belgradului. Se află înălțat parcă anume pentru a domina cîm- pia întinsă Ia poalele sale, dincolo de Îmbrățișarea Dunării cu Sava. Din largul balcon de piatră al Ka- lemegdanului poți admira, pînă spre orizontul stins în pădurile din jur. Noul Belgrad, cel mai mare cartier din capitala Iugoslaviei și. cu siguranță. și cel mai mare din tară. .De-a lungul întregului an. dar mai ales o dată cu venirea primăverii, Kalemegdanul este înțesat de lume. Și desigur că nu întîmplător gospodarii orașului au avut ideea de a risipi pe alei sau în fata unor bănci panouri inspirat lucrate, pe care, alături de desene nostime, poți citi inscripții de genul : „Nu rupeți florile 1“ sau „Păstrați curățenia orașului !“. Ceva de genul acesta, dar nu chiar așa ! Pentru că. aproape involuntar, multe din panouri îți rețin atenția.

„Dacă iți place să iubești cu ade
vărat. caută să iubești și Belgradul 
un pic mai mult cu fiecare zi !“. 
„Lasă să crească ce a răsărit fru
mos. lasă să zboare ce s-a născut 
pentru zbor și să alerge ce s-a năs
cut pentru a alerga ! Lasă să tră
iască pentru tine și pentru Belgrad 
tot ce este frumos să trăiască !“. 
„Prietenii adevărați protejează Bel
gradul, dușmanii il distrug. Nu dis
trugeți Belgradul ! El a fost distrus 
pină acum de 40 de ori ! A sosit 
timpul să-l protejăm !“. „Să iubim * * 
Belgradul mereu, nu numai o dată 
pe an. la aniversarea sa !“. „Stră
zile sînt ale noastre, parcurile, la 
fel! Autobuzele sînt ale noastre, 
cerul senin de deasupra noastră este 
al nostru. Toți avem nevoie de a- 
ceste minunate lucruri, care sînt ale 
noastre. Să învățăm să protejăm 
toate lucrurile noastre !“.

se obține rambursarea rapidă, necesară. Dar...Dar, din păcate uneori, chiar și in aceste condiții, cînd lucrurile sînt clare pentru toți, se acționează cu încetineală. Motivația grabei evocate rămîne pentru unii doar la stadiul de înțelegere... facultativă. Altfel, nu poți pricepe cum, chiar și la Combinatul de la Brazi este tărăgănată finalizarea unor instalații de recuperare, cum la Rafinăria „Vega", cel puțin pină în prezent, nu s-a dovedit un interes susținut pentru preluarea acestei soluții. Care este explicația 7— Explicații, justificări pot fi multe, e de părere interlocutorul nostru. Din păcate, ele nu sînt in măsură să... recupereze energia secundară. Cert este că pe ici, pe colo se mai face simțită optica potrivit căreia introducerea unei noutăți, aplicarea unei experiențe valoroase ar fi chestiuni... în afara producției. Or, e limpede că un asemenea punct de vedere nu-si are nici un temei. O experiență valoroasă privind organizarea fluxului de producție, introducerea unei noi tehnologii, a unei instalații de recuperare etc. fac parte integrantă din arsenalul de mijloace productive ; mai mult chiar, își dovedesc prompt utilitatea, eficiența. Sigur, aplicarea lor în condițiile riguroase ale îndeplinirii indicatorilor zilnici de plan presupune bătaie de cap, organizare matematică, dar și avantajele ce decurg din „tulburarea"confortului personal sînt dintre cele mai mari. în planul producției, al creșterii productivității muncii, al eficienței in genere.Pornind de la aceste date ale realității, am pus întrebarea ; ce condiționează, in ultimă instanță, generalizarea experienței bune 7 Dintre multele argumente aduse să ne oprim la unul singur : circulația cit mai rapidă a ideilor novatoare. Promptitudinea cu care se întocmește „pașaportul" fiecărei experiențe, metode, tehnologii astfel incit acestea să călătorească nestingherit dintr-o întreprindere in alta, să fructifice. de asemenea, rapid. Un colectiv pe problemele energiei, format pe oraș de către Consiliul municipal de control muncitoresc al activității economice și sociale îndeplinește tocmai acest rol. Aici se concentrează

Străbătînd aleile. întîlnești zeci Si zeci de asemenea „fluturași" ai unei propagande pentru protecția mediului înconjurător, ingenios inoculate in sufletul fiecărui cetățean. Și nici unul din îndemnurile întilnite nu te lasă indiferent. Ni se spune chiar că asemenea îndemnuri capătă finalitate în însuși modul de a se comporta al belgrăde- nilor. în atitudinea lor fată de orașul pe care ei înșiși l-au înzestrat — pentru ei și urmașii lor.După o oră de mers pe jos. tra- versînd parcă o vastă expoziție de arhitectură — de la zidurile cetății Kalemegdan la siluetele noilor blocuri sau la insolita construcție a complexului „Sava", destinat îndeosebi conferințelor internaționale — aveam să ajungem intr-una din zonele cele mai „fierbinți" ale orașului. Acolo unde orașul se naște mereu, acolo unde granițele, parcă vii ale Noului Belgrad se întind generos in îmbrățișarea cim- piei. însoțitorul nostru nu poate să-si stăpînească plăcerea de a pre

ne... tensiunea preocupărilor „la zi“ si nu o dată sînt redescoperite cu mirare formule aflate în propria vistierie de valori, dar date De linie moartă. La adunarea generală de la începutul acestui an de la întreprinderea de utilaj petrolier și reparații, de exemplu, s-a criticat tocmai lipsa de preocupare față de propria experiență valoroasă care a rămas fără finalitate. Despre ea s-a raportat la vremea cuvenită, dar totul n-a fost decit un. „foc de paie". Entuziaștii s-au temperat, autorii ideii au mai imbătrinit puțin, s-au apropiat cu încă un pas de zidul blazării. Oricîte explicații s-ar aduce aici nu fac nici cit o ceapă degerată față în față cu valoarea care trebuie pusă în operă. Ce anume generează asemenea delăsări ? Nu cumva, intre altele, și optica potrivit căreia aplicarea unei idei novatoare ar fi doar o chestiune... facultativă 7 Nu cumva această optică, evident de neacceptat. își face loc și pentru că nu peste tot se stabilesc criterii riguroase, de plan, în aplicarea și generalizarea experienței de valoare? Criteriile riguroase pot garanta un control pe măsură, la obiect, capabil să despartă buna intenție în vorbe de realitatea practică, de fapta concretă.Cum se exercită controlul asupra acestui indicator al generalizării experienței valoroase, iată o altă întrebare la care am căutat să aflăm răspunsul Ia Ploiești. Am notat : el se inițiază de către organul de partid, prin consiliul de control muncitoresc. Devine realitate și la instruirile lunare cu activul de partid, unde se comunică noutăți de ultimă oră în acest domeniu, se raportează asupra preocupării pentru generalizarea noului și, după ce se ia pulsul ideilor novatoare, se formulează critici acolo unde se tărăgănează lucrurile. Controalele complexe, analizele periodice din biroul comitetului municipal de partid, de asemenea, sînt mijloace prin care se analizează „cota" receptivității la nou, nu in declarații, ci în fapte. La toate acestea trebuie asociată activitatea sindicatelor, a U.T.C.-ului, comisiilor da femei, consiliului inginerilor și tehnicienilor.Dar despre felul cum funcționează acest mecanism, cît de viabile sînt verigile lui, care sint rezultatele'obținute vom mai avea prilejul să stăruim în investigațiile viitoare. 

zenta noul cartier prin ochii locuitorilor săi, între care se numără. Aflăm astfel, că fiecare bloc — și sînt cîteva sute — și-a căpătat o poreclă Încă din timpul construcției, „nașii" neputînd fi vreodată identificați. Așa că un străin care caută o adresă, s-ar. interesa zadarnic de numele Incifrat de tipul „OD-39 bis", dar poate ajunge ușor la destinație întrebînd de blocul „Șopîrlâ" sau „Silozul", „Conserva" ori „Gemenii", „Chifla" sau „Leneșul", sau cîte și mai cite. Rind pe rind, porecla fiecărui bloc sună și ca un certificat de apreciere dat inspirației arhitectilor și muncii constructorilor.Se construiește mult la Belgrad
însemnări de călătorie 
din R.S.F. Iugoslavia

și la fel de important este și faptul că se construiește frumos. In medie, in ultimul deceniu s-au construit anual între nouă si zece mii de apartamente. Cum vede acest însemnat efort constructiv unul dintre edilii orașului si cum este păstrată sănătatea mediului înconjurător aveam să aflăm dintr-o scurtă convorbire cu Nadejda Kru- 
nic, președinta comitetului municipal Belgrad pentru urbanism.— Socotesc că Belgradul nostru este un oraș modern, cu toate că s-a înălțat peste sau lingă orașul vechi de secole, ne spune interlocutoarea. In tot ce construim, ne ferim de uniformitate, obositoare în arhitectură. Pînă acum am reu-. șit în bună măsură. Cred însă că orașul nostru poate și va deveni si mai modern.

— Ce înseamnă, in concepția 
dumneavoastră, un oraș modern 9— Un oraș cu construcții frumoase. cu bulevarde largi, cu întinse zone de spatii verzi, terenuri de sport și lacuri de joacă pentru copii, un oraș cu dotări sociale și culturale corespunzătoare, cu o rețea de magazine diversificate și cu mijloace de transport rapide si eficiente. Pe scurt, un oraș gîndit si construit pentru sufletul omului si mereu cu ochii spre generațiile viitoare, care vor moșteni zestrea noastră.

— Cum aflațl dacă si locuitorii

Panorama orașului Belgrad
t V

18,30 Fotbal. Transmisiune directă : 
Kuusysi Lahti — Steaua Bucu
rești. In pauză — publicitate

20,15 Telejurnal

INFORMAȚII
In partida' retur pentru C.C.E, 

Azi, la Helsinki,
Steaua București — Kuusysi 

Lahti
- meciul va fi transmis 
la radio și televiziune -FOTBAL. Astăzi, pe stadionul o- limoic din Helsinki se va desfășura meciul retur dintre echipa Steaua București sf formația finlandeză Kuusysi Lahti, contind pentru sferturile de finală ale „Cupei campionilor europeni" la fotbal. Campionii noștri au făcut luni, după sosire, un antrenament pe un teren cu a- coperămînt sintetic, iar ieri s-au antrenat din nou, la ora 18,30 (ora de începere a meciului de azi), chiar pe' stadionul olimpic. Toți componenții lotului stelist sint valizi pentru ioc. Starea terenului — am fost informați — este acceptabilă. După cum se știe. în primul ioc. disputat cu două săptămîni in urmă, la București, scorul a fost egal (0—0).Partida va fi transmisă la posturile de radio și televiziune și va fi arbitrată de V. Christov (Cehoslovacia).

★Iată si programul celorlalte meciuri din competițiile continentale (în paranteză sînt trecute rezultatele înregistrate în prima manșă) : „Cupa campionilor europeni": Anderlecht — Bayern Miinchen (1—2) ; Juventus Torino — F.C. Barcelona (0—1) ; I.F.K. Goteborg — Aberdeen (2—2) ; „Cupa cupelor" : Dinamo Kiev — Rapid Viena (4—1) ; Benfica Lisabona — Dukla Praga (0—1) ; Bayer Uerdingen — Dynamo Dresda (0—2); Atletico Madrid — Steaua roșie Belgrad (2—0) ; „Cupa U.E.F.A." : F.C. Koln — Sporting (1—1) ; Neuchâtel Xamax — Real Madrid (0—3) ; Wa- regem — Hajduk Split (0—1) ; F.C. Nantes — InterAazionale Milano (0—3).
★Disputat Ia Bagdad, cel de-al doilea meci internațional amical de fotbal dintre echipa Irakului și o 

Belgradului, împărtășesc un ase
menea punct de vedere ?— Capitala noastră este împărțită în 16 sectoare. Practic, cam tot ce se vede nou în cartierele noastre este făurit numai după consultarea prealabilă a cetățenilor. Există organizate forme democratice de consultare a cetățenilor, propunerile sau observațiile făcute fiind apoi dezbătute în adunarea municipală consacrată problemelor urbanismului. Iată, de pildă, la cererea cetățenilor s-a construit o linie de tramvai rapid, care leagă Vechiul Si Noul Belgrad, au fost scoase din zonele locuite unele fabrici ' care poluau mediul, au fost amplasate panouri speciale — ce-i drept costisitoare, dar care atenuează poluarea fonică — s-a reglementat circulația autocamioanelor numai pe liniile de centură, au fost amenajate citeva zone pietonale si multe altele.

— Ce noutăți vor aduce anii ce 
vin in înfățișarea orașului ?— In general, am renunțat la clădirile înalte și vom construi, aproape în exclusivitate, blocuri cochete cu 4—5 etaje, care sînt mai puțin costisitoare, mai „umane" și pot fi întreținute mai ușor. Apoi, sperăm că în viitorul nu prea îndepărtat vom reuși să facem ceea ce la București s-a realizat — un metrou modern pentru belgrădenî. Proiectul există de circa zOce ani, dar așteptăm un moment economic mai prielnic. Orașul nu se va mai extinde ca suprafață și vom căuta să amplasăm noile cartiere de locuințe în spatiile libere existente, fără însă să atentăm la zonele verzi. Dimpotrivă, vom căuta să antrenăm populația la utilizarea gospodărească. în scop agricol, a numeroase zone prielnice, în prezent neglijate. Sînt sigură că dacă despre Belgradul de azi se poate spune că este un oraș modern, despre cel de mîine vom putea spune că va fi un oraș modern, frumos și deosebit de ospitalier. Visez la ziua cînd plim- bîndu-mă pretutindeni prin Belgrad, să am senzația că mă plimb printr-un imens parc. Si e posibil să înfăptuim ce ne propunem, dar numai și numai cu ajutorul cetățenilor, beneficiarii directi ai trainicelor verticale crescute aici, lingă Dunăre și Sava.

Viorel SA1AGEAN

20,35 Pe trepte de-mplinlre. Emisiune 
de versuri și cintece (color)

20,45 Partidul Comunist Român — gtn- 
dire novatoare, acțiune revoluțio
nară. Legătura strînsă cu masele 
— izvorul forței partidului

21,05 Film In serial. „Cel patru Robin
son" (color). Episodul 1

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

SPORTIVEselecționată divizionară din România s-a Încheiat la egalitate : 0—0. In prima intîlnire a fost înregistrat, de asemenea, un scor egal, 1—1.ȘAH. în runda a 7-a a campionatului european de șah pentru junioare, ce se desfășoară la Băile Herculane, Cristina .Bădulescu a învins-o în 32 de mutări pe Ildiko Madl, Couli a pierdut la Polakova, Markov a cîștigat la Abraham și Strzalka la Drewes, în timp ce partidele Nicoară — Matveeva, Boicu — Traberts s-au încheiat remiză, în clasament conduce Matveeva (U.R.S.S.) — cu 5,5 puncte, urmată de Strzalka (Polonia) — 5 puncte, Madl (Ungaria), Traberts (R.F.G.) — 4,5 puncte, Peiceva (Bulgaria) — 4 puncte (1), Bădulescu (România) și Markov (Iugoslavia) — cîte 4 puncte etc.t SCHI. „Cupa Mondială" la schi a programat pe pîrtia de la Whistler Mountain (Canada) o probă masculină de slalom superurias. în care victoria a revenit vest-germanului Markus Wasmeier (l’43”23/100). urmat de elvețianul Martin Hangl (l’44”94/100). Lider al clasamentului general se menține Marc Girardelli (Luxemburg), secondat de elvețianul Pirmin Zurbriggen.PATINAJ, La Geneva au început întrecerile campionatelor mondiale de patinaj artistic, la care participă 129 de sportivi și sportive. în proba masculină, după figurile impuse, pe primul loc se află Aleksandr Fadeev (U.R.S.S.), urmat de Josef Sa- boveik (Cehoslovacia). La perechi, după „programul scurt", conduce cuplul sovietic Ekaterina Gordeeva, Serghei Grinkov.JUDO. Campionatul european feminin de judo s-a încheiat Ia Londra. cu succesul sportivelor franceze, care au cucerit trei titluri continentale. în ultima zi de întreceri. Beatrice Rodriguez (Franța) a terminat învingătoare la categoria 56 kg. iar olandeza Irene Dekok s-a situat pe primul loc la categoria „open".
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1 diată a unor măsuri de dezarmare r în Europa, printre care retragerea 4 tuturor rachetelor nucleare cu rază ' medie și scurtă de acțiune, precum și înghețarea arsenalelor nucleare • sovietice și americane, transmite agenția Associated Press.Totodată, în document se exprimă opoziția față de programul militar american „Inițiativa de Apărare Strategică", precum și față de „Inițiativa de Apărare (Vest)-Euro- peană", preconizată de ministrul vest-german al apărării, adaugă A.P. Propunerile cuprinse în do- 
Interzicerea experiențelor

tuturor popoarelorNAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). — Proiectul declarației poli-, tice care urmează să fie examinat în cadrul viitoarei întilniri ministeriale a țărilor membre . ale mișcării de nealiniere — programată să se desfășoare' la Delhi, în luna s aprilie — subliniază necesitatea urgentă a încheierii unui acord cuprinzător referitor la interzicerea tuturor experiențelor cu arme nucleare, s-a anunțat la sediul din New York al Națiunilor Unite, după cum informează agenția Press Trust of India.

incr ANUL INTERNATIONAL1 j?bl »= AL PĂcn’ — 12®.

Pentru retragerea tuturor rachetelor nucleare 
din EuropaBONN 18 (Agerpres). •— Comitetul pentru probleme de securitate al Partidului Social-Democrat din R.F.G., de opoziție, a dat publicității la Bonn un document în care

cument urmează a fi dezbătute congresul P.S.D. din august a.c. laLa
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BONN 18 (Agerpres). Karlsruhe s-a desfășurat o reuniune a Partidului Ecologist din R.F. Germania. Participanții au hotărît organizarea, în luna octombrie, a unei ample demonstrații pentru pace. După cum relevă agenția France Presse, demonstrația va avea loc in masivul Hunsrueck, unde urmează să fie inștalate, in- cepînd de la sfîrșitul acestei luni, 4 96 de rachete nucleare americane <' cu rază medie de acțiune de tip * „Cruise".Pe teritoriul vest-german au fost 1 deja amplasate 108 rachete nuclea- ’ re americane de tip „Pershing-2“. ț 
nucleare este în interesul j 

încheierea unul asemenea acord J — se evidențiază în. proiect — este ) nu numai în interesul statelor po- 4 sesoare de arme nucleare, ci al J tuturor țărilor și popoarelor globu- * lui. Totodată, documentul respinge doctrina „descurajării nucleare", / apreciind că ea constituie o cauză / esențială a continuării escaladei * cursei calitative și cantitative a ț înarmărilor, determinînd creșterea 4 insecurității și instabilității pe plan mondial. *
Manifestație de protest împotriva amplasării în Belgia ? 

a noilor rachete nucleareBRUXELLES 18 (Agerpres). — La un an de la amplasarea pe teritoriul belgian a rachetelor nucleare americane, în orașul Flo- rennes a fost organizată o mare demonstrație de protest. La chemarea „Comitetului flamand de acțiune împotriva armelor nucleare" și a „Centrului flamand de acțiuni comune pentru pace", la demonstrație au luat parte mii de locuitori — reprezentanți de frunte ai vieții politice și obștești, deputați

, p , ț șl Paria-în parlamentul național mentul (vest)-european.Majoritatea absolută a belgieni- l lor nu sînt de acord cu hotărîrea / luată cu un an în urmă cu pri- ț vire la amplasarea rachetelor nucleare în țară. De aceea, mișcarea împotriva rachetelor se extinde tot mai mult cu fiecare zi — a declarat la mitingul care a avut loc cu acest prilej președintele , „Comitetului flamand de acțiune împotriva melor nucleare".
Un apel al Comitetului Național Coreean 

pentru Apărarea PăciiPHENIAN 18 (Agerpres). — Comitetul National Coreean pentru Apărarea Păcii a dat publicității, la Phenian, un apel în care cheamă toate forțele iubitoare de pace din întreaga lume să intensifice, în cadrul Anului Internațional al Păcii. mișcarea împotriva războiului și a armelor nucleare — transmite agenția A.C.T.C.Apreciind că declararea de către O.N.U. a anului 1986 An Internațional al Păcii reprezintă un pas pozitiv ce reflectă dorința unanimă a popoarelor de a trăi într-o lume a păcii, apelul subliniază că

ar- *
!Co- pă- ipropunerile realiste ale R.P.D. reene cu privire la promovarea cii în Peninsula Coreea și reuni- ficarea pașnică și Independentă a Coreei, eforturile sincere oe care le face în această direcție reprezintă o contribuție la atingerea obiectivelor Anului Internațional al Păcii. Se evidențiază necesitatea transformării Coreei într-o zonă a păcii, lipsită de arme -nucleare, a . creării climatului favorabil reuni- \ ficăril pașnice a patriei. înlăturării i pericolului de război din zonă și*  apărării păcii și securității mon- 4 diale. .

Fonduri pentru dezvoltare - nu pentru înarmări! J

NAȚIUNILE UNITE 18 (Ager- ‘ ’
preș). — Fondurile cheltuite anual 
in lume pentru arme ar fi sufi
ciente pentru rambursarea tuturor 
datoriilor tarilor în curs de dez
voltare care au atins suma astro
nomică de 1 000 miliarde dolari — 
aceasta este concluzia raportului 
elaborat de comitetul de pregătire 
a Conferinței internaționale in pro
blema relației dintre dezarmare si

dezvoltare, care urmează să tncea- 4 
pă la 1 aprilie la New York. Rapor- ’ 
tul, dat publicității la Națiunile ț 
Unite, indică strinsa legătură exis
tentă intre dezvoltare si dezarma
re. apreciind, intre altele, că înce
tarea cursei înarmărilor poate duce 
la solutionarea problemei datoriilor 
externe ale țărilor in curs de dez
voltare.

Rolul mijloacelor de informare în masă 
în promovarea păciiNAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). — La sediul Națiunilor Unite a avut loc sesiunea Comitetului pentru informații, care a adoptat programul de lucru pe anul în curs.In 1986, declarat de O.N.U. An Internațional al Păcii, sarcinile comitetului sînt deosebit de importante, a declarat președintele comitetului, Willi Schlaegel (R.D.G.).

E1 a făcut apel la îndeplinirea acestor sarcini, în spiritul rezoluțiilor Adunării Generale, care constau în principal în sporirea contribuției' mijloacelor de informare în masă la întărirea și menținerea păcii, la adincirea înțelegerii internaționale, la instaurarea unei noi ordini internaționale in domeniul informării și comunicării.
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U.R.S.S.
în dezbatere - probleme ale accelerării 

dezvoltării economico-socialeMOSCOVA 18 (Agerpres). — Prezidiul Consiliului de Miniștri al U.R.S.S, a examinat — în cadrul unei ședințe la care au luat parte conducători de ministere și departamente. precum și reprezentanți ai consiliilor de miniștri din republicile unionale — măsurile prioritare ce se impun în vederea transpunerii în viață a hotăririlor celui de-al XXVII-lea Congres al P.O.U.S.
Dezvoltarea relațiilorBERLIN 18 (Agerpres). — Vi- zitind pavilionul vest-german din cadrul ediției de primăvară a Tirgulul internațional de la Leipzig, Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane, a relevat că R. D. Germană este interesată în dezvoltarea unor relații de bună vecinătate cu R. F. Germania, fapt confirmat și de dorința celor două părți de a extinde raporturile bilaterale in sectorul economic — relatează agenția A.D.N. La rindul său, Hans Otto Brauetigam, șeful reprezentanței permanente a R. F. Germania la Berlin, a exprimat satisfacția pentru evoluția ascendentă a schimburilor comerciale dintre cele două țări în anul 1985, apreciind că există premise favorabile, pentru dezvoltarea lor în continuare anul acesta, în avantajul ambelor părți.

O atenție deosebită este acordată aplicării cuceririlor progresului teh- nico-științific, creșterii productivității muncii, spiritului organizatoric și disciplinei, sporirii exigenței față de cadre, față de sarcinile încredințate, creșterii niyelului de trai al oamenilor sovietici.Au fost examinate, de asemenea, probleme legate de pregătirea proiectului planului cincinal pe perioada 1986-1990.
între R.D.G. și R.F.G.Erich Honecker, secretar general al C.C.. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane, a avut, la Berlin, o intîlnire cu Martin Bangemann, președintele Partidului Liber Democrat. ministrul economiei din R. F. Germania. în cursul convorbirii au fost examinate '— după cum relatează a- genția A.D.N. — probleme internaționale de interes comun, precum și aspecte ale raporturilor bilaterale. Sub- liniindu-se că relațiile dintre R.D.G. și R.F.G. se dezvoltă pozitiv, avînd la bază tratatele încheiate, cei doi oameni politici au arătat că schimburile comerciale constituie un important factor stabilizator al raporturilor generale dintre cele două state, existînd posibilități de extindere 'a acestora.

Acord privind dezvoltarea 
cooperării dintre R.P. Chineză 

si U.R.S.S.BEIJING 18 (Agerpres). — La încheierea celei de-a doua runde a convorbirilor din cadrul primei sesiuni a Comisiei chino-sovietice de colaborare economică, comercială și tehnico-științifică, desfășurată la Beijing, s-a ajuns la un acord privind promovarea cooperării dintre R. P. Chineză și Uniunea Sovietică in domeniile incluse in competența comisiei — informează agenția China Nouă. La convorbiri au luat parte Li Peng, vicepremier al Consiliului de Stat al R. P. Chineze, președintele părții chineze în comisie. și Ivan Arhipov, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., președintele părții sovietice in comisie.Premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, Zhao Ziyang, l-a primit, marți, pe Ivan Arhipov — anunță agențiile China Nouă și T.A.S.S. Cu acest prilej — relevă agențiile citate — a fost exprimată încrederea că rezultatele primei sesiuni a Comisiei de colaborare economică, comercială și tehnico-științifică vor constitui un impuls pentru promovarea conlucrării în ateste domenii.

PLENARA C. C. AL P. M. U. P.
Cuvîntarea tovarășului W. Jaruzelski

700 milioane de persoane afectate de foamete 
în țările în curs de dezvoltareWASHINGTON 18 (Agerpres). — Peste 350 milioane de persoane din țările in curs de dezvoltare din Africa. Asia și America Latină sînt grav afectate de foamete, se arată intr-un raport al Băncii Mondiale, dat publicității la Washington.Pe ansamblul acestor state, se menționează în document, circa 700

.milioane de oameni nu au asigurată hrana suficientă pentru a putea duce o viată activă, normală.Raportul apreciază că insecuritatea alimentară nu poate fi exclusă fără eliminarea sărăciei și înscrierea statelor in curs de dezvoltare pe calea accelerării progresului economic și social.

Plenara Consiliului Național 
al P. C. din IndiaDELHI 18 (Agerpres). — La Patna a avut loc prima ședință a Consiliului Național al Partidului Comunist din India, nou ales in cadrul Congresului al XlII-lea al partidului, ale cărui lucrări au luat sfirșit la 17 martie r- relatează agenția T.A.S.S. Secretar general al Consiliului Național al partidului a fost reales Rajesh- wara Rao.A fost ales, de asemenea, Comitetul Executiv Central al Consiliului Național al Partidului Comunist din India.

VARȘOVIA 18 (Agerpres) — Luind cuvintul la încheierea lucrărilor plenarei C.C. al P.M.U.P., care a stabilit data și ordinea de zi ale Congresului al X-leș al P.M.U.P., tovarășul W. Jaruzelski, prim-secre- tar al C.C. al P.M.U.P., a relevat însemnătatea deosebită a congresului in viața comuniștilor polonezi. Primul secretar al C.C. al P.M.U.P. a relevat importanța dezbaterilor privind Programul partidului și a arătat că Tezele C.C. al P.M.U.P. pentru Congresul al X-lea, adoptate de plenară, concretizează prevederile pentru următorii cinci ani cuprinse in programul care vizează o perioadă de 15—20 de ani.Obiectivul prioritar — a spus vorbitorul — îl constituie îmbunătățirea condițiilor de viață și întărirea simțului de răspundere, iar nivelul și ritmul evoluției acestora depind de gradul de creștere a eficienței economice. Wojciech Jaruzelski a evidențiat necesitatea asigurării disciplinei, raționalizării locurilor de muncă, a procesului tehnico-organi- zatoric și a folosirii depline a cadrelor cu înaltă calificare. Strînsa interdependență dintre retribuție și rezultatele obținute In producție constituie Una dintre condițiile de bază ale luptei eficiente împotriva inflației, o condiție a restabilirii echilibrului economic, a stimulării acțiunilor vizînd creșterea producției ‘și sporirea livrărilor de mărfuri și a serviciilor destinate pieței.Astăzi acționăm mai eficient decît Ieri, a continuat vorbitorul, însă nu

pe măsura necesităților și posibilităților. Asigurarea unei calități noi, superioare, a tuturor parametrilor dezvoltării constituie o necesitate națională imperioasă. Se poate și trebuie să se facă totul pentru accelerarea dezvoltării, pentru folosirea optimă a tuturor posibilităților, astfel incit „ceea ce este mâi bun să se realizeze mai rapid".Creșterea gradului de folosire a utilajelor cu numai 1 la sută oferă posibilitatea potențială de a se obține o producție suplimentară a- nuală In valoare de circa 130 miliarde zloti. Elementul de bază al accelerării dezvoltării social-econo- mice a țârii — a subliniat primul 'secretar al C.C. al P.M.U.P. — îl constituie progresul tehnico-stiintific. Cel de-al III-lea Congres al oamenilor de stiintă polonezi a conturat amnla perspectivă a dezvoltării intensive a economiei socialiste si a stabilit metodele de acțiune. Acum este necesar ca acestea să-si găsească aplicarea în toate domeniile stiintel si tehnicii, si în primul rînd în Droductie. economie, ca si in practica vieții de stat si obștești.Referindu-se la sarcinile partidului, W. Jaruzelski a arătat că in 1985 efectivul P.M.U.P. a sporit, iar această tendință se consolidează. Campania care precede congresul trebuie să-și găsească cxț presia în afirmarea principiilor și cuceririlor socialismului, în rezultatele luptei și muncii din ultimii ani, care au fost extrem de dificili.
După alegerile legislative din Franța

r
GENȚIILE DE PRESA

- pe scurt
SESIUNE. La Beijing au luat sfîrșit marți lucrările celei de-a 11-a sesiuni a Comitetului Permanent al Conferinței Consultative Politice Populare — C.C.P.P. — a R.P. Chineze, încheind activitățile pregătitoare în vederea desfășurării, la 25 martie, a lucrărilor sesiunii Comitetului Național al C.C.P.P. — relatează agenția China Nouă. Comitetul Permanent a aprobat lista cu cei 61 de noi membri ai Comitetului Național, raportul de activitate pe perioada care a trecut de la precedenta sesiune, precum și alte documente ce vor fi supuse aprobării Comitetului Național.LA VARȘOVIA, Wojciech Jaruzelski, prim secretar al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Stat al R.P. Polone, l-a primit pe Eduard Șevardnadze, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., care întreprinde o vizită oficială de prietenie în R.P. Polonă. în cursul convorbirii au fost discutate probleme ale dezvoltării relațiilor bilaterale. Un loc deosebit a fost acordat problemelor opririi cursei înarmărilor și îndeosebi a celor nucleare. în comunicatul comun dat publicității la Încheierea vizitei este exprimată satisfacția față de dezvoltarea relațiilor bilaterale. Se subliniază convingerea că realizarea programului de cooperare economică și tehnico-științifică bilaterală ptnă In anul 2000 și a tuturor celorlalte acorduri bilaterale va servi adincirii cooperării șl

accelerării progresului economic șl social al U.R.S.S, și R.P. Polone.PLENARA. La Dhaka a avut loc plenara C.C. al P.C. din Bangladesh, care a analizat probleme legate de poziția partidului In vederea alegerilor parlamentare de la 26 aprilie. Plenara a tansat un apel partidelor de opoziție de a prezenta la alegeri liste unice de candidați în toate districtele electorale.SECRETARUL GENERAL AL O.N.U., Javier Perez de Cuellar, și-a exprimat speranța că țările membre ale Națiunilor Unite vor sprijini eforturile de reglementare pe cale pașnică a conflictelor din America Centrală, pe baza acțiunilor întreprinse de statele din regiune — a declarat purtătorul de cuvint oficial al secretarului general.CREȘTEREA DOBÎNZILOR LA DATORIILE EXTERNE ALE ȚĂRILOR AFRICANE provoacă aservirea șl mai puternică a acestora față de țările occidentale dezvoltate și marile organizații financiare. a declarat Dennis Akumu, secretar general al Organizației Unității Sindicale Africane. într-o conferință de presă la Nairobi, el a arătat căyautonomia economică a Africii nu țroate fi obținută decit pe calea eliberării depline a continentului de dominația colonială și neocolonială, lichidării sistemului inuman de apartheid.

DEMONSTRAȚIE DE PROTEST.La Copenhaga a avut loc o amplă I demonstrație de protest față de programul de austeritate preconizat de guvernul de coaliție condus . de Poul Schlueter, informează a- genția Associated Press. Pârtiei- I panții purtau pancarte pe care era înscrisă lozinca „Să plătească cei Ibogați !“, referire directă la faptul că guvernul intenționează să majoreze taxa pe valoarea adăugată. ■ ceea ce înseamnă o creștere a preturilor la toate bunurile și. servi- • ciile, cu efecte nefavorabile asupra nivelului de viată al marii majo- I rități a salariaților.
COSMONAUT!! Leonid Kizim i 

ti Vladimir Soloviev, aflati la bor
dul stafiei științifice orbitale „Mir4. '
continuă acțiunile de punere tn 
funcțiune a unor sisteme ale stafiei. 
Printre altele a fost pornită insta- I 
latia de regenerare a apei prove
nind din umiditatea atmosferică. I 
relatează agenția T.A.S.S. Au intrat In funcțiune și alte sisteme de bord. 1 
printre care si cel de reglare ter- 
mică interioară a compartimentelor.

Medicii din grupul de urmărire a I 
zborului constată că cei doi cosmo- 
nauti sovietici suportă bine pro- I
cesul de adaptare a organismului 
la starea de imponderabilitate.EVOLUȚIA ECONOMIEI AMERICANE. Potrivit datelor publica- ' te la Washington de Oficiul Federal de Rezerve, în luna februarie a acestui an economia americană | a continuat să evolueze sub semnul recesiunii, în industrie fiind folo- | site numai 80 la sută din capacitățile de producție, transmite agen- 1 ția Associated Press. Se mențio- nează că importante restrîngeri ale activității productive s-au înregis- I trat in sectorul minier, precum și în întreprinderile de prelucrare a metalelor.

PARIS 18 (Agerpres). — Potrivit rezultatelor definitive ale alegerilor legislative din Franța, de la 16 martie. difuzate de Ministerul de Interne si reluate de agenția France Presse. repartizarea celor 575 de mandate din Adunarea Națională (din totalul de 577) este următoarea : Partidul Socialist — 206 locuri ; Partidul Comunist — 35 locuri ; Adunarea pentru Republică (R.P.R. —neogaulliștii) — 76 ; Uniunea pentru Democrația Franceză (U.D.F. —dreapta liberală) — 53 ; AlianțaR.P.R.—U.D.F. — 147 locuri ; Frontul Național (de extremă dreaptă) — 35 mandate ; Mișcarea Radicalilor de Stingă — 2 ; Uniunea Stingii — 2 ; diverse formațiuni politice de stingă — 5 locuri ; diverse formațiuni de dreapta — 14 locuri.Președintele-Franței. Francois Mitterrand a declarat, într-un discurs televizat, relatează agenția France Presse, că va alege „din rindul noii majorități persoana care va fi chemată să formeze guvernul". ..Dumi

nică. a spus el. a fost aleasă o nouă majoritate de deputați in Adunarea Națională. Această majoritate este slabă, dar ea există".Subliniind că opțiunile noii majorități diferă esențial de cele ale președintelui republicii, Franțois Mitterrand a cerut să fie respectate cu scrupulozitate instituțiile tării și interesele naționale. El a declarat că angajamentele Franței pe plan european și în lume vor fi respectate.La închiderea ediției, agențiile in
ternaționale de presă informează că 
Jacques Chirac a fost însărcinat de 
președintele Franțois Mitterrand cu 
formarea unui nou guvern.WASHINGTON 18 (Agerpres). — Nu este de așteptat ca rezultatul alegerilor de la 16 martie să schimbe relațiile dintre S.U.A. și Franța, a declarat Charles Redman, purtător de cuvînt al Departamentului de Stat, după cum relatează agenția Reuter. El a adăugat că nu are de făcut nici un „comentariu detaliat".

ORIENTUL MIJLOCIU

DEZVOLTAREA LARGĂ, NEÎNGRĂDITĂ A SCHIMBURILOR ECONOMICE
- cerința de baza a edificării unei

1
noi ordini economice internaționale

Iîntre problemele cele mai stringente ale vieții internaționale se înscrie și dezvoltarea largă, neîngrădită a schimburilor economice internaționale, a comerțului mondial, așezarea lor pe baze noi. echitabile, de egalitate intre state și înlăturarea politicii spoliatorii, de tip neocolo- nial. acestea reprezentind cerințe de bază ale înfăptuirii unei noi ordini economice internaționale.Constituie un merit incontestabil al secretarului general al partidului, președintele-Republicii, punerea in lumină cu claritate a rolului și Importanței extinderii relațiilor economice dintre state, a schimburilor comerciale internaționale, ca factor al dezvoltării tuturor țărilor, al progresului întregii omeniri. în același timp, așa cum sublinia nu de mult conducătorul partidului și statului nostril, amplificarea schimburilor economice dintre state are o deosebită pondere politică, deoarece acestea pot și trebuie să devină liantul care să consolideze colaborarea intre popoarele lumii, substanța materială a politicii de destindere, încredere si pace.Expresie sintetică a unei profunde și originale analize. în spiritul materialismului dialectic și istoric, a proceselor și tendințelor fundamentale manifestate in complexa realitate a lumii contemporane, intensificarea schimburilor economice internaționale, desfășurarea- fără restricții si discriminări a comerțului mondial se impun ca o necesitate obiectivă, determinată de interdependențele cres- cinde dintre economiile naționale, de creșterea gradului de complexitate a producției și de rolul tot mai accentuat al Științei și tehnologiei in dezvoltarea forțelor de producție.Viața, realitățile economiei mondiale demonstrează justețea tezei cu valoarg axiomatică a președintelui Nicolae Ceaușescu care arată că accelerarea dezvoltării economice, progresul general al fiecărei țări depind într-o mare măsură, pe lingă efortul propriu, de intensificarea schimburilor sale externe, de promo

varea continuă și sporită a unul comerț internațional liber de orice restricții și bariere artificiale. Această ' cerință se impune cu atît mai mult, cu cit — așa cum sublinia recent tovarășul Nicolae Ceaușescu — datorită practicilor spoliatorii dtise de marile monopoluri imperialiste și capitalul financiar, situația țârilor în curs de dezvoltare s-a înrăutățit considerabil, ingustînd tot mai mult aria comerțului mondial, a schimburilor economice internatiț>nale.Gravitatea situației țărilor in curs de dezvoltare este relevată pregnant de scăderea, în ansamblu, a ritmului mediu anual de creștere înregistrat in ultimii ani. Astfel, intre anii 1981—1985, aceste țări au realizat o creștere a produsului intern brut doar de 1,8 la sută, față de 5,4 la sută in deceniul trecut.Cazul concret al continentului la- tino-american este cu atit mai semnificativ. cu cit în această regiune se află țări cu potențial economic ridicat. unele dintre ele realizînd „decolarea" spre o dezvoltare articulată încă in urmă cu decenii. Or, potrivit cifrelor preliminare difuzate de C.E.P.A.L., se estimează că produsul intern brut a crtescut în 1985 doar cu 2.8 la sută, față de 3.2 la sută în anul anterior, ceea ce a dus la o creștere a produsului pe locuitor doar de 0,5 la sută ; cu aproape 9 la sută mai mic decît în 1980, echivalind in fapt de-abia nivelul realizat în regiune în 1977.Mai mult dectt atît : dincolo da aceste cifre globale se ascunde faptul că în cadrul a 20 de state, economia națională a 14 din acestea, produsul pe locuitor s-au diminuat. Dificultățile din activitatea productivă s-au coroborat cu o „deteriorare marcată a rezultatelor din sectorul extern", cum precizează C.E.P.A.L., subliniind că. datorită condițiilor de preturi de pe piața internațională, valoarea exporturilor Americii Latine s-a diminuat cu aproximativ 6 la sută. Adăugindu-se la toate acestea o deteriorare a termenilor de schimb de peste 16 la sută (pentru

perioada 1981—1985), ca și faptul că suma totală a investițiilor și noilor împrumuturi a fost inferioară serviciului datoriei externe, rezultă că America Latină a fost nevoită să efectueze pentru al patrulea an consecutiv un amplu transfer de resurse financiare spre exterior, care s-a ridicat la peste 30 de miliarde dolari. Aceasta face ca numai în perioada 1982—1985 America Latină să fi înregistrat o pierdere de capital de peste 106 miliarde dolari, fenomen cu profunde implicații negative asupra economiilor țărilor din această zonă a lumii.Nu mal puțin semnificativ este cazul țărilor de pe continentul african, care continuă să se confrunte cu serioase dificultăți economice. Așa cum arată raportul secretarului executiv al Comisiei economice O.N.U. pentru Africa, anul trecut, producția agricolă a crescut, pe continent, cu 2.5 la sută, dar această creștere nu a adus rezultatele dorite, in special datorită reducerii prețurilor pe piața mondială a produselor de export ale țărilor continentului. Pe de altă parte, dacă în 1984, plățile pentru serviciul datoriei externe (170 de miliarde dolari) reprezentau, in medie, 22,3 la sută din veniturile in valută, datorită dobinzilor adăugate. în 1985. ele au trecut de 25 la sută, asistind in acest fel la același fenomen caracteristic de decapitalizare prin scurgerea spre exterior a resurselor financiare ale continentului. Ca și in cazul Boliviei. de pildă, unele dintre țările africane cel mai puțin dezvoltate au ajuns în situația să obțină din exporturi mai puțin decît au de plată in contul dobinzilor la datoria lor externă.Degradarea situației economice a țărilor in curs de dezvoltare, procesul de decapitalizare pe care-1 suferă și care le diminuează resursele financiare sînt agravate prin proliferarea practicilor protecționiste. prin multiplicarea accentuată a obstacolelor comerciale puse in calea lor de marile țări capitaliste. Așa cutii reiese din documentele publicate de forurile internaționale de resort, mai mult de

o treime din exporturile țărilor tn curs de dezvoltare sint blocate, pe piețele statelor capitaliste dezvoltate, de diferite obstacole comerciale, iar circa două treimi din exporturile lor de produse prelucrate sint supuse unor restricții netarifare. In aceste condiții, ponderea exporturilor țărilor in curs de dezvoltare s-a redus — de la începutul actualului deceniu — in medie cu 2,1 la sută pe an. față de o creștere de 7,9 la sută in anii '60 și de 3.8 la sută in anii ’70.Ce se află in spatele acestor procente a arătat-o un document al U.N.C.T.A.D.. prin care s-a încercat a se obține echivalentul valoric al taxelor vamale și al măsurilor netarifare aplicate principalelor produse de export ale țărilor in curs de dezvoltare. după anul 1979. Așa cum rezultă din calculele cuprinse in acest document, datorită măsurilor protec- ționiste de care s-au lovit, țările în curs de dezvoltare au fost frustrate de venituri posibile în valoare de aproximativ 700 miliarde dolari, față de 335 de miliarde dolari cit au realizat efectiv.Atestînd, o dată în plus, capacitatea excepțională de a sintetiza și dezvălui sensurile adinei ale evoluțiilor din viata politică și economică internațională, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că esența politicilor protecționiste. a practicilor discriminatorii in schimburile economice internaționale, obiectivul lor primordial constă în încercarea țărilor capitaliste dezvoltate, a marilor monopoluri imperialiste de a-și conserva vechile privilegii de tip neocolonialist, care să le permită spolierea în continuare a fostelor colonii, a tinerelor state ce și-au căpătat recent independența politică și depun eforturi pentru o dezvoltare generală de sine stătătoare.Pornind de la aceste considerente, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a pronunțat și se pronunță pentru acțiuni hotărite și eficiente care să determine o schimbare radicală a situației din economia mondjală. pentru

o nouă ordine economică, care să ducă la așezarea pe baze de egalitate și echitate a raporturilor dintre state, inclusiv a schimburilor economice, a comerțului mondial.Sint idei și teze pe care România socialistă. tovarășul Nicolae Ceaușescu le-au susținut cu tenacitate și consecventă, demon- strind că pentru realizarea stabilității economiei mondiale și asigurarea progresului economico-social al tuturor statelor este necesară edificarea unui sistem comercial internațional sănătos și echitabil. In acest sens, tara noastră se pronunță pentru eliminarea tuturor obstacolelor din calea extinderii comerțului internațional. pentru renunțarea la practica embargourilor, a blocadelor economice sau condiționărilor politice, pentru îmbunătățirea sistemului generalizat de preferințe acordate țărilor in curs de dezvoltare și aplicarea lui în mod consecvent și nediscriminatoriu.Fără Îndoială, transpunerea In viată a acestor propuneri ar aduce o importantă contribuție la soluționarea problemelor grave cu care se confruntă țările tn curs de dezvoltare. inclusiv problema copleșitoare 
a datoriei externe, și prin aceasta la lichidarea decalajelor economice dintre state, ar face din comerțul mondial o componentă esențială a procesului instaurării unei noi ordini economice internaționale.Consecvența și fermitatea demersurilor tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru afirmarea in practica vieții economice internaționale a principiilor noi de relații intre state constituie unul dintre temeiurile dezvoltării schimburilor economice ale tării noastre, ale prestigiului înalt și prețuirii de care se bucură România socialistă, președintele ei pe toate meridianele planetei, pentru contribuția la rezolvarea , problemelor stringente, politice și economice, ale umanității. Clădite pe .acest fundament. continînd în substanța lor ideile novatoare ale conducătorului partidului și statului nostru, relațiile economice externe ale României socialiste se constituie intr-o contribuție incontestabilă la făurirea unei lumi mai drepte și mal bune. In deplin acord cu aspirațiile de libertate și progres ale tuturor popoarelor lumii.

Valentin PAUNESCU

• In sprijinul convocării unei 
erate situației din zonăCAIRO 18 (Agerpres) — China sprijină convocarea unei conferințe internaționale sub auspiciile O.N.U., cu participarea tuturor părților interesate, pentru discutarea căilor de soluționare a problemei din Orientul Mijlociu, a subliniat președintele R. P. Chineze. Li Xian- nian. într-o declarație făcută la Cairo unde întreprinde o vizită de stat. Șeful statului chinez, informează agenția China Nouă, a subliniat că problema palestiniană reprezintă esența crizei din Orientul Mijlociu, realizarea păcii în zonă nefiind posibilă fără o soluționare justă a acestei probleme, fără recunoașterea drepturilor palestinienilor și retragerea militarilor israe- lieni din teritoriile arabe ocupate. In context, Li Xiannian a cerut autorităților israeliene să abandoneze politica de agresiune și expansiune, în folosul coexistenței pașnice in regiune.Printre altele, Li Xiannian a subliniat, pe de altă parte, că țara sa consideră ca binevenite reluarea diajogului între Statele ' Unite șl Uniunea Sovietică și negocierile dintre aceste țări privind dezarmarea, exprimînd speranța că părțile vor ajunge la un acord, relatează China Nouă.NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Jatfier Perez de Cuellar, a chemat la noi și hotărite eforturi pentru a contribui la progresul pro-

nferințe internaționale consa- 
Contacte diplomaticecesuluî de pace în Orientul Mijlociu și convocarea, In acest scop, a unei conferințe internaționale. într-un raport adresat Consiliului de Securitate, el a menționat că cea de-a 40-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. s-a pronunțat pentru convocarea unei asemenea conferințe, subliniind, în același timp, necesitatea unor noi eforturi constructive in a- cest sens din partea tuturor guvernelor.BEIRUT 18 (Agerpres). — Tntr-o declarație difuzată de postul de radio Beirut, primul ministru libanez, Rashid Karame, a cerut retragerea necondiționată a Israelului din așa- zisa zonă de securitate creată de forțele de ocupație în sudul Libanului. Totodată, Rashid Karame a respins orice aranjament de securitate cu Israelul privind sudul țării. El s-a pronunțat in favoarea rezistenței naționale împotriva forțelor de ocupație în sudul Libanului.BAGDAD 18 (Agerpres). — Tariq Aziz, vicepremier și ministrul afacerilor externe al Irakului, a conferit cu Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, aflat într-o vizită la Bagdad — informează agenția INA. Au fost abordate'evenimentele din zonă și situația pe plan palestinian. Tariq Aziz a exprimat sprijinul deplin al Irakului față de O.E.P., unicul reprezentant legitim al poporului palestinian.CONFLICTUL DINTRE IRAN ȘI IRAKTEHERAN 18 (Agerpres). — Forțele terestre și navale iraniene au întreprins o operațiune in cursul căreia au distrus baza navală și cheiul din localitatea Umm al Qasr, din sudul Irakului — relevă un comunicat militar citat de agenția IRNA. în cadrul aceleiași operațiuni, forțele Iraniene au distrus o fregată irakiană, in regiunea Faw.Un alt comunicat difuzat de a- genția IRNA informează că avioane de luptă iraniene au bombardat, marți, un centru militar și economic din zona Qal’at Salih, din Irak. A- paratele Iraniene au doborit două elicoptere irakiene în zona operațională.

BAGDAD 18 (Agerpres). — Escadrile de avioane de luptă irakiene au efectuat, marți, un raid de bombardament împotriva rafinăriei de petrol de la Isfahan — a anunțat un purtător de cuvînt militar citat de agenția INA, care a precizat că rafinăria a fost transformată în ruine.Pe de altă parte, se relevă că două avioane militare iraniene au pătruns în spațiul aerian al provinciei Mei- san, din sudul Irakului, dar au fost, alungate de apărarea antiaeriană.Un purtător de cuvint militar a anunțat, la Bagdad' — potrivit a- genției Reuter — că forțele irakiene au atacat și distrus două obiective navale in largul coastelor iraniene.

In orașul american Worcester (statul Massachusetts) o avut loc o maro demonstrație impotriva măsurilor represive ale regimului de la Pretoria
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