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TOTUL PENTRU

O PRODUCTIVITATE
RIDICATĂ!

Ritmul impetuos al muncii se face simțit pretutindeni încă din primele zile ale noului an 1987. în unitățile din industria extractivă, in metalurgie, in întreprinderile constructoare de mașini, in chimie și petrochimie, in toate sectoarele de activitate se muncește intens, bine organizat, cu inaltă răspundere pentru îndeplinirea ritmică, în cit mai bune condiții a sarcinilor de plan deosebit de mobilizatoare ale celui de-al doilea an al actualului cincinal. Deși am rupt numai citeva file din calendar, putem afirma, cu deplin temei, că noul an a început sub semnul decis al implinirilor, al unei perspective propice înfăptuirii gîndurilor celor mai cutezătoare.Trăim acest sentiment tonic deoarece știm bine că, așa cum a subliniat în repetate rinduri secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tot ce am înfăptuit in anii construcției socialiste și tot ce vom realiza in continuare depinde numai și numai de munca avintată a clasei noastre muncitoare, a intregului popor,, de eforturile care șe fac pentru valorificarea superioară a resurselor tehnice, materiale și umane disponibile. Iată de ce, deloc întîmplător, prevederile de plan pe acest an înscriu ca una din condițiile de bază pentru înfăptuirea obiectivelor pe care ni le-am propus creșterea accentuată a productivității muncii, cu 7.5—8,5 la sută față de anul trecut. Această cerință constituie, de altfel, o trăsătură definitorie a actualei etape de dezvoltare intensivă a economiei naționale, de trecere a României la stadiul superior de țară socialistă mediu dezvoltată.De ce acordă conducerea partidului nostru o importanță atît de mare creșterii accentuate a productivității muncii ? Această orientare programatică, înscrisă in hotăririle Congresului al XIII-lea ca unul din obiectivele esențiale ale actualului cincinal, are o fundamentare științifică bine determinată și ține seama atit de potențialul atins de economia noastră națională, cit și de conjunctura economică internațională. Referindu-se la această problemă, secretarul general al partidului nostru a arătat că sporirea rapidă a productivității muncii reprezintă o lege obiectivă a progresului economic și social, o cerință vitală a afirmării superiorității societății socialiste. Totodată, creșterea mai puternică a productivității constituie factorul hotărîtor al valorificării cit mai eficiente a muncii sociale, a bazei tehnico-materiale din fiecare întreprindere. Și există realmente condițiile necesare pentru sporirea mai accentuată a forței productive a muncii in toate sectoarele de activitate ale economiei noastre naționale. O demonstrează atît rezultatele obținute in anul recent încheiat de numeroase unități, unde practic întregul spor de producție a fost obținut pe seama creșterii productivității muncii, cit și programele stabilite în acest sens pentru perioada următoare. Ce exigențe se impun atenției pentru îndeplinirea acestui obiectiv 7IN FIECARE ÎNTREPRINDERE, ORGANIZARE SUPERIOARA A PRODUCȚIEI ȘI A MUNCII I Declanșat anul trecut din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, programul de perfecționare a organizării și modernizare a producției, întocmit pe ramuri,

ministere, centrale și întreprinderi, a jalonat clar direcțiile de acțiune pentru îndeplinirea sarcinilor de creștere mai accentuată a productivității muncii. Acum, după încheierea primei etape a acestei acțiuni, pe baza rezultatelor obținute de multe întreprinderi, se poate afirma că acolo unde măsurile stabilite au fost înfăptuite intocmal s-au obținut creșteri însemnate ale productivității. Deosebit de important este faptul că in numeroase unități s-au rezolvat o serie de probleme esențiale pentru bunul mers al producției, de la organizarea mai rațională a locurilor de muncă pină la ordonarea și așezarea pe baze științifice a fluxurilor tehnologice. în felul acesta s-au deschis larg porțile promovării în producție a progresului tehnic, a rezultatelor cercetării științifice, ale trecerii în mod firesc și necesar — înce- pînd din acest an — la etapa a doua a programului de modernizare.Totuși, nu se poate spune că sarcinile stabilite pentru prima etapă a acestei acțiuni au fost îndeplinite in mod corespunzător în toate întreprinderile. Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, în unele unități s-a raportat realizarea a zeci și sute de măsuri, dar s-au neglijat tocmai problemele de bază ale producției. Din sondajele efectuate rezultă că nici programele de măsuri întocmite nu s-au înfăptuit pretutindeni in întregime. Or, trebuie înțeles bine că organizarea Științifică a producției și a muncii reprezintă un sistem unitar, care cuprinde toate laturile activității productive. în- tr-o întreprindere constructoare de mașini, ds pildă, nu se pot obține rezultatele scontate dacă s-a îmbunătățit organizarea muncii intr-o secție sau un atelier, dar pe fluxul tehnologic în ansamblul lui mai există „locuri înguste", dacă secțiile prelucrătoare nu asigură ritmic, la timp și în cantitățile prevăzute semifabricatele necesare montajului final. După cum producția riu se poate desfășura normal, ritmic, eficient, chiar dacă fluxurile tehnologice sînt bine organizate, dar activitatea de întreținere și reparare a utila-j jelor și instalațiilor lasă de dorit.Ne-arh referit la aceste exemple, deși pot fi date și altele, deoarece am Vrut să punem în evidență complexitatea și în același timp unitatea acțiunii de perfecționare a organizării și modernizare a producției. De altfel, tocmai din cauza unor asemenea „omisiuni" se intîlnesc unități care au raportat înfăptuirea unui mare număr de măsuri în prima etapă a programului de modernizare, dar care nu au realizat integral planul de creștere a productivității muncii. Desigur, este bine că datorită măsurilor luate productivitatea a crescut simțitor, s-a dublat sau chiar s-a triplat la un anumit loc de muncă ori intr-un atelier dintr-o întreprindere. Dar ce folos dacă la o altă fază de pe fluxul tehnologic sau in alt atelier din aceeași întreprindere semifabricatele se adună în stive, unde stau zile întregi, iar planul nu se îndeplinește integral nici la producția fizică șl nici la productivitatea muncii 7
___________________________Ion TEODOR 

(Continuare în pag. a V-a)ÎNPAGINA

Rezultate de prestigiu■ Peste 300 000 tone lignit au extras și livrat energeticienilor din termocentrale minerii din cel mai mare bazin carbonifer al țării — Rovinari. De subliniat că, în perioada care a trecut de la începutul anului, ei au depășit zilnic, în medie, cu circa 8 000 tone cantitatea de cărbune planificată. întreaga producție suplimentară a fost obținută pe seama creșterii productivității muncii cu aproape 20 la sută față de plan.■ Colectivul întreprinderii miniere Căpeni Baraolt a extras suplimentar în prima săptămină a anului 1987 peste 1 000 tone cărbune, cele mai bune rezultate fiind înregistrate de minerii sectorului Vîrghiș. Ca urmare a măsurilor luate la stația tehnică din Baraolt pentru organizarea încărcării ritmice a vagoanelor, pînă la această dată au fost expediate termocentralelor de la Borzești și Iași, principalii beneficiari ai întreprinderii, mai bine de 25 000 tone lignit, de- pășindu-se simțitor graficele de livrare.■ Pe șantierul Centralei electrotermice de la Suceava se depun eforturi intense pentru grăbirea intrării în funcțiune a primului turbogenerator cu o putere instalată de 50 de megawați. Pînă la această dată au fost preluate de la constructor stația de 110 kilowați și stațiile pentru servicii generale și s-au efectuat primele rodaje la centrală.■ Concomitent cu măsurile vi- rlnd asigurarea unor ritmuri productive înalte, colectivul întreprinderii „Electroceramica" Turda a luat o serie de noi măsuri pentru diminuarea consumurilor de materii prime, materiale, combustibil și energie electrică. Intre acestea se numără optimizarea recuperării căldurii din gazele de ardere de la cuptoarele tunel și de la cele de topit sticlă. Efectul economic al acestor măsuri se va regăsi într-o economie anuală de materii prime, materiale, combustibil și energie electrică in valoare de aproape 10 milioane lei.■ La întreprinderea metalurgică din Iași a fost omologat și introdus în fabricația de serie un nou sortiment de țeavă sudată din oțel, cu diametrul de 139,7 mm și grosimea de 4,5 mm, destinat exportului. Noul sortiment de țeavă sudată prezintă rezistență sporită la procesul de coroziune, la agresivitatea diverșilor agențl chimici.■ întreprinderea „Electrotimiș^ din Timișoara a livrat partenerilor externi primul lot de produsa din programul de export pe 1987. Este vorba de ștanțe șl matrița de mare complexitate și precizie, ln- sumînd peste 2 milioane lei.■ La întreprinderea de autoturisme „Oltcit" — Craiova a intrat în funcțiune o linie tehnologică de prelucrare și asamblare a ambielajelor pentru autoturisme. Linia tehnologică este echipată cu utilaje specializate furnizate da întreprinderi românești constructoare de mașini și asigură o Înaltă calitate și fiabilitate ridicată ambielajelor realizate. (Agerpres).

Utilajele și instalațiile de mare complexitate executate 
la întreprinderea de mașini grele București demonstrează, 
pe lingă priceperea, hărnicia ți înalta pregătire profesio
nală a oamenilor muncii de aici, nivelul tehnic înalt al 
produselor pe care le poate realiza la ora actuală industria 
romanească. Să amintim in acest sens citeva din izbinzile 
acestui colectiv: turbinele' de 330 MW, cajele de laminor, 
liniile de fabricare a cimentului de 3 000 tone in 24 de ore, 
coloane de sinteză, iar mai recent echipamentele pentru 
centralele electrice nucleare. Realizările de pină acum sint 
întregite de noi succese obținute in producție in primele 
zile din acest an. Astfel, în cadrul primei săptămini-record 
din acest an s-au finalizat In avans un arbore cotit gigant, 
o presă de vulcanizat și au fost livrate la export impor
tante cantități de role pentru instalații metalurgice. Anga
jamentul oamenilor muncii de aici este deosebit de mobili
zator: să realizeze suplimentar in prima decadă a acestui 
an o producție de 10 milioane lei. In fotografie : secția tur
bine, unde se execută un nou rotor de înaltă complexitate, (Gh. Ioniță). Foto 5 S. Cristian

Competența profesională 
deplin valorificată!Intrarea țării noastre Intr-o nouă etapă a dezvoltării sale economice presupune o puternică și statornică preocupare pentru accentuarea laturilor calitative ale activității productive. Calitatea trebuie să devină cu- vîntul de ordine în toate ramurile economiei, în toate sectoarele de activitate. Ne interesează nu numai cit și ce producem, ci și cum, la ce nivel competitiv, nu numai cit timp muncim, ci și cu ce efect. Iar pentru atingerea parametrilor optimi este necesar ca fiecare om al muncii să își facă din plin datoria, zi de zi, la locul său de muncă. De atitudinea fiecăruia față de munca prestată, de conștiinciozitatea și competenta qu care participă la viața colectivului din care face parte, la stabilirea celor mai adecvate măsuri pentru creșterea permanentă a eficienței activității depind, în ultimă instanță, rezultatei^ de ansamblu ale întreprinderii, ale ramurii, ale întregii economii.în rindurile de față — în continuarea unei .ample dezbateri inițiate de ziarul nostru („Scînteia" din 23, 25 și 26 decembrie 1986) — ne vom opri asupra uneia dintre aceste categorii profesionale, a cărei participare la procesul de producție are o semnificație aparte, cu deosebire în actuala etapă de dezvoltare a țării : este vorba despre economiști. Și pentru ei, ea pentru toți ceilalți oameni ei muncii, cuvintele rostite de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la oel de-al III- lea Congres al oamenilor muncii trebuie să se transforme intr-un adevărat program de muncă. „Trebuie să nu uităm nici un moment că dezvoltarea intensivă, o nouă calitate, o nouă eficientă, o inaltă productivitate nu sg pot realiza decit cu oameni ai muncii de inaltă calificare, cu inaltă răspundere. Și în perioada următoare, și în viitor, întotdeauna, omul va continua să reprezinte factorul hotăritor al progresului și civilizației, al dezvoltării economice și sociale".■Cum își înțelege, așadar, economistul răspunderile profesionale complexe care îi revin ? Cum și la ce nivel competitiv onorează el obligațiile majore pe care le are în desfășurarea la parametri optimi a activității economice ?Mulți economiști constată că, In activitatea lor de zi cu zi, sînt destul de departe de ceea ce au învățat pe băncile facultății, că realitatea concretă este complexă și contradictorie, nu întotdeauna regăsindu-se „principiile metodologice" însușite în vremea studenției. Parțial, situația este firească : facultatea nu poate, în mod obiectiv, să ofere soluții pentru toate problemele pe care practica le ridică — și, dealtfel, nici nu-șl propune acest lucru ; și, din această cauză, a considera că studiul se încheie o dată cu susținerea examenului de stat este o eroare al cărei preț nu poate fi altul decit un permanent diletantism în exercitarea profesiei.Este cert că o parte a distanței dintre „ce se învață la facultate si oe se întîmplă în întreprindere" poate fi scurtată prin valorificarea mal

bună a timpului din anii de studii, cu deosebire a perioadelor de practică in producție — deci prin perfecționarea învățămîntului. Nu e însă mai puțin adevărat faptul că această distanță trebuie scurtată și in sens invers : prin acțiunea practică a specialistului în economie, prin aplicarea, cu perseverență și spirit de răspundere, a cunoștințelor dobîndi- te și Îmbogățirea permanentă a a- cestora. Este surprinzătoare constatarea că mulți dintre tinerii economiști, cu certe capacități creative, sint „înghițiți", la scurt timp de la intrarea în producție, de fluxul unei activități rutiniere, fără orizont și fără aspirații. Aici, un rol deosebit îl joacă, desigur, colectivul în mijlocul căruia aceștia își desăvîrșese prin practică pregătirea și unde pot fi stimulați să își valorifice la maximum potențialul creator. Cît nu ar avea de ciștigat întreprinderile dacă ar iniția acțiuni și ar constitui colective din tineri ingineri și economiști care să își valorifice ideile, cunoștințele, inițiativele ? Ochiul proaspăt, mintea limpede, lipsită de prejudecățile rutinei, cunoștințele solide, „la zi", ale tinerilorspecialiști pot aduce în practica întreprinderii un suflu nou, idei noi, soluții originale a căror valorificare înseamnă, în ultimă instanță, un spor de eficiență, un plus de calitate.Ce este, de fapt, economistul 7 „Specialist în științele economice, in studierea și analizarea fenomenelor și proceselor economice, în găsirea căilor de sporire a raționalității si eficienței activității economice, in previziunea și prognoza economică, în organizarea și conduoerea proceselor economice. Profesiunea de economist presupune o pregătire economică superioară, o cunoaștere temeinică a realității și o mare răspundere față de societate, prin participarea sa efectivă la pregătirea, adoptarea și asigurarea realizării deciziilor" — citim în Dicționarul de economie politică. Răspunde întotdeauna economistul acestor deziderate ? Se ridică el la înălțimea sarcinilor de mare răspundere care îl revin, cu deosebire în actuala etapă de dezvoltare a țării 7 Răspunsul, a- firmativ în numeroase situații, faptul că tot mai mulți sînt aceia care își îndeplinesc sarcinile cu pasiune și înaltă competență este firesc, îa dialectica mersului înainte al societății. Excepțiile de la această regulă, subutilizarea capacității lor profesionale reprezintă cu atît mai mult aspecte care trebuie eliminate. în concordanță cu cerințele prezente și de perspectivă ale dezvoltării Intensive a economiei românești.Să reflectăm deci asupra cîtorva Ipostaze de utilizare necorespunzătoare a economistului, datorate. în mare parte, automulțumirii grefate, de multe ori, pe o accentuată de- profesionalizare.Aflăm că într-o întreprindere un economist principal ține evidenta analitică a materialelor — 1 629 de
Euqen RADULESCU
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Urcăm șl coborîm pe panglica de beton, încruci- șindu-ne cu coloane de autocamioane care se pierd apoi pe drumurile laterale spre minele de cărbuni. Din loc in loc, trecem pe sub poduri de protecție, deasupra cărora se avîntă linia unui funicular. Acolo, sus, călătoresc spre Schitu Golești vagoneți in- cărcați vîrf cu lignit. Ne întimpină, în continuare, poduri de beton armat, la Domnești, Ia Bughea, la Vîlsan, la Bratia, la Slă- nic, la Valea lașului, la pi- rîul Moșului — 7 poduri, ca în poveste — poduri largi, cu picioarele bine înfipte în adîncul terenului atit de frămîntat al bazinului Go- leștilor.Șoseaua desprinsă la Schitu Golești din artera de asfalt Pitești-Cimpulung, indreptindu-se in serpentine și curbe largi spre Curtea de Argeș — Blidari — 61 de kilometri și 300 de metri — escaladînd șapte dealuți, are înregistrată pe certificatul ei de naștere, sub înfățișarea aceasta de veritabilă autostradă modernă, exact vîrsta de... un an. Cu darea ei în exploatare, drumarii Argeșului au anunțat, la începutul a- nului pe care l-am încheiat de curind, terminarea modernizării integrale a drumurilor naționale și regionale din județ. Drumul național 73 C — acesta-i este numele, încununeazăo muncă stăruitoare, de durată. Nu, nu este un drum obișnuit. Făurirea lui a rezolvat, pentru traficul 

rutier al țării, legătura directă între Brașov, Tir- goviște, Cimpulung — prin Curtea de Argeș — cu Rîm- nicu Vîlcea, Sibiu, Tîrgu Jiu.E zi cu soare mult, reflectat generos de zăpezile proaspete ale lui ianuarie. Autoturismul cu care călătorim rulează cu viteză moderată. In jurul nostru se rotesc muscelele planta
Constructori de drumuri 

pe plaiuri argeșene
te cu livezi, tăpșane se arcuiesc dezinvolt la fiecare cotitură, oferindu-se leneșe mîngiierii solare. Dar gazda și tovarășul nostru de drum, inginerul loan Gheorghe, șeful secției drumuri naționale Argeș, a- preciază spațiul în care ne mișcăm intr-un limbaj mai puțin obișnuit, un limbaj specializat.— Traseul acesta — ne spune dinsul — se desfășoară, din punct de vedere geomorfologic, în zona subcarpatică. Litologia Iui este reprezentată printr-un complex sedimentar.de al- terație alcătuit din marne și argile marnoase, afectat de fenomene de instabilitate, situat deasupra rocii de bază. Circulația apei, în cazul acesta, se face haotic, prin fisurile de

I DIN ACȚUAUTATEA^ SOCMUSTĂ^ 4^ ȚÂRII j|
• reportaje • însemnări •contracție a argilelor, mo- dificînd permanent regimul hidric al acestora, ceea ce favorizează declanșarea alunecărilor. Vă dați seama că, în această situație, noi, constructorii, a trebuit să asigurăm stabilitatea platformei drumului, execu- tind un complex de lucrări de consolidare și asanare, fiecare gen de lucrări fiind adecvat situației impuse de 

teren. Ar fi trebuit să-l străbateți înainte de realizare. Era o șosea destul de uzată — nu mai corespundea traficului unei regiuni care, în anii noștri, s-a dezvoltat vertiginos.Ascultăm tăcuți explicațiile gazdei. Suprapunem însă, în sinea noastră, imaginea splendidă a drumului de acum imaginii mai vechi săpate în amintirea noastră. Pentru că, mărturisim, mai fusesem pe drumul acesta, cu ani în urmă. Și nu l-am putut uita. Se deschiseseră în preajma lui noi mine de cărbune, se construia febril un funicular al cărui traseu intersecta mereu șoseaua. Șosea 7 Așa-i spuneau minerii cu care ne însoțiserăm în marș pe jos în acel ceas dinspre zori, cînd întune-

ricul devine parcă șl mai dens. îi simțeam sub pași hîrtoapele. Străbătînd-o cu ochii larg deschiși, fără să o vedem, îi intuiam alunecarea între muscel și urcarea pieptișă pe dealuri aspre. Cînd și cînd, cotea, neașteptat, pe podețe de. lemn aruncate peste gălăgioase pîrîuri mereu călătoare spre stînga noastră. Ajunși în dealul Domneș

tilor, acolo unde se mai țineau drepte zidirile unui fost han de drumul mare, am văzut spre răsărit prima geană a zilei. Și am făcut popas mai lung in acel loc, despârțindu-ne de minerii grăbiți spre locurile lor de muncă. Am urmărit cum se împrăștie întunericul, cum se conturează muscelele, dealurile, cum iese la iveală șoseaua cenușie, adaos îndrăzneț in peisajul atit de vălurit al bazinului Goleștilor. Acolo am intîlnit o echipă de drumari, porniți de cu zori cu sculele lor sărace, pe atunci — lopeți și tîrnă- coape — să niveleze din hîrtoape cu piatra depozitată, din loc în loc, pe marginea șoselei.Ne smulge din amintiri tovarășul nostru de drum 

cu o constatare exprimată, de data aceasta, intr-un limbaj departe de a fi specializat :*— Auziți 7 Cîntă șoseaua sub roțile automobilului !Replica ne surprinde. E om al cifrelor, al planurilor tehnice complicate. A construit șosele — acum le întreține ; a construit poduri — acum are grija lor, le vizitează cu regularitate, le cercetează „atent la viața Jor de azi, atent la viața lor de miine — cum ne mărturisea el. Fiecare drumar trebuie să aibă ochi critic acerb".Am avut prilejul să verificăm afirmația aceasta, cunoscînd îndeaproape munca drum arilor Argeșului, oameni care au în grija lor „Transfăgârășanul", autostrada Al — Pitești — București și întreaga rețea de drumuri regionale pietruite sau asfaltate. Au muncit bine drumarii Argeșului in toți acești ani, socotim noi, dacă, în anul care a trecut, județul lor a găzduit lucrările Simpozionului național al specialiștilor în căi rutiere, avînd tema „Drumurile și energia". Semnificativă temă, vorbind despre contribuția acestui detașament muncitoresc Ia marea acțiune a țării întregi de conservare șl economisire a energiei sub multiplele
Dionisie ȘINCAN 
Gheorqhe CÎRSTEA

(Continuare în pag. a II-a)

r---- DIALOG CU OPERA DE ARTĂ ----- .Definiții devenite clasice consideră literatura drept o manifestare complexă a civilizației umane, echivalentă cu reflectarea faptelor omului, cu acțiunea sa , continuă asupra universului material și spiritual de-a lungul timpului și spațiului determinate istoric. cuprinzînd în structurile sale fundamentale ' toate operele în care cristalizează ideile și sentimentele umane transmise prin intermediul artei scrisului.Aceleași definiții devenite clasice ale unei Teorii a literaturii separă literatura de artă sau de jnven- țiune, de literatura critică, al cărei obiect îl formează studiul operelor și artiștilor, mijloacelor lor expresive, literatura fiind, în esența ei. o arță a cuvîn- tului.Literatura este, structural, o transfigurare a realității și istoriei, creatorul de artă avind darul de a putea, descriind prezentul, să arunce priviri și în viitor, sub semnul visului artistic. Orice mare operă de artă literară transmite în același timp o meditație asupra vieții, o ideologie creatoare, căutînd să genereze la aceia care se apropie, de arta cuvîntului exaltarea și emoția în fața frumuseții și adevărului, precum și comunicarea intensă a unui mesaj uman, apt să intre în concordantă cu sentimentele universale ale umanității.Critica literară, îndinîn- du-se asupra literaturii de artă, caută să exercite o 

activitate lucidă, de cercetare rațională. Literatura stă sub strălucitorul semn global al concordantei armonice între conținut șl formă. In timp ce critica se exercită să descompună în elementele constitutive acest extraordinar travaliu de elaborare a operei de artă, analizind, determinind dimensiunile înțelegerii raționale, pentru a exprima o judecată de valoare. Critica se străduiește totdeauna să stabilească relațiile existente între opera de artă și societate, caracteristicile ideologice proprii epocii și scriitorului care o reprezintă, ca un martor credincios.Literatura este considerată, în structurile ei. expresia cea mai înaltă a spiritualității unui popor în evoluția lui istorică, transfigurarea realităților de spațiu și de timp pe care le-a cunoscut existențial creatorul de artă. Critica acționează prin cercetarea logică a acestor relații profunde, căutînd să exprime, in primul rînd, judecata sa relativă la raportul adevăr și transfigurare artistică, ținînd «ea- ma și de „poetica" autorului, care semnifică propria sa concepție despre artă. Dincolo de modalitățile de interpretare ale textului literar, de lectura sa „tehnică". esențială rămine pentru literatura critică intenția de a exprima o opinie obiectivă asupra finalității operei de valoare a artei verbului.Literatura prezentului românesc este orientată în 

direcția unei viziuni realiste. o modalitate estetică vastă, echivalentă cu asimilarea creatoare a întregii experiențe pozitive de artă inovatoare a acestui secol. Orice experiență de artă, oricit de îndrăzneață, se poate subsuma modernității culturii românești contemporane, umanismului ei revoluționar. Dar, făcând cunoscute șl apli- cînd pentru cercetare cele mai moderne metodologii, critica literară nu trebuie să uite niciodată ținta sa* cardinală, totdeauna de vie actualitate, de a ajuta la înțelegerea și popularizarea operelor literare de o inaltă calitate estetică și etică, de a contribui, în- tr-un dialog lucid și patetic, la perfecționarea gustului. la educarea ideologică și estetică a maselor de cititori, căutînd să traseze un itinerar precis, rațional. în traversarea, fără de rătăcire, a pădurilor de frumusețe ale artei.Critica nu va ignora că specificul artei nu este altceva decât o interpretare activă a realității, o proiectare luminoasă a talentului și sensibilității artistului asupra actelor și datelor universului înconjurător. Pentru înțelegerea contemporană a criticii, in procesul complex al oglindirii și transfigurării, literatura nu transcende istoria. în- cercînd totdeauna să surprindă un moment culminant al existenței și experienței umane, al psihologiei și structurilor specifice ale omului constructor al uned realități mereu în evo

luție. Căutînd să stabilească și relațiile organice de concordantă între formă și conținui, critica încearcă să spulbere confuzia de valori, neignorînd niciodată contradicțiile operei, specificul și calitatea unui fenomen literar. Critica prezentului românesc își demonstrează și capacitatea de a fi „deschisă", cucerind și integrind în ideologia sa flexibilă, nedogmatică, orice nouă contribuție experimentală, de tipul sociologic. structuralist, empirism polisemantic etc. Dar totdeauna, fundamentele interpretării textelor literare, scriitorilor, școlilor și curentelor literare, vor fi acelea ale relației strînse între literatură și societate. Raporturile între operele care compun o literatură sint totdeauna ale istoriei, realitatea imensă în care toți oamenii se pot afla împreună, activînd intens într-o sferă sau alta.Ținînd seama de noile instrumente puse la în- demînă. îndeosebi în aria lingvistică, criticii și istoricii literari urmează să realizeze o interpretare a operelor literare în strânsă relație cu faptele și fenomenele care le-au generat, dezbătînd și generalizind experiența noii noastre literaturi socialiste, iluminând originalitatea contribuției sale, combătând tendințele de ignorare a specificului creației literare. Actul critic semnifică o înaltă responsabilitate în fața culturii și a modelării condiției umane.
Alexandru BĂLĂCI

sedimentar.de
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PREOCUPARE SUSȚINUTA PENTRU VALORIFICAREA 
PROPUNERILOR COMUNIȘTILORînfăptuirea cu succes a mărețelor obiective stabilite de cei de-al XIII- lea Congres al partidului impune, așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, la plenara C.C. al P.C.R. din luna decembrie 1986, creșterea rolului organelor și organizațiilor de partid în perfecționarea și Îmbunătățirea activității de conducere, de organizare a întregii activități în vederea sporirii „răspunderii, a spiritului revoluționar de muncă din partea tuturor activiștilor, a cadrelor de partid și de stat, a organizațiilor de partid, a tuturor colectivelor de oameni ai muncii". în acest sens, propria experiență ne-a demonstrat că un rol important, alături de mulți alți factori, îl poate avea buna organizare șl desfășurare a discuțiilor individuale ale birourilor organizațiilor de bază cu comuniștii. Prin conținutul lor, prin spiritul de exigență in care se desfășoară aceste discuții s-au dovedit a avea un rol important in educarea revoluționară, in dezvoltarea spiritului de inițiativă și de răspundere, în mobilizarea comuniștilor la înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce revin colectivelor de muncă din care fac parte, în perfecționarea întregii activități a organelor și organizațiilor de partid.Acționînd pentru ca în toate organizațiile de bază discuțiile individuale să dobindească un, sporit caracter educativ și mobilizator, comitetul municipal de partid a acordat o deosebită atenție organizării temeinice a acestora. In această privință, organele și organizațiile de partid au fost îndrumate și ajutate să-și orienteze activitatea asupra principalelor obiective pe care trebuie să le aibă în atenție în cadrul organizării discuțiilor : buna planificare și eșalonare a acestora pe parcursul întregului an, asigurarea desfășurării lor într-un spirit de exigență, de evaluare atentă a activității comuniștilor, de abordare a unor probleme esențiale din activitatea și viața acestora, și in primul rind a atitudinii față de muncă.în mod deosebit, aș vrea să mă opresc însă asupra unui aspect care, așa cum a dovedit experiența, are o importanță deosebită în asigurarea eficienței . discuțiilor individuale. Și anume, este vorba de valorificarea propunerilor, a observațiilor și problemelor ridicate de comuniști' în cadrul discuțiilor. Această importanță decurge nu numai din efectul, ca să spun așa, economic al aplicării în producție a diverselor propuneri făcute de comuniști privind rezolvarea unor probleme cu care se confruntă unitățile respective, pentru perfecționarea organizării și modernizarea producției, a conducerii, extinderea aplicării unor noi procedee tehnologice. îmbunătățirea calității și a nivelului tehnic al produselor, reducerea consumuri-

lor de materiale și energie, perfecționarea pregătirii profesionale sau intărirea ordinii și disciplinei. A- cordarea unei maxime atenții propunerilor făcute, ca de altfel și observațiilor și criticilor formulate de comuniști in cadrul discuțiilor, analizarea cu operativitate a acestora, comunicarea răspunsurilor pentru fiecare problemă în parte, dar, mai ales, întreprinderea tuturor măsurilor necesare pentru 'aplicarea efectivă a acestor propuneri, fie că se referă la perfecționarea activității productive sau a organizației de partid, are in același timp un puternic efect educativ și stimulator asupra întregii activități a comuniștilor. Aceasta contribuie la dezvoltarea spiritului de inițiativă, de creativitate. la intărirea răspunderii și exigenței comuniștilor, față de soarta

zațiilor de bază cu cei peste 51 000 membri de partid din municipiul nostru s-au făcut astfel 13 547 propuneri din cgre, marea lor majoritate. sint rezolvate. Desigur, nerile comuniștilor la o gamă largă de concentrîndu-se însă asupra desfășurări a activității a îndeplinirii sarcinilor de plan revin colectivelor respective muncă. Aș da în acest sens două exemple. în primul rînd, mare număr de propuneri s-au referit la diverse soluții, de mai mare sau mai mică anvergură, privind ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor și eu deosebire a celor pentru export, a celor din cadrul diverselor programe prioritare, cum sint cele privind echipamentele energetice, pentru foraj de mare

propu- s-au referit aspecte, ele bunei productive, ce de doar un

Din experiența organelor și organizațiilor 
de partid din municipiul Craiova în organizarea 

și desfășurarea discuțiilor individuale

producției și a rezultatelor obținute de colectivul în care lucrează, față de calitatea activității organizației de partid.Multe organizații de partid din municipiul nostru, așa cum sint cele din întreprinderile „Electroputere", de utilaj greu, de tractoare și mașini agricole, de confecții, de reparații auto și altele, au obținut o experiență bună in această direcție, în ce constă ea ? în primul rind, în faptul că în organizațiile de bază din aceste întreprinderi există practica unei riguroase consemnări în caietele de evidență ale discuțiilor, , a fiecărei propuneri, a observațiilor și problemelor ridicate de fiecare comunist cu prilejul acestor discuții, precum și a consemnării celor biroul organizației de bază, din ducerea atelierului sau secției au primit sarcina să se ocupe analizarea și rezolvarea lor și menele prevăzute. Comitetul municipal de partid a instruit birourile organizațiilor de bază ca. în perioada premergătoare discuțiilor individuale, să se informeze îndeaproape asupra întregii activități a comunistului, să constate în ce direcție acesta poate să contribuie la rezolvarea unor probleme de muncă. De altfel, aș putea spune că s-a statornicit ca o practică generală aceea ca una din întrebările pe care birourile organizațiilor de bază le adresează de obicei fiecărui comunist să fie aceasta : ce propuneți pentru îmbunătățirea muncii colectivului. a activității organizației de partid ?în cadrul discuțiilor individuale purtate in 1986 de birourile organi-

din con- care de ter-

adîncime, minerit și alte sectoare. Pe această cale, comuniștii au contribuit ca valoarea produselor noi și reproiectate realizate de întreprinderile municipiului în 1986 să reprezinte aproape 33 la sută din totalul producției-marfă față de 24 la sută planificat. In al doilea rind, un mare, număr de propuneri a fost făcut de comuniști pentru înfăptuirea sarcinii de atragere în circuitul economic național a unui volum însemnat de materii prime și materiale refo- losibile cu un efect pozitiv asupra eficienței economice. Aș putea a- minti in această ordine de idei multiple activități prin care s-a depășit planul de colectare a materialelor refolosibile pe municipiu cu 6 800 tone oțel, 3 300 tone fontă, 90 tone alamă și bronz, 110 tone aluminiu și altele. Totodată, s-au redus consumurile normate de combustibil și energie astfel că pentru realizarea unui milion lei producție-marfă s-au consumat mai puțin cu 40 tone combustibil convențional și 17 MWh e- nergie electrică, față de aceeași perioadă a anului 1985.Fără îndoială, receptivitatea birourilor organizațiilor de bază față de propunerile făcute, grija pentru rezolvarea lor operativă au contribuit la stimularea atitudinii înaintate față de muncă a comuniștilor, la implicarea lor mai profundă în toate problemele bunului mers al activității productive. Iată de ce, comitetul municipal de partid și-a propus să generalizeze în toate organizațiile de partid unele experiențe valoroase obținute in această direcție. Spre exemplu, comitetul de partid întreprinderii

toate organiza- propunerile făcu ocazia discuți- Acestea se anali-dună lunar din țiile de bază cute de comuniști ilor individuale, zează în cadrul unui colectiv formatdin cadre de conducere la nivelul întreprinderii și al secțiilor de producție. stabilindu-se operativ soluții de rezolvare. Și tot lunar, răspunsurile asupra propunerilor formulate sint apoi comunicate in cadrul adunărilor generale ale organizațiilor de bază, sau în mod direct fiecărui comunist. în acest fel. nu se mai așteaptă încheierea discuțiilor ca propunerile și problemele ridicate de comuniști să se analizeze cu ocazia adunărilor generale de dezbatere a principalelor concluzii reieșite.Așa cum a rezultat din concluziile desprinse de biroul comitetului municipal de partid în urma analizei privind organizarea și desfășurarea în 1986 a discuțiilor individuale in organizațiile de bază, nu peste tot acestea s-au desfășurat insă la nivelul cerințelor. Așa s-a întîmplat, bunăoară, la întreprinderea prestări servicii pentru populație, întreprinderea „Protan", „Agrocoop", unde birourile organizațiilor de bază s-au ocupat superficial de organizarea acestor discuții, și, ca atare, nu au fost înregistrate nici un fel de propuneri pentru îmbunătățirea muncii, deși in activitatea acestor colective ca și a birourilor organizațiilor de bază exista mult loc de mai bine. Pentru evitarea in acest an a unor asemenea situații, comitetul municipal de partid și-a propus- ca periodic să asigure un mai riguros control pe parcursul întregului an. in fiecare organizație de partid, a desfășurării discuțiilor individuale, a modului în care organizațiile de bază, comitetele de partid țin seama de propunerile ca și de observațiile critice formulate de comuniști cu acest prilej.Spiritul de exigență și răspundere ce trebuie să caracterizeze întreaga activitate a comitetului municipal de partid — așa cum ne cerea secretarul general al partidului și la Plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 1986 — impune ca în perioada următoare. paralel cu eliminarea unor neajunsuri, experiențele pozitive in domeniul organizării și desfășurării discuțiilor individuale să capete caracterul de permanență. Iar în această direcție, valorificarea și urmărirea pină la aplicarea efectivă a propunerilor formulate de ' comuniști, rezolvarea observațiilor și problemelor ridicate de aceștia, constituie pentru organele și organizațiile de partid o sarcină importantă, cu efecte pozitive pentru îmbunătățirea Întregii noastre activități.
Virqil BOBOC secretar al Comitetului municipal Craiova

Modernul spital unificat teritorial din Salonta
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Progrese calitative in îmbunătățirea
stării de sănătate a populației

Itinerar de
■l. '■■ <

Prin4,

la „bine“ la „mai bine
unități comerciale bistrițene

re-

Calitatea impune măsuri 
temeinice un răspunsla o posibilă întrebare : de ce revenim la un amplu interval de timp asupra unor aspecte ale comerțului din municipiul Bistrița, pe care le semnalam in raidul-anchetă intitulat „Și comerțul este o vitrină sugestivă a localității" („Scinteia", nr. 13281) ? în scrisoarea adresatădacției de organele responsabile din municipiu se arăta că deficiențele semnalate cu acel prilej s-ar datora discrepanței dintre cererile populației municipiului (care a crescut de la 18 000 locuitori in 1968 la peste 84 000 în prezent)' și insuficienta pregătire a rețelei comerciale de a satisface aceste exigențe. Ceea ce presupune — se arăta în scrisoare — măsuri temeinice ale căror rezultate se vor materializa „în timp". De aceea am și lăsat să treacă un timp suficient. Revenind acum, trebuit să consemnăm, in primul rind, extinderea „zestrei", a bazei materiale, pe care edilii comerțului bistrițean seamnă, printre altele : noul plex comercial vire ;„Ștefan cel Mare", halei comerciale, a altor unități; pe scurt, creșterea simțitoare a suprafeței comerciale a unităților municipiului care se apropie de 30 000 mp.Care sint, totodată, măsurile adoptate și aplicate în acest timp, menite nu numai să înlăture acele „pete" de pe vitrina comerțului bistrițean de care era vorba in amintita anchetă ? Enumerăm citeva din ele, așa cum ne-au fost prezentate la Direcția comercială județeană : • studierea mai aprofundată a cerințelor marelui public. Unul din exemple : marea unitate de alimentație publică din zona platformei industriale care, In urmă cu un an și jumătate, era aproape total ignorată de oamenii muncii din zona respectivă, de la marile întreprinderi de pe platformă. îndreptarea situației a început cu un sondaj (liste cu meniuri asupra cărora oamenii își exprimau opțiunile), urmat de demonstrații practice. în fiecare zi, un factor responsabil al direcției comerciale a fost detașat aici, răspunzind de buna aprovizionare, prepararea meniurilor urmărind atitudinea personalului etc. Rezultatul ? Numărul abonaților a crescut de la numai 400 anul trecut la peste 5 000 în prezent ! Plus flotanții.O altă măsură: «lărgirea sistemului de control prin antrenarea cetățenilor la această activitate. La fie-

a

au adăugat-o și care în- com- „Sud", cu autoserr noul complex din cartierul modernizarea numeroaselor

care întrunire a „Tribunei democrației" s-a introdus un punct permanent al ordinii de zi : „Clientul sesizează, clientul propune". Dialog direct intre cetățean și factorii responsabili care, fie că anunță pe loc măsurile ce vor fi luate, fie le consemnează pentru a fi incluse în planurile lunare, urmind ca la viitoarea întrunire lunară să le comunice eficiența.Altele : o îmbunătățirea reciclării personalului, ceea ce a însemnat renunțarea la teoretizări excesive, in favoarea expunerii unor exemple concrete de îmbunătățire a activității practice. în domeniile cotidiene ale comerțului • includerea in ordinea de zi a adunărilor de partid a unui punct Ia care șefi

de unități să prezinte scurte poarte de activitate expunind șurile concrete de perfecționare a muncii in urma sesizărilor din „Jurnalul cumpărătorului", sau de la „Tribuna democrației" • împrospătarea personalului operativ și de conducere cu cadre tinere, avlnd pregătirea de specialitate necesară, întrerupem aici enumerarea măsurilor înfățișate, spre a prezenta și efectul lor.
Deficiențele „intimplâ- 

toare" nu erau întîmplătoa- 
fg I Un prim popas, la patiseria „Iris", al cărei responsabil era bin- tuit în urmă cu un an și ceva de... ghinion : ori de cite ori unitatea era vizitată de organele de control (obștesc sau de stat), el lipsea „momentan", iar una din vînzătoare „iși dădea drumul la gură". De data aceasta (ca și de alte dăți), responsabilul n-a mai avut „ghinion". Era prezent, ba încă in halat, ajuta la servire, căci era oră de virf. Și tot nu intimplă- tor, „Jurnalul afla la vedere, la indemina cetățenilor. Una din ultimele consemnări din „jurnal" s-a soldat cu schimbarea micului bazin de spălare a tacimurilor și a veselei (cel vechi se spărsese și curgea, luind din timpul vinzătorului pentru servire).

cumpărătorului" se

a

Peisaj de iarnă la Predeal

1 al I.C.S.L.F. din era. in urmă cu doipăreau puse in rădăcinoase) Acum, însă, atrăgător.

schimbat apucătu-Cit despre vinzătoarea „guralivă (nu-i cităm numele), aflăm că a fost transferată ; probabil că măsura a ajutat-o să-și fi rile...Magazinul nr. centrul orașului ani și jumătate, certat cu normele de curățenie. Cauzele tive" : produsele (varză, cartofi, urme de pămint. gazinul e curat, menul își are explicații, deloc din comun : adoptarea de către direcția comercială, cu asentimentul consiliului popular municipal, măsurii ca vînzarea în cantități ce depășesc cinci kilograme să se facă in spațiile vechii piețe, acum descongestionate în urma deschiderii halei. Iar ca vînzător „in aer liber" (deci in condiții nu tocmai confortabile), primul s-a oferit responsabila unității, Mariana Podaru. Rezultatul ? Operativitatea vînzărilor, evitarea ■ aglomerărilor, curățenia magazinului. Și, nu in ultimul rind, satisfacția cumpărătorilor....Comerțul de cartier ? Da, dar la nivelul cartierului actual, alcătuit din blocuri moderne, mai frumoase chiar decit cele din centru. în zona „Petre Ispirescu", la complexul comercial de la parterul unui astfel de bloc nu i-am găsit în magazin pe nici unul din responsabili — Ga- vrilă Măierean și Eugen Niczui. Primul se afla în depozit, ajutînd și supraveghind preambalarea unor produse — ulei, zahăr ; al doilea — plecat cu șoferul la depozit după marfă. în urmă cu citeva luni, magazinul era ocolit. „Mergem, mai bine, în centru,, spuneau cetățenii. Centrul e... centru". Acum, magazinul este căutat de toți. „Nu-i aglomerație, pe vinzători îi cunosc". Cauza popularității magazinului „de cartier" ? Implicarea tuturor lucrătorilor, de la vinzător la responsabil, iri buna servire, în cîștigarea încrederii și simpatiei clienților.Citeva doar din metodele ce par simple (și sint) de creștere a calității activității comerciale. . Metode care, de bună seamă, nu se reduc la cele enumerate, pentru că cerințele calității sint mereu noi, necesită mereu inițiativă.Cu toate aceste realizări, sint încă numeroase posibilități pentru îmbunătățiri substanțiale, necesare în comerțul din acest municipiu. Pe scurt, este nevoie- de noi și mulți pași pe itinerarul de la „bine" la „mai bine".
Laurențiu DUTA 
Gheorqhe CRISAN corespondentul „Scinteii"

„obiec- vînzare lasă ma- Feno- ieșite

în Mesajul de secretarul general al președintele Republicii, NICOLAE CEAUȘESCU „începem cel de-al doilea actualului cincinal cu un program de largă perspectivă, temeinic fundamentat, de muncă și acțiune revoluționară. în -vederea realizării in cele mai bune condiții a importantelor obiective cuprinse in planul și programele pe 1987 se impun măsuri organizatorice ferme pentru dezvoltarea intensivă’ a întregii economii, accentuarea puternică a laturilor calitative ale activității..." Sint comandamente majore și pentru sectorul sanitar, căruia i se cere să perfecționeze și să modernizeze asistența acordată populației, alocîndu-i-se, și în acest an, fonduri de multe miliarde pentru îmbunătățirea bazei materiale, desfășurarea unor vaste acțiuni profilactice, ridicarea competenței profesionale a tuturor cadrelor, creșterea accesibilității la îngrijirea medicală și calitatea acesteia.Accentul pus pe profilaxie, pe e- xaminarea activă, diagnosticul precoce, îngrijirea tărirea asistenței de urgență — preciza tovarășul Victor Ciobanu, ministrul sănătății — concretizează, de fapt, conceptuț modern al „medicinii omului sănătos". Prin aplicarea acestei metodologii — desigur, cu un mare efort colectiv și cu sprijinul conducerilor de întreprinderi — in anul recent încheiat s-a putut realiza, pentru' prima dată în România, examinarea activă a peste 90 la sută din oamenii muncii încadrați in producție. A fost un început care va fi continuat anul acesta pentru cunoașterea temeinică a stării de sănătate a oamenilor muncii, depistarea.... contribui la educarea și formarea ți-cauzelor unor maladii și luarea din timp a măsurilor de reducere a îmbolnăvirilor — îmbunătățirea de sănătate a populației fiind din obiectivele prioritare ale gii rețele sanitare.între principalele prevederi se în- ' scrie, astfel, îmbunătățirea asistenței medicale de specialitate, ambulatorii și de spital, a asistenței la locul de muncă, astfel incit să fie reduse îmbolnăvirile și morbiditatea cu incapacitate temporară de muncă. Concret, este vorba — pentru a cita citeva, măsuri — de îmbunătățirea în dispensarele policlinici a programelor de consultații, fiind antrenați în acest scop și medicii specialiști din spitale, iar in centrele universitare —> cadrele didactice ; analiza permanentă a calității îngrijirii medicale acordate bolnavilor internați in spitalele de toate categoriile ; încadrarea cu personal și dotarea tuturor dispensarelor teritoriale in vederea mai bunei funcționări a acestora ; creșterea eficienței asistenței de urgență ; asigurarea

Anul Nou, partidului, tovarășul sublinia : an al
a cabi- și rein-funcționării corespunzătoare netelor de medicina muncii struirea tuturor medicilor din dispensarele teritoriale care au arondate întreprinderi în probleme de medicina muncii ; cunoașterea și eliminarea factorilor de risc, a noxelor de la unele locuri de muncă ; utilizarea rațională — și integrală — a biletelor de tratament balnear, ca și a dotărilor de fizioterapie și alte mijloace recuperatorii din dispensarele teritoriale.Toate acestea, însoțite de creșterea exigenței și întărirea legalității la eliberarea presupun, cupare partea sanitare, pas cu pas, a măsurilor prevăzute, întărirea controlului din partea Mi-

certificatelor fără i tot mai conducerilor urmărirea
medicale, indoială, o preo- i susținută din de unități permanentă,

tenței acordate femeilor în general, mamelor și copiilor în special.între măsurile prevăzute in acest domeniu pentru noul an se numără :• asigurarea controlului periodic al femeilor, analizarea și eliminarea acelor factori de risc de la locurile de muncă ce pot influența negativ sănătatea muncitoarelor și cursul normal al sarcinii ; • înființarea în toate județele, pină la sfîrșitul acestui an, a cabinetelor de consultații premaritale și de sfat familial ;• organizarea unei asemenea îngrijiri a viitoarelor mame, incit, practic, nici o naștere, atit la oraș, cit și la sat, să nu se producă la domiciliu ; • prin programele ce aufost stabilite în toate secțiile și compartimentele mele vor fi cu privire la
® Și în 1987, sectorul sanitar beneficiază de alocarea unor im
portante fonduri materiale • Pe prim-planul preocupărilor: con
ceptul „medicinii omului sănătos" • Optimizarea principalilor 
indicatori demografici - în atenția întregului corp medical 
O Condiții cit mai bune de îngrijire pentru mamă și copil • Circa 
7 000 de medici pe pian central și 25 la sută din cadrele sani
tare din județe — la cursuri de perfecționare profesională.

competentă și în-

stării unul între

Educația corectitudinii - de

e...

Constructori de drumuri pe plaiuri argeșene
(Urmare din pag. I)ei forme. Iată, de pildă, referindu-ne numai la Argeș, acest drum pe care rulăm acum... Dincolo de faptul că pune in valoare mult mai eficient resursele economice ale regiunii, stabilind, totodată, legături mai lesnicioase, mai rapide intre numeroase centre economice ale țării, înscrie, anual, in balanța consumului de combustibili pentru autovehiculele care-1 străbat, o economie de 2 000 tone carburant.— Pare o cifră mică — ne spune inginerul loan Gheorghe — dar înmulțiți-o cu numărul drumu-

rilor moderne ce străbat județul 1E soare, dacă gerul în brațe Trecem podul Domneștilor — pod de beton armat larg și puternic, legi nd cele două maluri ale riului Doamnei — și ne apare în față, pe donjonul de la intrarea in comună pe care, pe timpul trecutei noastre călătorii, se ridicau zidirile vechiului han de drumul mare, noua clădire a districtului de drumuri. Oprim și coborîm să o cercetăm mai îndeaproape. Sediu modern al uneia dintre cele 11 brigăzi și 6 formații de întreținere, concen-

e plăcut chiar de afară stringe tari pămintul.
trează în jurul ei, în remizele și atelierele aferente, întregul utilaj mecanizat necesar activității lor : buldozere, autogredere, cilindri compresori, stații complexe de asfaltare, mijloace auto de transport... Unde sint lopata și tîrnăcopul cu care se împrăștiau movilele de piatră înșirate de-a lungul șoselelor ? Ne-am pus întrebarea cu glas tare. Și inginerul loan Gheorghe zim- bește și ni Ie arată frumos așezate intr-un rastel.— La lopată și tirnăcop nu se renunță — ne spune — iși au rolul lor, cînd și cînd, acolo unde mașina specializată nu poate intra.

Plecăm mai departe, spre Curtea de Argeș. Din loc în loc, acolo unde, pe terenuri potrivite, șoseaua se însoțește cu plantații de nuci și duzi, mașina noastră oprește cuminte pe dreapta. Ochiul de gospodar al inginerului observă cum le merge pomilor, dacă înfruntă cu vigoare iarna. Sint plantațiile dru- marilor, ei le-au dat ființă.— E datoria noastră să însoțim orice drum cu plantații pomicole folositoare — ni se explică. Dau și frumusețe, dar, prin însăși existența lor, dau și trăinicie drumului, îi conservă ființa.

Gh. Nechifor, strungar la Întreprinderea „Rulmentul" Brașov, care 
se prezintă drept „un cititor consecvent al ziarului „Scinteia", ne 
scrie cu mult năduf despre necazul pe care l-a avut după ce a trimis 
prin poștă o sumă de bani fratelui său ce locuiește la Bacău. După 
mai bine de o lună de zile de la data expediției, mandatul nu ajun
sese la destinatar. „Să-l fi dus poșta pe jos și tot avea timp să 
străbată drumul de la Brașov la Bacău" — și-a făcut socoteala citi
torul nostru brașovean. Și, firește, s-a adresat oficiului poștal de unde 
a expediat banii. Intre timp, cu 
ajuns la Bacău. Totuși, pornind 
altor fapte care merită interes.

chiu cu vai, mandatul cu pricina a 
pe urmele scrisorii, am dat de firul

nisterului Sănătății, a direcțiilor sanitare județene.în cuvintarea la tradiționala sărbătoare a Plugușorului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a readus în atenția țării întregi problema de importanță națională a creșterii natalității. „Cînd m-am adresat tuturor categoriilor sociale, întregului popor — a spus secretarul general al partidului — am cuprins fără îndoială șl femeile, dar totuși doresc să le adresez acum, în noul an. o urare specială ca participante active la tot ceea ce realizăm, dar și ca mame, urîndu-le de a face totul pentru anerelor generații, a copiilor, pentru ca patria noastră să aibă copii mulți. Tineretul, copiii sint viitorul poporului nostru și trebuie să faceți, dragi tovarășe, totul ca să avem copii mai mulți, mai sănătoși, mai frumoși 1 Aceasta va reprezenta viitorul poporului român, al întregii națiuni".Este o chemare adresată femeilor, dar, în aceeași măsură, și cadrelor medicale, chemate să vegheze și mai bine la sănătatea mamei și copilului — ne-a spus tovarășa Veronica Cio- bănete. adjunct al ministrului sănătății. Conducerea partidului a dat, în ultimii ani, orientări foarte clare in acest domeniu, fiind vorba de viitorul națiunii noastre socialiste. Rezultatele obținute pînă acum pot fi însă mult optimizate printr-o susținută preocupare a corp medico-sanitar, prin carea acțiunilor educative tineretului, îndeosebi* a cupluri pentru instaurarea unui com- . portament demografic activ, prin ridicarea la un nivel superior a asis-
mai întregului intensifi- în rtndul tinerelor

de nou-năspuți ma- temeinic instruite Îngrijirea copiilor.Pentru a-și îndeplini misiunea la nivelul exigențelor impuse de actuala etapă de dezvoltare a țării, întregului corp medico-sa- nitar li revine ca sarcină în noul an în care am intrat să-și perfec
ționeze pregătirea 
profesională, fie- 

fie la curent cu ul-care trebuind să______________________timele cuceriri ale științei în specialitatea in care activează. în acest sens, indicația conducerii partidului este aceea ca, în cursul cincinalului actual, să se asigure perfecționarea tuturor cadrelor prin cel puțin două forme organizate.Spre a răspunde acestei obligații, tn 1987 vor participa intr-un număr mai mare decit pînă acum, la forme de perfecționare pe plan central, în primul rind cadrele cu funcții de conducere, începînd cu directorii direcțiilor sanitare județene, cei ai unităților Sanitare, medicii șefi de secție din spitalele județene, conti- nuind tu medicii specialiști — numărul tuturor acestora urmind să sa ridice la aproximativ 7 000. în același timp, la nivelul județelor se vor desfășura acțiuni sistematice de reciclare, la care vor fi antrenați anul acesta 25. la sută din totalul cadrelor medicale, în mod prioritar medicii generaliști. în forme de perfecționare profesională vor fi cuprinse și 25 la sută din cadrele medii sanitare.Aceste prevederi vizează ridicarea calității îngrijirilor, însușirea celor mai noi cunoștințe în domeniile de bază ale medicinei, ținerea la curent cu tot ceea ce este nou, aplicarea principiilor eticii și deontologiei medicale.Desigur, aplicarea eficientă a măsurilor preconizate presupune perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale Ministerului Sănătății, direcțiilor sanitare județene, ale conducerilor și colectivelor tuturor așezămintelor de sănătate, creșterea exigenței și întărirea controlului activității în întreaga rețea sanitară.
Marta BABOIAN

ambele părți ale ghișeului

Sint oameni care au „rău de înălțime". E normal ca aceștia să nu poată lucra la construcția de turnuri sau acoperișuri. Sint oameni care au „rău de mare" și nu știu să înoate. E normal ca»ei să nu se facă marinari și să nu lucreze la „Salvamar", Atunci cum poate fi normal ca niște oameni care par a fi lipsiți de orice simț al tactului și răbdării să lucreze cu au nu . .dificilă muncă, să se afle zi de zi la ghișeu, în contact cu zeci, cu sute și cu mii de oameni 1Unul din aceste cazuri este și cel al Gabrielei Cîrstea, care se afla pină nu de mult „baricadată" la ghișeul Oficiului P.T.T.R. nr. 6 din Brașov. Termenul nu este impropriu, căci, intr-adevăr, considera ghișeul nu ca un loc unde publicul trebuie servit corect, cu promptitudine, ci ca pe o redută de undo iși expedia săgețile nepoliteții, ale lipsei de solicitudine. In concepția ei — și poate și a altor lucrători din domeniul serviciilor publice certați cu îndatoririle elementare ale funcției — se produce o ciudată inversare de situație : nu cel de la ghișeu este la dispoziția publicului, ci omul care apelează la un serviciu. Acesta, considerat de la început într-o situație de inferioritate, s-ar afla la discreția toanelor funcționarului respectiv intrucît „îi solicită ceva". Se uită, în acest fel, două aspecte esențiale : omul care vine la ghișeu plătește pentru serviciile omul care se află la ghișeu 
plătit pentru a le executa. Tocmai pentru că a uitat, în mod repetat, acest adevăr de bază, oficianta Ga
briela Cîrstea a fost pînă la urmă

sancționată disciplinar (cu destulă blindețe) fiind mutată intr-un alt loc de muncă, în care nu mai lucrează îndeaproape cu publicul.Iată și un alt caz, în care nepo- litețea și lipsa de solicitudine se manifestau... de la distanță : telefonista Rodica Ornea de la Șercaia

de simț al datoriei, nerespectarea unor obligații de serviciu.Pe biroul directorului Romulus Avram de la Direcția județeană de poștă și telecomunicații Brașov aflăm un săculeț, plin ochi, cu o sumedenie de obiecte ciudate : bucăți jde metal, de cele mai diferite forme, sîrme, agrafe și ace de siguranță răsucite în fel și chip, monezi găurite și legate etc., etc. La ce ar urma sească toate acestea 7 La titudini. la încercări de fraudă in efectuarea convorbirilor de la telefoanele publice. Sint unii care pentru un leu sau pentru cei cîțiva lei, cit reprezintă costul unei convorbiri, blochează aparatele, le defectează în mod deliberat, preju-

cu sfori să folo- incorec-

publicul, mai mult, oameni care un fel de „rău de public" și sint educați pentru această Pornind de la o scrisoare

cerute, este

își șicana (pînă de curînd) abo- nații, li se adresa cu un vocabular vulgar, jignitor, care leza bunul simț. Or. chiar dacă este vorba de o centrală telefonică rurală, regulamentul P.T.T.R.-ului cere ca limbajul utilizat să fie — așa cum ne-am obișnuit să spunem — urban, mai mult, reglementarea respectivă precizează că trebuie folosit în mod strict un „vocabular profesional", că abonații trebuie serviți cu promptitudine etc., etc. Cazul telefonistei recalcitrante, căreia îi mersese vestea „la șapte poște" pentru atitudinea ei, a fost pus în discuția întregului colectiv, luîndu-șe măsurile cuvenite.în urma unor sesizări, mergînd pe firul faptelor, descoperim și alte nereguli : avize nepredate la timp, colete returnate fără nici un motiv legal, corespondențe rătăcite. Și, firește, fiecare defecțiune de acest fel, fiecare neglijență, fiecare nepăsare a provocat neplăceri și în unele cazuri chiar daune unor cetățeni, determinînd adevărate reacții în lanț : reclamații, cercetări, reveniri, drumuri bătute, timp pierdut. Și oricît ar fi fost de diferite aceste situații, ele au o cauză comună : lipsa de conștiinciozitate,

diciind — prin faptele lor — interesele publicului larg, deteriorînd bunurile obștești.Dar iată că. așa cum se lntîm- plă atunci cînd nu intervine opinia publică, cînd nu acționează eficient factorii educaționali, de la „mica ciupeală" nu este decit un singur pas pînă la furtul calificat. Avem în față o listă de sute de obiecte sustrase numai în raza Brașovului : microreceptoare, capsule de microfon, discuri și chiar aparate smulse în întregime. Pe de o parte, în toate aceste cazuri e vorba de indivizi necinstiți, certați cu legea. Dar, pe de altă parte, aceste acte reprobabile se petrec în locuri publice. Oare n-ar putea fi ele pț-evenite dacă n-am trece nepăsători pe lingă cei ce moșmondesc, suspect, zeci de minute în cabine ?Florin Munteanu din Brașov, strada Dorului nr. 6, nu a învățat pină la cei 22 de ani ai săi că o existență demnă se dobîndește numai prin muncă cinstită. Dimpotrivă, a încercat să-l „învețe" și pe elevul I.M. de la Liceul nr. 6 că se poate trăi și altfel. Și așa au început amîndoi să spargă casetele telefoanelor publice pentru

a fura bani. Nu e vorba de cîțiva lei — și asta ar fi, desigur, reprobabil — ci de mii și mii, pe lingă pagubele provocate prin distrugerea respectivelor aparate. Fără îndoială, ulciorul necinstei nu poate merge de multe ori la apă. Fiecare din cei doi dă acum socoteală pe măsura răspunderii ce-i revine. Se dovedește că nti numai minciuna, ci și necinstea are picioare scurte. Iar drumul ei nu poate duce decit acolo unde le este locul celor certați cu legea.în fața unor asemenea cazuri se pune întrebarea ce fac cei din jur ? Mai ales că sint situații în care aceștia au răspunderi precise, prevăzute de lege. Ce „păzeau" părinții lui N. și Gh. D. din Brașov, bd. Steagul roșu nr. 27, cînd cei doi frați — minori, din această cauză nu le dăm numele — lipseau nopți întregi de-acasă ? Cum au acționat ei cînd au văzut că aceștia, de la o vreme, dispuneau de prea mulți bani pentru vîrsta lor, duceau o viață dezordonată ? Cum de nu s-au alarmat părinții lor de toate acestea, cum de au tolerat asemenea manifestări ? Lipsa de grijă, de supraveghere, de educație i-a dus și pe frații D. la fapte necugetate : sustrăgeau bani din casetele telefoanelor publice. în ceea ce-i privește pe părinți, aceștia au de plătit nu numai daunele materiale pricinuite, ei Ia capăt munca de doi fii, trebuie să abecedarul cinstei,se poate realiza nimic In viață.însemnările noastre au avut drept punct de pornire o scrisoare. De obicei oamenii sesizează, reclamă, iau atitudine după ce se produce un anumit fapt, mal grav sau mai puțin cam oarepreajmă, ca opinia publică să acționeze mai devreme in asemenea cazuri ? Desigur, se poate și trebuie. Educația trebuie făcută de ambele părți ale ghișeului.

trebuie să ia de educație a celor pornească de la fără de care nu
grav. Dar... nu-itirziu 1 Oare nu s-ar putea, nu ar trebui ca cei din

—

Gh. ATANASTU
J
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MUNCA EXEMPLAR ORGANIZATĂ PENTRU REALIZAREA PLANULUI PE 1987
A început un nou an de muncă rodnică in toate domeniile de acti

vitate. Sint zile de efort maxim pentru sporirea avuției materiale și 
spirituale a țării, pentru împlinirea obiectivelor stabilite de Congresul 
al XllI-lea al partidului privind trecerea la o nouă calitate in dezvol
tarea economico-socială a patriei.

Consemnăm acum, la acest inceput de an. o serie de fapte si ini
tiative muncitorești transmise de corespondenții ziarului nostru, menite 
să contribuie la realizarea in cele mai bune condiții a planului la pro
ducția fizică și la export, a tuturor indicatorilor calitativi. Dincolo de 
eficiența economică a inițiativelor și faptelor prezentate se desprinde 
atitudinea nouă a oamenilor muncii din fabrici și uzine, șantiere, mine, 
institute de cercetări, hotăriți să facă totul pentru înfăptuirea exemplară 
a programului de dezvoltare economico-socială a țării, in acest al doilea 
an al cincinalului.

la nivelul , județului, de 91 000 MWh 
energie electrică față de repartiție.Insistăm, acum la început de an, asupra acestei experiențe a întreprinderii de rețele electrice Suceava deoarece probează convingător afir-

mația că pentru energeticieni utilizarea rațională a energiei este îndatorirea profesională de bază, iar pentru consumatorii industriali o sarcină zilnică obligatorie. (Sava Bejinariu).
tare încununată de succes in domeniul tehnologiilor de yirf. Cit privește noul an, așteptăm deci noi și semnificative rezultate din, partea colectivului de cadre didactice și, deopotrivă, de cercetători de la Universitatea din Timișoara-, (Cezar Ioana).

Performanțele brigăzilor de înaintare
La mina Uricani, din bazinul carbonifer al Văii Jiului, consiliul oamenilor muncii, conducerea tehnică a întreprinderii au stabilit un program concret de măsuri pentru buna pregătire a realizării integrale a producției de cărbune cocsificabil în anul acesta și pe întregul cincinal 1986—1990. Una dintre lucrările importante prevăzute în acest scop este 

și săparea noului orizont de bază, 
la 300 metri adincime, care va des
chide noi fronturi de lucru pentru 
mineri in următorii doi ani ai ac
tualului cincinal.Cit măsoară în înălțime un bloc cu circa... o sută de etaje, cam tot atit va trebui să măsoare deci, însă în profunzime, noul orizont de lucru de la Uricani. Această importantă lucrare de investiții a fost încredințată brigăzii complexe de mineri și electromecanici condusă de Andrei Tokes, formată din oameni foarte destoinici. Toți ortacii au înțeles necesitatea încheierii cit mai urgente a acestei lucrări de amploare din subteran, hotărîtoare pentru asigurarea noilor capacități de producție. Șeful de brigadă, șefii de schimb, minerii cu o experiență mai bogată în producție au pus un accent deosebit pe organizarea judicioasă a muncii și folosirea la întreaga capacitate a combinei de înaintare în secțiune plină. Chiar la începutul ultimului trimestru al anului recent încheiat, lucrînd neîntrerupt, în trei schimburi, brigada a „atacat" săparea galeriei transversale pentru noile fronturi de lucru în blocurile III și IV. încă din primele zile s-a înregistrat o produc-

tivitate ridicată, de 5 metri cubi pe post, față de 3,4 metri cubi cit fusese planificat. Drept urmare, chiar în prima lună, brigada a realizat o viteză de înaintare de 190 metri liniari. A fost un succes care a dat noi impulsuri întregii brigăzi. Pentru lunile următoare, s-a întocmit un nou program de lucru, mai detaliat, pe cicluri de operații, cu responsabilități precise pentru fiecare om din brigadă și cu prevederi concrete privind aprovizionarea timp a frontului de lucru.Trebuie precizat însă că, de la început, ing. loan Topa, șeful torului de investiții, și șeful de gadă Andrei Tokes, sprijiniți conducerea minei, au gindit constituirea unei brigăzi complexe, care să aibă în componența fiecărui schimb electromecanici specializați în deservirea combinei de înaintare cu secțiune plină, capabili să execute toate lucrările de revizii și reparații la un înalt nivel calitativ. Drept urmare, pe parcursul a aproape trei luni de funcționare continuă a combinei nu s-a înregistrat nici o oră de staționare, nici o defecțiune !Cu o brigadă omogenă, ai cărei membri colaborează fructuos în toate situațiile, a fost ,,atacată" noua etapă de înaintare, cînd s-a realizat un adevărat record în Valea Jiului : 225 metri liniari de galerie intr-o lună de zile. Toți membrii brigăzii își exprimă însă hotărîrea de a depăși curînd recordul național, de care îi mai despart doar cîțiva metri. 
(Sabin Cerbu).

dinbun sec-

Cu ajutorul calculatorului

Țeleprelucrarea
pentru dicționare

Teleprelucrare. Termen obișnuit in limbajul informaticienilor. Termen folosit in ultimii ani in multe din centrele teritoriale de calcul din țara noastră. Termen ce pătrunde chiar în limbajul cotidian, din momentul in care vorbim despre interconectarea calculatoarelor sau a terminalelor industriale dintr-o întreprindere cu un calculator aflat la distanță. Nu este trecut în Dicționarul explicativ și nici în cel de neologisme. Ritmul de dezvoltare și înnoire a produselor tehnicii de calcul este atit de rapid, incit... dicționarele noastre nu țin pasul 1 Mai puțin, Dicționarul de informatică apărut în 1981 la Editura științifică și enciclopedică și în care se menționează : „teleprelucrare (engl. : teleprocessing), prelucrare a datelor sau cererilor utilizatorilor la o distanță (față de locul în care au fost generate) care impune introducerea unor canale de comunicații și echipamente de adaptare, pentru transferul lor în bune condițiuni". Prin urmare, pentru a transmite date la distanță — de pildă între platforma industrială a municipiului sau alte întreprinderi de pe raza județului Mureș și Centrul teritorial de calcul din Tîrgu Mureș — este nevoie de o legătură fizică între acestea. Legătura fizică este cablul electric, cablul coaxial sau fibra optică. In cazul menționat și în altele similare sint închiriate Unii telefonice. O noutate în domeniu o reprezintă interconectarea calculatoarelor fără legătură fizică, altfel spus, prin atmosferă, pe purtătoare laser. Un colectiv. de la întreprinderea de calculatoare electronice din București — dr. ing. Vladimir Doicaru, ing. Mihai Pîrvulescu și ing. Petre Barbu — a obținut pentru această idee un brevet de invenție. Recent, ideea a fost materializată, beneficiarii fiind Fabrica de vagoane pentru pasageri și Centrul de calcul al întreprinderii de vagoane Arad. Profesioniști entuziaști, încre-

un termen nou înnoirii și

zători nu în „nou", ci în „foarte nou", inginerii arădeni Nicolae Vanghelie, Teodor Țundre și Ion On- ceanu, au colaborat îndeaproape cu specialiștii din București. O adevărată echipă interdisciplinară, dacă avem în vedere faptul că, alături de cei menționați, au lucrat, cu mare dăruire, specialiști în fizica și tehnologia aparatelor cu radiații — ing. Alexandru Harșany, ing. George Mi- tyko și ing. Adrian Popescu.Pentru trecerea de la concepția sistemului de transmisie a datelor prin atmosferă, pe purtătoare laser, la realizarea și instalarea sa la Arad a fost necesar un singur an. Anul 1986!Sistemul, denumit ,,Fellas" (Felix + laser), este realizat numai cu componente autohtone. Se remarcă prin fiabilitate ridicată, gabarit și preț de cost reduse, consum energetic neglijabil. Această originală soluție s-a impus deoarece pe distanța de transmisie — de 1,3 km — peste calea ferată, informațiile transmise prin cablu electric ar fi perturbate de cîmpul electromagnetic al liniei electrificate.„Fellas" este folosit în cadrul sistemului de calcul pentru gestiunea materialelor, urmărirea producției, rezolvarea operativă a problemelor de personal — retribuire. In 1987 între Fabrica de vagoane călători și Centrul de calcul vor fi transmise date privind programele de producție, desfacerea pentru export, pregătirea fabricației, editarea tehnologiilor. Conducerea întreprinderii va dispune, zilnic, de un „tablou informațional" al întregii activități.Consemnăm această premieră tehnică acum, la început de an, conside- rînd că este unul dintre cele mai pilduitoare exemple de colaborare între specialiști, de sprijin din partea întreprinderilor, centralei și ministerului de profil, de încredere in forța creatoare a specialiștilor noștri și în virtuțile noilor tehnologii. (Va
leria Ichim).

într-un avanpost

Cîte tipuri de în prezent la Alexandria ?O statistică întocmită acum, la început de an, în prestigioasa întreprindere arată că de la 16 tipuri de bază cu 62 de variante constructive în anul 1974, cind fabrica a început să producă, s-a ajuns acum la aproa
pe 230 tipuri de rulmenți, realizați in circa 550 de variante. în ampla și complexa activitate de promovare a progresului tehnic, de legare a cercetării cu-producția, avanpostul noului îl constituie, practic, cele trei ateliere de proiectare constructivă și tehnologică, din care două pentru pregătirea fabricației și unul pentru asimilări. Iată, recent, un colectiv a realizat în premieră națională ma
șina de marcat electrochimie rulmenți. S-a plecat de la o idee a tehnicianului electronist Ștefan Popescu. A fost îmbunătățită, apoi, cu aportul hotărîtor al inginerului Ni- colae Simionescu, al altor oameni cum ar fi subinginerul Laurențiu Lungu și muncitorul Ștefan Bunea. Avind parametri tehnico-funcționali superiori, mașina și-a dovedit calitatea, eficiența, pînă în prezent rea- lizîndu-se în întreprindere încă 8 
asemenea tipuri, pentru noile unități 
de profil de la Suceava și Slatina.Am mai reținut că în atmosfera de emulație creatoare din întreprindere s-au concretizat și alte proiecte a căror realizare a condus la reducerea importurilor de utilaje și piese

rulmenți se fabrică
modernizării

jde schimb, la creșterea producției de rulmenți. Laminoarele pentru inelele exterioare ale rulmenților conici, mașinile de spălat rulmenți în va- 1 pori de freon, mașinile de rectificat role conice reprezintă doar citeva dintre succesele neobosiților căutători ai noului din întreprindere.Soluții tehnice valoroase au fost aplicate pentru perfecționarea proceselor tehnologice, în vederea diminuării- consumurilor materiale și energetice. Exemplificăm, referin- du-ne la metoda forjării în turn a 
inelelor de rulmenți. Prin trecerea la această tehnologie, consumul de energie se reduce cu 30 la sută, și nu e deloc puțin dacă avem în vedere faptul că mașina automată de forjat inele este un utilaj energo-intensiv. De asemenea, această tehnologie permite economisirea unor importante cantități de oțel.Complexitatea problemelor de natură tehnică la care trebuie să se dea răspuns, experiența insuficientă în anumite domenii au impus o largă colaborare cu diferite institute de cercetare și de invățămint superior din Capitală și din țară. Un rod al acestei colaborări este linia pentru montajul rulmenților radiali cu bile, aflată, în prezent, în probe tehnologice și care, în afara creșterii productivității muncii, asigură realizarea unor produse de mare finețe. (Stan Ștefan).

Fiecare inginer 
finalizează o temă de cercetare

din producție
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In ultimii ani, în cadrul Sistemului energetic național au fost elaborate și aplicate programe pentru optimizarea schemelor rețelelor de înaltă și foarte înaltă tensiune. Programele au fost preluate și de oamenii muncii de la întreprinderea 
de rețele electrice Suceava, o dată cu dotarea necesară cu tehnică de calcul și cu formarea unui colectiv specializat In această problemă.„Schema normală stabilită pe a- 
eeastă bază —■ ne spunea tovarășul inginer Ovidiu Mustață, directorul întreprinderii de rețele electrice Suceava — conduce la optimizarea circulațiilor de puteri, de energie activă, la obținerea unor valori minime ale consumului propriu tehnologic pentru transportul și distribuția energiei electrice. Totodată, se identifică rapid zonele cu pierderi mari și se planifică lucrările necesare în instalații. Pierderile se reduc la minimum, concomitent cu normalizarea parametrilor". Prin transpunerea în fapt a măsurilor rezultate din aceste analize cu ajutorul calculatorului, la I.R.E. Suceava s-a obținut în 1986 o economie de 5,3 milioane kWh 
energie electrică, economie realizată 
în instalațiile proprii. Acum, la început de an. sucevenii colaborează cu specialiștii Institutului de cercetări și modernizări energetice (ICEMENERG) pentru „stăpînirea" reglajului automat de tensiune secundar și, într-o etapă ulterioară,

terțiar. Scopul realizării acestui tip de reglaj cu ajutorul calculatorului de proces este reducerea pierderilor de putere activă, printr-o repartiție favorabilă a puterilor reactive ale stirselor existente și reglarea tensiunii nodurilor din rețea. Rezolvarea acestei probleme constituie o prioritate pe plan mondial. Conducerea operativă prin dispecer va beneficia astfel de implementarea unei noi funcțiuni cu importante efecte economice. Se estimează că prin această metodă economiile realizate prin reducerea consumului propriu tehnologic în rețele vor crește cu încă 2—7 la sută.Desigur, optimizarea consumurilor energeiice se face avînd în vedere legătura permanentă cu consumatorii de energie electrică, întreprinderile industriale mari de pe raza județului Suceava. Avînd tehnica de calcul la îndemînă, lucrătorii întreprinderii de rețele electrice Suceava urmăresc în prezent, practic, toți consumatorii industriali importanți din județ. Astfel, atit la dispeceratul I.R.E.-ului, cit și în unitățile industriale se cunoaște exact, în orice moment, consumul de energie și se evită depășirea repartițiilor. In acest fel, unitățile consumatoare sint obligate să-și optimizeze consumul intern de energie. Urmărirea consu
murilor cu ajutorul calculatorului a 
condus la obținerea unei economii.

O productivitate de trei ori mai mare
La Universitatea din Timișoara, într-unul din laboratoare, îi întîlnim în haine de lucru pe membrii colectivului de cercetare și producție pentru „creșterea safirului profilat", ■ din cadrul catedrei de fizică.Ce rezultate mai deosebite figurează pe „cartea de vizită" a acestui entuziast colectiv de cercetători 1 In primul rînd, două realizări științifice care constituie adevărate premiere naționale. Intr-adevăr, aici, la universitatea timișoreană, au fost obținute, pentru prima oară în țară, "cristale de fluorură de calciu, precum și cristale de safir cu formă prestabilită. Iar la baza acestor rezultate, care se înscriu în efortul general al științei românești pentru obținerea de noi materiale cu proprietăți fizice deosebite, stă numai și numai concepția originală a cercetătorilor timișoreni. Ce avantaje prezintă noua metodă de „cultivare" a acestor cristale ? Noua tehnologie de obținere a safirului cu profil predeterminat, bunăoară, aplicată pe scară industrială la întreprinderea de aparate electrice de măsură Timișoara, înlocuind astfel vechiul procedeu .creștere" a safirului în flacără determinat dublarea util pe instalație, i îmbunătățirea cali-de „i oxihidrică, a i randamentului concomitent cu

tății produsului finit. Mai mult, productivitatea muncii in sectoarele de | producție a crescut de trei ori, iar consumul de energie electrică a fost diminuat Ta jumătate, ca urmare a eliminării operațiilor de prelucrare a cristalului brut. Niimai dacă luăm insă în calcul și reducerea substanțială a efortului valutar al țării, prin renunțarea, grație noii metode, la importul de tehnologie și de instalații, vom avea dimensiunea exactă a eficienței economice deosebite a acestei realizări științifice românești.Pentru citeva clipe Irina Nicoară, șef de lucrări, doctor in fizică, iși întrerupe activitatea, ca să. ne dea lămuriri in legătură cu cea mai recentă realizare ă cercetătorilor 'de la universitatea timișoreană. Noua realizare a fost finalizată chiar in aceste zile. Este vorba de obținerea, tot pentru prima dată în țara noastră, în urma unor laborioase cercetări efectuate de un colectiv multidisci- plinar, condus de conf. dr. loan ■ Muscutariu, a monocristalelor de cuarț, prin metoda hidrotermală. Noua tehnologie va asigura obținerea, din resurse interne, a materialelor necesare fabricării unor dispozitive optice utilizate în tehnica laserelor. Este, așadar, o nouă cerce-

Două treimi ■ din efectivul de neri ai întreprinderii orădene talica" au intrat pe terenul productive aici, în ultimii cinci ani. O adevărată „infuzie" de tinerețe.„Nu întîmplător, remarcă directorul, această etapă a fost și cea mai dinamică sub raportul înnoirii producției, nomenclatorul nostru de produse incluzînd noi tipuri de mașini de gătit moderne și economicoase, zeci de tipodimensiuni de accesorii metalice pentru confecții și marochinărie, o gamă largă de vase emailate, casete pentru film etc. A- nual, fiecare inginer iși asumă aici o temă de cercetare, iar rezultatele și le înfățișează in sesiunea de comunicări științifice organizată în u- nițate — anume pentru tinerii specialiști, in luna noiembrie a fiecărui an. O adevărată probă de foc. O formulă de lucru ce și-a dovedit din plin eficiența. Mai mult, o competiție în care tinerii își dezvoltă gustul pentru hou“.Cîte produse noi, atîtea bătălii cîș- tigate — iată un adevăr validat și de recenta sesiune de comunicări științifice a inginerilor de la „Metalica". Un exemplu dintre multe altele posibile : caseta M2 pentru film fotografic, destinată exportului. Aparent, un produs simplu. In fapt, un produs extrem de pretențios, de înaltă precizie.„Bucuria reușitei este cu atit mai mare cu cit au trebuit învinse numeroase greutăți", ne spune subinginerul Vasile Bojan, șeful secției nr. 2. Lipseau mașinile — a fost creată o întreagă linie de producție; lipseau unele materiale — au fost operativ asimilate. Lipsea documentația riguroasă — a fost întocmită în detaliu. Lipseau experiența și cunoștințele necesare — au fost treptat acumulate, uzina devenind treptat o

lngi-„Me- muncii adevărată școală. Și au fost nu puține cazurile cînd, după săptămîni de eforturi neîntrerupte, totul a trebuit să fie reluat de la capăt. „Atenție, e o treabă pe care nu oricine o poate dovedi", ziceau unii, aflînd la ce ne-am încumetat. „Vă paște nereușita", adăugau alții.„Vorbele acestea parcă ne-au fript", intervine inginerul Iosif Marton.-„Trebuia să dovedim de ce sîn- tem în stare, completează inginerul Paul Romocean. Și am dovedit-o“.Gînduri simple, ce exprimă o stare de spirit și un mod de acțiune. Despre reușită vorbește grăitor faptul că primele loturi de casete pentru film fotografic au și fost expediate partenerului extern chiar în, aceste zile, urmind ca, in continuare, să se extindă considerabil acest export.Noul an va aduce insă cu sine, In această întreprindere orădeană fruntașă în întrecerea socialistă, și un nou „examen" al competenței profesionale. Este vorba de fabricarea de componente pentru microelectronică, ceea ce va lărgi în mod semnificativ profilul întreprinderii. Și aceasta, tot ca urmare a realizării aici, pentșu prima dată în țară, tot de către o echipă de tineri specialiști, a unor folii de cupru și nichel cu grosimi de ordinul micronilor, 
(loan Laza.
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Proiectat și executat in timp recori

Aspect din secția de montaj a întreprinderii de rulmenți din Alexandria Vedere parțială a Combinatului chimic Craiova Foto : Sandu CRISTIAN

... La Combinatul chimic din Craiova, care asigură aproape 20 la sută din producția țării de îngrășăminte chimice, activitatea se desfășura firesc. Aparatura „de bord" indica verde, cale liberă proceselor chimice. La un control de rutină pe fluxul de fabricație a acidului acetic se constată deodată mici pierderi de oxid de carbon. O analiză, mai atentă scoate in evidență faptul că cilindrii compresoarelor se uzaseră la lăcașurile supapelor de aspirație, ceea ce putea duce chiar la o avarie. Se impunea deci grabniba înlocuire a acestora. Întrucât instalația a fost adusă din import, cei doi cilindri de 700 bari trebuiau asigurați de o firmă străină.— Da, a spus reprezentantul firmei respective, venit la combinatul craiovean pentru constatările de rigoare, in șase luni veți avea cilindrii, la prețul de...Scoaterea din funcțiune a instalației timp de o jumătate de an însemna o pierdere de producție de peste 32 500 tone acid acetic, fără a mai socoti paguba la alte două instalații dependente, care, la rindu-le, erau oprite. Soluția costisitoare propusă de partenerul extern nu putea fi acceptată cu nici un chip. Cineva a venit cu ideea să se apeleze la specialiștii Institutului Politehnic București pentru a găsi o soluție eficientă și rapidă. Aceasta, intr-adevăr, se prefigura, dar nu mai devreme de patru luni.

— Trebuie să chibzuim bine în: te de a-1 lua in brațe pe „nu poate", i-a zis inginerul Dum Popescu, șeful secției reparaț combinatului chimic, lui Dum Speriatu, maistru principal la ate rul mecanic uzinal.Au urmat zile și nopți de cău și încercări. Și, apoi, bucuria re tei. S-a realizat un nou tip de ci dru, care rezistă la 700 de bari fost proiectat și executat in nu 45 de zile, avind în prezent o „vei me“ în funcționare de 4 500 Acum, la început de an, cind sa nile de producție sint in creșt muncitorii din secția de acid ac privesc cu recunoștință spre col lor din atelierul mecanic. Cilin au trecut cu bine primele „exarr în producție", sarcinile de plan f realizate în condiții exemplare, plus, combinatul a obținut o ecc mie valutară de peste un milion lei.Ce . gînduri aveți pentru acest l-am întrebat pe autorul deosel realizări, inginerul Dumitru pescu.— Am întocmit proiectul și sîn pe cale de a incepe execuția ci drilor de 700 bari de la pompele metanol ale instalațiilor de acid < tic. Vom contribui astfel la asigt rea continuității procesului de j ducție și la reducerea considera a efortului valutar al țării noas 
(Nicolae Băbălău).

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ
• .............................

la tribuna Scîntfiîi

Sute de întrebări și tot atîtea răspunsuri 
date în cadrul unui dialog cu fruntașii, 

oaspeți ai județului Botoșani, Poate că niciodată cadrele de conducere și specialiștii din unitățile agricole, șefii secțiilor de mecanizare din județul Botoșani n-au pus atîtea întrebări ca în zilele manifestării „Agrotehnica — dialog cu satul". Este drept, aveau ce întreba și de la cine să primească răspunsuri. Am fost martori la o activitate politică, științifică și cultural-educati- vă inițiată de organele locale, avînd ca scop cunoașterea și însușirea experienței înaintate, stabilirea a ceea ce va trebui să se întreprindă ca această experiență să fie generalizată în activitatea practică a unităților agricole.Botoșănenii au avut ideea bună ca, In cadrul amintitei acțiuni, aflată acum la a 14-a ediție, să invite cadre de conducere și specialiști din unități care au fost distinse, cu înaltul

titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare". Să numim mai intîi pe oaspeți, pe cei care au fost solicitați să-și împărtășească experiența : ing. Romulus Zaharia, directorul întreprinderii agricole de stat Turnu Măgurele, județul Teleorman, care a realizat 24 268 kg porumb știuleți la hectar,'Nicolae Lungu, inginer-șef al cooperativei agricole Topolovățu Mare, județul Timiș, unitate care a primit înalta distincție pentru recolta de 8 474 kg griu la hectar, ing. Alexandru Dimeny, președintele cooperativei agricole Sinmartin, județul Harghita, care a realizat o producție medie de 50 800 kg cartofi, Constantin Stogrea, directorul tehnic al întreprinderii agricole de stat Rădăuți, județul Suceava, care a obținut cite 50 107 kg cartofi la hectar, și Nicolae Șarpe, cercetător la Insti

tutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice Fundulea — Călărași. La inceput, a avut loc o masă rotundă cu tema : „Experiența înaintată din agricultură — tertieinic cunoscută și aplicată in toate unitățile agricole", urmată de întîlniri-dezbateri organizate în cinci consilii agroindustriale și o vizită la stațiunea experimentală de cercetări pentru creșterea oilor Popăuți.Deosebit de utile s-au dovedit în- tîlnirile cu cadrele de conducere și specialiștii din unitățile agricole, unde invitații au înfățișat experiența unităților din care fac parte in organizarea producției și a muncii, în aplicarea tehnologiilor, în creșterea eficienței economice. Interesul localnicilor față de metodele de organizare a producției și a muncii a fost atit de mare incit oaspeții —

fiecare din ei participa la o întîlnire separată in cadrul unui consiliu agroindustrial — au avut nevoie de multe ore pentru a da răspunsuri la întrebările puse, pentru a lămuri sau a aprofunda o problemă. Ca să ne dăm seama de amploarea acțiunii, este suficient să arătăm că la cele 16 intîlniri au fost prezente cadre de conducere și specialiști din 41 unități agricole de stat și cooperatiste. In total, peste 800 de oameni au cunoscut, direct de la sursă, cum au muncit fruntașii pentru a obține recolte mari. în cele ce urmează ne vom referi mai pe larg la întilnirile care au fost organizate în consiliile agroindustriale Sulița și Coțușca.Numeroși lucrători din agricultura județului Botoșani cunoscuseră din presă, de la radio și televiziune unele metode care au contribuit ca

la cooperativa agricolă Topolovățu Mare să se obțină producții superioare pe suprafețe întinse. Solicitat de cei care au participat la întîlni- rea care a avut loc in cadrul consiliului agroindustrial Sulița, tovarășul Nicolae Lungu, inginerul-șef al acestei unități, pe lingă prezentarea tehnologiilor aplicate la principalele culturi, a insistat asupra modalităților de organizare a producției și a muncii. S-a arătat că la Topolovățu Mare a fost întronat un spirit ferm de ordine și disciplină în desfășurarea întregii activități, care a permis și permite ca toate lucrările să fie efectuate la timp și de cea mai bună calitate. Au fost reliefate măsurile de stimulare a celor care fac lucrări de bună calitate, dar și cele care se referă la sancționarea celor care neglijează unele elemente ale tehnolo

giilor stabilite. Iar drept rezultat, In 1986. cooperativa agricolă a realizat, in medie la hectar, 9 530 kg orz, 8 474 kg griu, 3 820 kg soia, 23 700 kg porumb și 72 000 kg sfeclă de zahăr. Cele arătate de inginerul-șef al cooperativei agricole din Topolovățu Mare i-au pus pe gînduri pe partici- panții la întilnirea de’ la C.A.P. Sulița, cu atit mal mult cu cit unele unități agricole din acest consiliu agroindustrial nu realizează recolte la nivelul posibilităților pe care le au.Tot atit de utilă a fost întilnirea de la cooperativa agricolă Crasna- leuca, din cadrul consiliului agroindustrial Coțușca, unde Alexandru Dimeny, președintele cooperativei agricole din comuna Sinmartin, a înfățișat nu numai tehnologiile aplicate la cultura cartofului, ci și modul, cum este organizată întreaga activitate a cooperativei agricole, lămurind căile prin care unitatea realizează importante beneficii. La întrebările gazdelor, oaspetele a insistat asupra modului cum sint organizate recoltarea, transportul și depozitarea cartofilor, întreaga producție strinsă în cursul unei zile pînă seara fiind depozitată. în acest scop, mașinile de sortat cărora le-au fost aduse unele modificări sint de un mare folos. O precizare utilă lntrucît, și în 1986, In județul Botoșani, multe din

mașinile de sortat cartofi neutilizate. S-a insistat asup: dului de organizare a activi: alte sectoare, multe din discuț axate pe modalitățile prin ca tatea reușește să asigure fui bună calitate. Tot în cadrul consiliu agroindustrial, dr. Șarpe, de la Institutul de c< pentru cereale și plante Fundulea, a făcut numeroase zări referitoare la folosirea er lor, astfel incit efectul lor să i xim. La cererea specialiștilor s-a decis organizarea unui 1< monstrativ unde .să fie expe tate diferite modalități de apl erbicidelor, institutul urmi: acorde îndrumarea necesară.Fără a socoti că este un schimbul de experiență s-a i util întrucit participanții au a’ sibilitatea concretă să cunoas sursă directă măsurile și căi’ care unitățile agricole fruntaș- producții mari. Acum este i ca organele locale, cond de unități să adopte măsu să asigure generalizarea, ap in practică a experienței ce Ie prezentată, astfel incit și u, din acest județ să realizeze p ții mari.
Ioan HER’

-Jhâu» *
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Dintre mărețele ctitorii edificate in perioada pe care o numim cu vibrantă mindrie ..Epoca Nicolae Ceaușescu11, cea mai impunătoare, cea mai trainică este opera de formare a omului nou. In acest generos context, școala poartă insem- nul de noblețe al unei veritabile cetăți a educației revoluționare, patriotice și civice.în spiritul mobilizatoarelor orientări, sarcini și îndemnuri ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, al hotăriri- lor Congresului al XIII-lea și ale Congresului Științei și învățămin- tului, imperativul educației multilaterale a tineretului nu poate fi altul decit acela al formării de buni specialiști, buni revoluționari. De la bun început trebuie să spunem că astăzi școala — implicit și unitățile de profil din Bihor — cei ce o slujesc dispun de toate condițiile pentru pregătirea profesională și formarea politică, etică, cetățenească a generațiilor tinere. Pedagogul de vocație și specialistul cu înaltă pregătire este cel care trebuie să găsească mereu, zi de zi. cele mai adecvate metode, soluții pentru a spori funcția activă, formativă a zestrei moderne de care școala dispune. Rezultă firesc sarcina aprofundării sistematice a studiului disciplinelor fundamentale, astfel incit să se accentueze caracterul materialist-științific și unitar al întregului învățămint, iar tinerii să-și formeze înalte convingeri filoz.ofice. Acționăm, de altminteri, cu consecvență și responsabilitate pentru valorificarea aspectelor morale, patriotice și revoluționare ale conținutului procesului de învățămint, ale fiecărei lecții și activități școlare și extra- școlare. în tematica orelor de diri- genție, în informările politice și in- vățămîntul politico-ideologic, un accent deosebit se pune pe explicarea semnificațiilor și efectelor in plan econoi îic, politic și social a hotăriri- lor d< partid și de stat, a legilor țării.Spii tul revoluționar și militant repre ntă o componentă esențială a ideal ui comunist de viață care orien ază personalitatea și activitatea t jrei generații, deopotrivă a oa- men r școlii. Avem in vedere în tot ce i> eprindem că dezvoltarea trece prin lueafie și-i asigură temeinicia, că, fapt, prin educație conjugămpre :ul eu viitorul. Permanențaspit ui revoluționar presupuneper icnța educației revoluționare.î iport cu această perspectivă,do t de fertilă și exigentă in acela? np, avem constituite, la nivelulju ui, al celor nouă centre me-to și de perfecționare, pe cicluriițămint și pe specialități, mari politico-educative și meto- ințiTfte adecvate. în acest case ins'criu „Zilele invățămin- bihorean". aflate la a Vil-a simpozionul' „Educația mate- ■tiințifică și umanist-revolu- •. acțiunea „Creativitate și e- in învățămint'*, reunind dez- schimburi de experiență, exale creației științifice și teh- îsiuni de comunicări care an- ă majoritatea elevilor și ca- * didactice. Sint edificatoare, linieri, și temele-cadru stabi- itru acest an: „Căi și mijloace izare a educației patriotice, t-revoluționare a elevilor in 1 de învățămint'1 și „Contri- adrelor didactice, a obiectelor țămint. a lecțiilor și activită- olare ia asimilarea de către tezaurului științei și culturii le și universale, la formarea oltarea deprinderilor de crea- • și cercetare științifică*1.u o" ectucaiie bazată pe fapte, ități palpabile, conectata ce- prezente și viitoare poate> la o atitudine angajantă, primenitoare. Cu sprijinul or economice și al comitetelor sști de părinți am introdus in ?coli calculatoare „aMic“ și

„Prae“, desfășurlnd activități de predare-invățare și fn cercurile de elevi, cu rezultate bune pentru aceștia. contribuind, in același timp, la o mai bună vehiculare a informației științifice, metodice și de specialitate, la impulsionarea activității de perfecționare, conturind o experiență pozitivă, cu multiple valori formative și deschideri spre noi achiziții. în fond, azi, fără aplicarea informaticii progresul nu este posibil. Școala trebuie să învețe pe elev „să învețe11, să modeleze după propria știință viitorul. Context în care exemplul dascălului e o pirghie ce nu dă greș.Acționăm pentru crearea și introducerea unor instrumente și modalități adecvate de sprijin, îndrumare

jarea instalațiilor de biogaz și a captatorilor solari, utilizarea energiei neconvenționale și a materialelor re- folosibile, desfășurarea lucrărilor in fermele agricole și pe loturile școlare, la locurile de practică, realizarea indicatorilor prevăzuți pentru gospo- dăriile-anexă, pentru autodotare și autofinanțare evidențiază entuziasmul și angajarea oamenilor școlii pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor, educarea tinerei generații prin muncă și pentru muncă, înalta valoare formativă a muncii, conceperea ei ca sin'gura sursă a bunăstării și realizării. Idealul muncii reprezintă o constantă a acțiunilor noastre. Fără îndoială însă, calitatea trebuie să devină pivotul educației multilaterale.
RĂSPUNDERILE ȘCOLII 

1N PROMOVAREA 
SPIRITULUI REVOLUȚIONAR 
--------------------------------i<-----------și control al elevilor și cadrelor didactice, organizind studii, cercetări și experimente pe tipuri de școli și probleme, pentru valorificarea resurselor formative, patriotice ale întregului proces de învățămint. Amintim studiul privind „Asigurarea progresului școlar al elevilor, cu rezultate pozitive în pregătirea copiilor pentru școală, in adaptarea lor rapidă și cu bune rezultate în clasele a V-a și a IX-a și în integrarea în producție11, ca și cele privind „Modalități de realizare a integrării învă- țămîntului cu cercetarea și producția11, elaborarea „Caietului directorului de școală11 și a „Caietului dirigintelui11. cuprinzătoare repere pentru activitatea personalului didactic preocupat de proiectarea lecțiilor și realizarea strategiilor educaționale, de raportarea structurilor propuse la problematica specifică fiecărei unități școlare, fiecărei clase, la preocupările de zi cu zi, dar și la cele originale. la ideile creatoare și soluțiile eficiente ale conducerilor de școli, ale colectivelor de cadre didactice, gindindu-ne deopotrivă la activitatea personalului didactii, cit și la cunoștințele, priceperile și mai ales la rezultatele elevilor, criteriile folosite înlesnind manifestarea unei concepții, a unui stil de muncă eficient.Urmărind dezvoltarea procesului instructiv-educativ pe baza politeh- nizării și integrării strînse cu producția și cercetarea, rețeaua școlară asigură pregătirea muncitorilor calificați pentru necesarul economiei județene și naționale, inclusiv pentru domeniile prioritare : mine, petrol, agricultură, construcții, metalurgie. Numeroase activități instructive, e- ducative și de perfecționare, acțiuni de orientare școlară și profesională, activități de patronare a școlilor de către licee și a liceelor de către facultăți. de colaborare a școlilor cu întreprinderile și familiile elevilor contribuie la realizarea de convingeri și atitudini ferme cu privire la rolul și riiShti muncii in societate,"' fa asigurarea unor șanse egale de reușită școlară, profesională și împlinire umană pentru toți elevii. Angajarea elevilor și a cadrelor didactice din școlile bihorene in realizarea programelor speciale privind activitățile economice, munca patriotică, practica agricolă, productivă, activitățile de pe șantierele tineretului, amena-

Este firesc să se vorbească despre o ațțiune globală a școlii în pregătirea unui om profund integrat colectivității, _ poporului, a cetățeanului patriot, în care un rol predominant revine profesorului, exemplului său personal de patriotism și dăruire față de înaltele misiuni educative.Viața arată că a crescut rolul cadrelor didactice in definirea școlilor ca centre ale educației comuniste și revoluționare de formare a convingerilor și sentimentelor patriotice, a conduitei moral-cetățenești. pentru formarea de caractere și comportamente moral-politice înaintate. Astfel, orele de dirigenție și activitățile educative desfășurate în organizațiile de pionieri și U.T.C. și-au îmbogățit tematica cu probleme ale educației politico-ideologice, mate- rialist-științifice, umanist-revoluțio- nare și moral-cetățenești. Un conținut bogat au avut activitățile consacrate sărbătoririi în toate școlile a 2 500 de ani de la primele lupte ale poporului geto-dac pentru libertate și independentă, 600 de ani de la urcarea pe tron a domnitorului Mircea cel Mare,, 65 de ani dg la făurirea Partidului Comunist Român, 50 de ani de la procesul mili-

tanților comuniști șl antifasciști de la Brașov, 21 de ani de la Congresul al IX-lea al partidului, 68 de ani de la făurirea statului național unitar român, participării uteciștilor din școli la referendumul pentru pace. Cu aceste prilejuri s-au organizat dezbateri, mese rotunde, simpozioane, ore de dirigenție, informări politice. expuneri, expoziții, concursuri și spectacole-evocare prin care tinăra generație își manifestă dragostea și respectul față de marile tradiții de muncă și luptă ale poporului nostru, istoria și prezentul socialist constituind o flacără vie a conștiinței patriotice și revoluționare a elevilor.înfăptuirea sarcinilor instructivă și educative face ca devotamentul și competența oamenilor școlii să fie încărcate de înaltă răspundere, iar puterea și valoarea modelului profesorului să întrețină în rindul elevilor focul cunoașterii și al iubirii de patrie. Secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, arată că este necesar să păstrăm și să dezvoltăm continuu spiritul revoluționar, novator, spiritul umanist al invățămintu- lui românesc. Să facem in așa fel incit, prin întreaga sa activitate, în- vățămintul să constituie factorul fundamental pentru educarea și formarea omului nou, pentru crearea unui cetățean cu o inaltă conștiință revoluționară și patriotică. înarmat cu tot ce este nou in toate domeniile.Pe baza acestor cerințe, am situat spiritul revoluționar în rindul finalităților educației, alături de patriotismul și umanismul socialist, de creativitate și responsabilitate, pentru a sublinia ideea că asimilarea temeinică a însușirilor care îl compun este o operă de durată, revenind tuturor profesorilor și factorilor educativi, constituind un rod al învățării și al aplicării creatoare a celor învățate. Sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, milităm astfel incit elevii să-și formeze convingerea că spiritul revoluționar este o trăsătură moral-intelec- tuală aleasă a personalității, o caracteristică a celor care îmbină intr-un mănunchi indivizibil patriotismul, competenta și etica, un mod de a fi și de a gindi al generațiilor chemate să desăvirșească construirea socialismului și a comunismului in țara noastră. In fapt, permanența spiritului revoluționar este cheia ne boltă a operei de formare a omului nou, scop suprem al invățămintului românesc, al întregii munci de educație.
Prof. Viorica PISCOI 
inspector școlar general 
al Inspectoratului școlar 
județean Bihor

ROMÂNIA-FILM prezintă: 

„TOATE PÎNZELE SUS“
(I. Secretul epavei)

adaptare după serialul produs de Televiziunea Română
versiunea cinematografică : Casa de filme 5

Scenariul : Alexandru Struțeanu, Mircea Mureșan, după romanul „Toate 
pînzele sus", de Radu Tudoran. Muzica : Radu Șerban ; imaginea : Nicu 
Stan ; regia : Mircea Mureșan. Cu : Ion Besoiu, liarion Ciobanu, Sebastian 
Papaiani, Jean Constantin, GeOrge Paul Avram, Cristian Șofron, Julieta 

Szonyi, Ion Dichiseanu, Colea Răutu
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Festivalul national „Ciotarea României"

Autenticitatea 
creației populareLa sfîrșitul anului care s-a încheiat, la Sighetu Marmației a cobori t Maramureșul adueînd prin oamenii Iui datina străbună, uriașa moștenire spirituală a acestui neam. Vin aici oameni din toate colțurile țării, ba unii chiar de pe alte meridiane. De peste mări și țări. Și atunci se naște fireasca întrebare : ce-i îndeamnă pe acești oameni, să urce in Maramureș, chiar în anotimpul cu zăpezi mari ? Noi. cei de aici, ne adunăm in numele statorniciei, cinstind și ducind mai departe moștenirea străbunilor. Ceilalți, din alte zone ale țării, aduc cu ei frumuseți de simțire românească, iar cei de mai departe, după mărturisirile lor, sint atrași de valori spirituale profunde, unice în felul lor.Deci, la sfîrșitul lui decembrie a anului trecut, pentru a optsprezecea oară municipiul de pe malul Izei a îmbrăcat haina sărbătorii. A fost ziua alaiului și a carelor alegorice din cadrul Festivalului de datini și obiceiuri laice de iarnă. Au venit călăreții parcă dintr-un străfund de istorie. Apoi au coborît de pe văile Maramureșului copii mulți și frumoși, urmați de fete și feciori, femei și bărbați împodobiți, firesc, în străvechiul nostru port, popular.Intr-un impresionant alai, formațiile din Maramureș, alături de cele din județele Argeș, Botoșani, Cluj, Hunedoara, Iași, Sălaj și Sibiu, toate laureate ale marelui Festival național „Cîntarea României11, au adus în fața miilor de oameni adunați în centrul municipiului, devenit o scenă in aer liber, costume. jocuri, cintece și versuri șlefuite de secole de înțelepciunea populară, expresii ale bucuriei de a trăi, semne ale trăiniciei milenare în care se regenerează frumusețea morală a unei seminții, cum zicea marele savant Nicolae Iorga.Manifestarea de Ia Sighetu Marmației nu are numai latura spectaculară, de care am amintit, ci este prefațată de o sesiune de comunicări pe teme de etnografie și folclor, la care participă specialiști din țară și din județ. Dăm cuvîntul specialiștilor :Prof. dr. Ion Vlăduțiu, cercetător Ia Institutul de cercetări etnologice și, dia- lectologice : „Apreciem,faptul că manifestarea de la Sighetu Marmației, cu fiecare an, se constituie într-un puternic argument de formare a unei tradiții contemporane care are profunde semnificații atit în viața spirituală a Maramureșului, cît și a întregii țări. Este deosebit de semnificativă, în acest sens, participarea activă la acțiunile de aici a maramureșenilor, cit și a unui mare număr de prestigioase formații folclorice din mai multe județe ale țării.

care vin cu obiceiuri și datini din satele sau zonele lor de baștină, aducind specificul creativității locale.Manifestărilor din acest an li s-au adăugat și alte acțiuni de .mare prestigiu, aș putea subliniâ de prestanță națională, cum a fost sesiunea de comunicări științifice, ciclul de filme etnografice despre Maramureș, șemnate de Olimpia Daicoviciu, vernisajul unei expoziții de profundă trăire și simțire românească a talentaților artiști plastici Traian Bilțiu-Dăn- cuș și Gheorghe Chivu, precum și cea de grafică a apreciatului Marcel Chir- noagă.Festivalul de datini șl obiceiuri laice de iarnă are marele merit de a se fi impus pe parcursul existenței lui ca o sărbătoare cu profunde implicații spirituale în rindul maselor de oameni din așezările maramureșene. Mii și mii de oameni se adună la Sighetu Marmației cu conștiința necesității de a participa la o manifestare a lor. Participarea activă la acest festival, atit pe plan local, cît și național, este un mod fericit de educare patriotică a maselor, de promovare și stimulare a celor mai valoroase tradiții moștenite din moși-strămoși11.
Prof. Mihai Dăncuș, directorul Muzeului maramureșean din Sighetu Marmației : „Valorificarea obiceiurilor și tradițiilor din zonă se constituie, pe lingă documentele arheologice și scrise, ca documente etnofolclorice ale, originii și continuității poporului român pe aceste locuri. Dar festivalul adună oamenii pentru a-și manifesta bucuria trecerii îhtr-un an nou. Totul se intimplă sub semnul autenticului. Cu adevărat pentru maramureșeni este o sărbătoare a lor11.I)r. Ion Opriș, de ,1a Editura științifică și enciclopedică : „Manifestarea are stabilitate de integrare a activităților muzeale, a cercetării științifice și a activităților demonstrative. Putem spune că muzeul este integrat în acțiunile cultural-educative. Festivalul a devenit și o- biect de cercetare științifică, de la port la obicei, cu țoață încărcătura valorică a ttâdiț’iilor ’ și ațței* țărănești. ‘ Cadrul prbpriu-zis, cel muzeal, combinat cu cadrul șcenâi, ai spectacolului,’ contribuie la educația atitudinii față de patrimoniul cultural în sensul păstrării valorilor definitorii. Festivalul invită la cercetarea complexă a fenomenului țărănesc. Ceea ce se cercetează aici are un criteriu științific, iar rezultatele sînt deosebit de elocvente. Să nu uităm, bunăoară, că zeci de cercetători își bazează cursurile universitare pe cercetările din Maramureș11.

Gheorqhe PAKJA corespondentul „Scinteii"DE LA ORIZONTURILE VIEȚII, LA UNIVERSUL ARTEI CONTEMPORANE
de familie, structurile, semnificațiile ei străvechi in fenomene de azi, coe- acesteia pe fundalul con- i generațiilor, sau, dimpo- mflictele negative ori po- - promotoare me noului, ■ de fenomenele de eman- mutațiile petrecute in sferă — iată o temă de fuziune in cea de-a șaptea aflăm, de altfel, ca pe o mță în filmul din întreaga area universului familiei 11 românesc este o conse- apropierii de viață, a anga- iliste și, totodată, a misiu- iative asumate de creatorii st domeniu. Pentru că, în a moralei comuniste, fa- undamentată pe noi teme- nine „celula de bază a i“ : importante procesei forjării conștiinței socia- se pot petrece decit por-• de la influența formativă ților, înriurirea directă a lui lor de valori, a ideilor atitudinilor, comportamen- r. Pentru că importante sociale trebuie, la rindul ?e răsfringă și să se regă- n viața de familie — întă- utul de egalitate al soților, id procesele afirmării ci- femeii, stimulind acel dia- m ce trebuie să caracte- tafeta generațiilor.ii din universul familiei sistent și in peliculele cu re copii, cu și despre ti- •iți la virsta școlii și a în- . a dragostei, a primilor muncă, intr-o profesie, a ntii tentative ’de afirmare malități umane distincte și rare socială. Este semni-de pildă, prezența și preg- unor atari repere în „De tău. Anca11, „Al patrulea ingă debarcader11 (regia : Nicolae), în „Declarație oste11 și „Liceenii11 (reali- Nicolae Corjos și Gh. iu în ecranizarea „Cireșa- emnată regizoral de Adrian maru.le intra-famlliale pregă- r și răsfring. la rindu-le, lai largi. Adulții din fami- modele, dar și virtuali n conflictele copilului cu Familia, loc al exerci- ior subtile contacte sufle- osmoze spirituale, familia ția sa specifică este și cel laborator al școlii in dez- personalității, un prim contra unor fenomene de are.și fenomene apar uneori amplificate, dar alteori, e

drept, simplificate, schematizate expresiv in filmele despre eroi contemporani surprinși in procesele muncii, ale creației și transformărilor revoluționare actuale. Familia apare aici ca o latură a definirii și integrării, ca o componentă însemnată a corrtplexității personalității umane — trimiterile spre aspirațiile. întîmplările din această sferă fiind cerute firesc de realismul. de profunzimea perspectivei. Să ne amintim de unele filme semnate de Malvina Urșianu, Mircea Mureșan. Dan Pița. Stere Gulea, Dinu Tănase, Constantin Vaeni, unde, „revenirea acasă11, regăsirea „privirii11, a liniștii, a certitudinilor, a exemplului de muncă și îndirjire, încredere, spe-

Important de remarcat: cele mai bune filme ce aduc în atenție scene din viața de familie nu cantonează intr-un univers îngust, restrins. Sînt. fără îndoială, mai mult decit altele, o expresie a centrării obiectivului cinematografic .pe individ. Dar, totodată, refu- zîndu-se circumscrierea într-o zonă îngustă a vieții personale, ele exprimă preocuparea de a sublinia tocmai determinisme sociale, de a examina concret sfera libertății individuale și cea a necesităților morale, civice ; de a surprinde impactul dintre mentalitatea individuală și cea colectivă. Filmul familiei devine deci un important film social. Realitățile, tensiunile, climatul casei părintești, câminu-

pronunțată în filmul nostru. Ca șl dorința de a aprofunda problematica autentică a existenței, neocolind aspectele conflictuale.Cum apare imaginea familiei contemporane în filmele românești din ultima vreme ? In ce măsură cineaștii surprind aspectele diverse și mai ales pe cele mai semnificative pentru evoluția actuală a relațiilor de familie ? Cît de generos este evantaiul acestor aspecte ?Invităm cititorul să facă singur un sumar succint al subiectelor, al situațiilor, al tipurilor de relații conexe acestor teme, aplicînd, după posibilități, ceea ce sociologii numesc metoda '„analizei de conținut1*. Fructificarea ei in

fenomene care pot duce la conflicte acute, care pot genera fenomene de înstrăinare, ruptură, di- soluție.Pe de altă parte, criticarea ori satirizarea unor atitudini ținînd de superficialitate, inconștiență sau a unor practici- trădind calcule meschine, strategii de parvenire socială, materială (să ne amintim de „Buletin de București11 și „Căsătorie cu repetiție1*), ca și a unor fenomene de instabilitate trădind nu doar frivolitate, ci chiar lipsa elementarei răspunderi, a consecvenței, constituie, la rindul lor, perspective generoase în direcția exercitării misiunii educative.Cît de incitantă este problema-
Valorile morale ale familiei in filmul românesc

ranță, a exigenței și dragostei părinților, a orizontului formativ inițial echivalează cu un generos contact regenerator cu „pămin- tul“, cu „glia-mamă“.Să ăbservăm, pe de altă parte, că o carență des întilnită in filmele noastre de actualitate este tocmai ignorarea sau expedierea superficială, grăbită, convențională a vieții personale, a nostalgiilor sau tumultului sufletesc, a aspirațiilor, a tensiunilor, căutărilor și împlinirilor legate de tovarășul de viață, de prezența și manifestările copiilor.In aria filmului nostru există Insă și componenta unor realizări care au chiar ca temă principală familia. Să ne gindim la mai vechea transpunere a piesei lui Horia Lovinescu „Citadela sfări- mată“. Să ne gindim la ecranizarea romanului lui Ion Brad, intitulat sugestiv „Descoperirea familiei11, la rolul jucat de relațiile dintre generații în creațiile cinematografice care au la bază scenarii de Titus Popovici. Eugen Barbu. D. R. Popescu, Petre Săl- cudeanu, Dinu Săraru, loan Gri- goreScu, D. Carabăț ș.a. Exemplele ar putea continua.Și totuși, filmele explorind viața de familie sint incă puține, ca sâ nu spunem că și insuficient de amplu, profund orchestrate in raport cu orizontul de așteptare, cu cerințele fondului aperceptiv al spectatorului : aspect paradoxal, fiindcă genul de filme in discuție interesează pe toată lumea.

Iui pe care l-ai întemeiat — transfigurate artistic — pot favoriza importante radiografii și aprofundări ale unor stări, ale unor probleme de construcție- cu profunde implicații (cauze sau consecințe) sociale, politice.Filmele care adîncesc dependențe sau emancipări ale copiilor față de părinți, etc., pot ilustra elocvent, nuanțat, noile raporturi dintre generații, pot evidenția rolul femeii in socialism, tendințele de armonizare ale naturii ei cu condiția profesională și socială nouă pe care și-a asumat-o. Pot surprinde nu o dată stadii moderne ale dezvoltării conștiinței, mutații produse in mentalitate sau, dimpotrivă, încăpățînate rezistențe ale unor concepții învechite în forme cunoscute și mai ales în metamorfozări subtile, greu de recunoscut la prima vedere. Pot realiza, din acest unghi aparte, admirabile portrete contemporane. Au capacitatea de a probă acordul ce se poate stabili între tendințele de consolidare a familiei și cele de socializare a structurilor sale. Totodată, acest unghi oferă, așadar, o altă perspectivă pledoariei pentru omul nou — un om care nu poate fi conceput decit multilateral dezvoltat și „realizat*1 și pe plan interior, bogat sufletește, cu numeroase rădăcini și antene în tradiție, în realitățile și aspirațiile alor săi, în idealurile societății.Împletirea dimensiunii etice șl psihologice cu cea socială este, fără Îndoială,, din ce in ce mai

investigarea celei de-a 7-a arte ne reamintește că nu numai la noi filmul (de ficțiune, ca să nu mai vorbim de cel documentar) este considerat pretutindeni și ca un important document uman ; o mărturie asupra stadiului condiției umane in fiecare etapă, asupra tonusului social și idealurilor caracteristice.Cît de concludent este filmul de familie ca document uman ? Să o recunoaștem — destul de palid și de „greu memorabil11. Regăsim în el prea puțin din noua calitate a conștiinței, lipsește aprofundarea, originală artistic, a ceea ce reprezintă femeia în societatea noastră. Identificăm cam prea vag aspectele care afectează uneori unitatea ei, azi, și mai ales acele aspecte care, punînd căsătoria pe baze noi, sînt o sursă generoasă a trăiniciei legăturilor de familie, unind soții, unind părinții și copiii.Investigînd și cultivînd înalte idealuri etice, filmul e chemat să aprofundeze și să impună valori morale, consacrîndu-le, totodată, ca prețioase valori ale inferiorității umane, ale vieții sufletești. Sentimentul datoriei față de celălalt, față de copii, cultul muncii, cinstea, omenia, transfigurate in fiecare gest, cit de mărunt, iată trăiri, sentimente generate de viața de familie, a căror reflectare in film duce atit la ameliorarea, cit și la înfrumusețarea existenței. Menirea filmului, ca a oricărei arte, nu este moralizarea îngustă, ci, mai ales, prevenirea acelor

tica aceasta ți cîtă rezonanță poate avea ea în inimile spectatorilor ne-o dovedește și ultimul film apărut pe ecranele noastre : „Un oaspete la cină*1 (scenariul Ion Bucheru, regia Mihai Constanti- nescu). Ca și orice „Iove story11, și aici „amor omnia vincit", iubirea e triumfătoare. Și dacă ceea ce o contrariază o vreme ține de prejudecăți sociale, ceea ce învinge nu e numai sentimentul, ci și luciditatea cu care cei doi tineri se „creditează*1 reciproc, fiecare avind intuiția „valorii umane11 a celuilalt. Opțiunea lor este la rin- du-i confirmată de modul în care societatea noastră sprijină, stimulează, promovează valoarea, competența, munca, neobosita căutare — în muncă ; seriozitatea, cinstea, autenticitatea sentimentelor. Filmul convinge și prin aceea că — fără a apăsa, e drept — nu ocolește momentele de îndoială, de neîncredere, de teamă, de dificultate din existența tinerilor, după cum nu ignoră nici rolul mediului de muncă. de studiu etc. — așadar echilibrul tendințelor. fenomenelor.Senzația de artificialitate pe care o degajă unele din filmele inspirate din climatul căminului nu vine, credem, din „neadevăr11, ci din sărăcia observației, a situațiilor de viață recreate artistic, din pau- peritatea detaliilor de comportament, corelată uneori cu platitudinea stridentă, dacă putem spune așa, a dialogului, banalității imaginii vizuale.Aceeași senzație provine din prevalenta demersului ilustrativ sau

descriptiv asupra celui analitic, de ordin psihologic și social. Moralizarea in artă presupune arme ce țin de inefabil, argumentul aprofundării faptelor de existență în complexa lor influențare și chiar in formele lor indeterminate. Alături de bine-rău, frumos-urît, există și forme intermediare, există și „problematicul11, „dilematicul**, există și manifestări ambigue, greu de prins într-o formulă unică. Alături de cunoaștere (morală) există și intuiția și revelația. Ceea ce nu reușește uneori un sfat înțelept poate izbîndi un exemplu bun, un model receptat uneori discret. O conversiune interioară poate finaliza, aparent surprinzător, îndelungi acumulări și reflectări. Sfera motivațiilor etice, dar mai ales cea a motivațiilor estetice este extrem de amplă.Mai ales atari abordări presupun o mare virtuozitate artistică : talentul de a fixa dominante și îndeosebi de a capta și sugera fine mișcări sufletești, subtile intercon- diționări și influențe, talentul de a realiza „felii de viață*1 profund convingătoare, dar și de a le învesti cu accente estetice care să le confere particulara rezonanță, cu dimensiuni simbolice apte să întărească forța de generalizare a imaginii cinematografice.Un film cuceritor tocmai prin asemenea calități, ce țin de o înaltă competență profesională, dar și de gingășia, tandrețea „privirii11, este, fără îndoială, „Promisiuni11 (scenariul : Vasilica Istrate), pentru care Elisabeta Bostan a primit premiul pentru regie la festivalul de la Costinești.Oscilind mereu între „promisiuni11 și „realități11, filmul cheamă la reflecție asupra premiselor autentice ale întăririi și armoniei familiei, subliniază răspunderea față de copii și pledează pentru necesitatea depășirii momentelor mai dificile, tocmai în numele acestora. Și, fără a nega romantismul primei iubiri, atrage atenția că viața reală a cuplului statornic implică temeiuri mai solide și adinei, că „proza11 vieții nu e lipsită de o „poezie11 dintre cele mai cuceritoare.Filmul „vieții de familie11, așa cum demonstrează și „Promisiuni11, este o componentă importantă a filmului de actualitate. El poate argumenta cu strălucire vocația educativ-estetică a artei cinematografice, resursele sale de a surprinde trăsături specifice ale spiritualității socialiste, forța sa in formarea, cristalizarea și generalizarea trăsăturilor unui om nou.
Natalia STANCU
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• ECOURI EUROPENE ALE 
BIRUINȚELOR LUI MIHAI VITEAZUL. Din foarte interesantul sumar al numărului 4/1986 al revistei „Lupta întregului popor11 (ce apare sub egida Comisiei Române de Istorie Militară) reținem pentru rubrica de față două știri noi privind largul ecou european al luptelor purtate de români sub conducerea lui Mihai Viteazul. Este vorba, după cum arată autorul articolului. dr. Eugen Gltick, despre informații apărute în 1595—1596 in gazetele „Mercurius Gallo-Belgicus“ și „Historicae Rela- tionis Semestrialis Continuatio11 (Frankfurt pe Main). Ele se referă, adesea pînă la amănunt, la strălucitele campanii din iarna anilor 1594/1595, la bătăliile din primăvara lui 1595, la strălucita biruință de la Călu- găreni din 13/23 august 1595 și apoi la completa eliberare a teritoriului Munteniei in toamna aceluiași an. în informațiile publicate în cele două gazete, personalitatea Viteazului se relevă în dimensiuni statuare, marele domn fiind considerat drept „cel mai puternic luptător11 rindul teaziil („Mercurius...11); la său „Hîstoricae...11 il numea „Vi- și din bun neam născutul principe11.

® DOCUMENTE OTOMANE 
INEDITE PRIVIND ISTORIA RO
MÂNEASCĂ. în cadrul unei comunicări prezentate in cadrul Laboratorului de studii otomane al Facultății de istorie-Tilozo- fie din București, prof. Mihail Guboglu a semnalat noi documente otomane de mare interes pentru istoria României, depistate recent în urma cercetării integrale a importantei colecții de „hatt-i humayun“-uri („scrieri ilustre11, autografe, ale sultanilor), colecție ce cuprinde circa 30 000 de acte. Este vorba despre un număr de 39 de „ahidnama“-le („cărți de jurămînt11, tratate, capitulații), acordate de sultanii otomani principilor Transilvaniei in perioada 1541—1690, din care multe sint inedite. Ele constituie o nouă mărturie privind existența unor documente care garantau autonomia, dreptul de a se guverna singure șl integritatea frontierelor țărilor române în schimbul unor obligații economicO-finan- ciare față de Poarta Otomană. Noile cercetări relevă marea similitudine de conținut a actelor acordate principilor Transilvaniei și a celor emise pentru domnii Moldovei și Munteniei, ilustrare a identității de ansamblu a statutului de autonomie pe care cele trei țări române și-l asiguraseră față de Imperiul Otoman — ne comunică dr. Mihai Maxim, vicepreședinte al Laboratorului.

• AȘEZĂRILE GETO-DACE 
DE PE VATRA BUCUREȘTILOR. La cel de-al IX-lea Simpozion național de tracologie, dr. Mioara Turcu, de la Muzeul de istorie și artă1 al municipiului București, a prezentat o comunicare privind cultura materială, a. geto-dacilor din bazinul Argeșului inferior in secolele III—I i.e.n. Din comunicare reținem, pentru semnificațiile sale, o cifră : pe actualul teritoriu al Bucureștilor au fost depistate, prin cercetări mal vechi ori mai noi, peste douăzeci de așezări și puncte de locuire geto-dacică. Ca și cele din alte regiuni, și acestea sînt așezări nefortificate, plasate în preajma apelor. Astfel, la Dudești. așezarea se afla pe o colină înconjurată din trei părți de vechea albie a Dîmboviței. La Cățelu-Nou, așezarea ocupa un teren mai ridicat aflat în apropiere de Colentina, la Bragadiru se afla pe un promontoriu situat în apropierea vechii albii a rîului Sabar. Analizînd ceramica (forme, tehnică de lucru), uneltele, armele, obiectele de podoabă descoperite in aceste așezări, comparîndu-le cu cele din alte zone ale pămintului dacic, autoarea relevă, alături de bogăția culturii materiala a strămoșilor noștri, unitatea acesteia.
• PRESA STRĂINĂ DESPRE 

ANUL REVOLUȚIONAR 1821 IN 
ȚĂRILE ROMÂNE. Cercetarea atentă a noilor surse documentare intrate în anii din urmă in colecțiile Arhivelor Statului — ne scrie dr. Marian Stroia de la Institutul de istorie „N. Iorga11 din București — a dus la identificarea unor noi mărturii externe referitoare la anul 1821 in țările române. Astfel, ziarul „Le Spectateur oriental11, care apărea săptăminal la Smirna (Izmir), în numărul său din 14 iulie 1821 relata, după o corespondență de la Schela- Nouă, că oștile otomane par să țină sub control_ situația din Principatele Române. Două săptămîni mai tîrziu, într-o corespondență din Brașov, gazeta relata despre sosirea in Transilvania a resturilor armatei eteriste, despre starea lor fizică și psihică, despre știrile sosite la Brașov privind represaliile dezlănțuite de oștile otomane la sud de Carpați (nu cruță „nici măcar pe aceia care sînt doar bănuiți a fi fost partizani ai răsculaților11). Este evocată și asasinarea lui „Theodore Vladimiresco11. Cele două corespondențe publicate in „Le Spectateur oriental11 lărgesc astfel aria geografică a ecoului internațional al evenimentelor revoluționare din 1821 din țările ro- totodată, pentru cititorii sfirșit al luimâne, evocind, totodată, p lor personalitatea și tragicul Tudor din Vladimiri.

• DIN LECTURILE 
LOR TRANSILVĂNENI
MEDIU. La sesiunea anuală de la Tul- cea privind rezultatele cercetării valorilor bibliofile din patrimoniul cultural național. Ioana Cristache-Panait, de la Institutul de Istoria artei din București; a stăruit asupra cîtorva cărți de literatură laică populară ale românilor transilvăneni in epoca medievală : „Alexandria", „Varlaam și loasaf'1, „Viața și pildele Iul Esop*1, „Sindipa filosoful11, „Archirie și Anadan11 etc. Interesante date oferă autoarea despre vechimea unora dintre manuscrisele acestor lucrări, despre copiștii lor și despre copiile realizate de ei, despre circulația acestor lucrări, despre știrile furnizate de însemnările aflate pe filele acestora. Iată un singur exemplu ates- tînd lungul drum prin țările române al unei asemenea opere. Lucrarea „Varlaam și Ioa- saf“, copiată în anii 1713—1714 de „logofătul Pătrașcu ot Tîrgoviște11, era cumpărată, cițiva ani mai tîrziu, de „Petru sin Petru Bianghia ot Brașov11, pentru ca prin 1792 ea să se afle la Deva, la începutul veacului al XIX-lea la Simeria, apoi, după ce trece prin Bîrsău și Certeje, ajunge in 1836 la Băcăinți (Alba), apoi la Bulbuc, in același județ și, in sfirșit. la Sibiu. Iată și un alt exemplu cu o prețioasă însemnare privind mentalitatea epocii. Copistul unui mis- celaneu ce cuprindea și pildele lui Esop, ardeleanul Gheorghe Popovici, se adresa cititorilor săi : ..... Că eu vă pohtesc pe toția vă sili / Să fiți gata intr-aceasta a citi / Că după cetanie să și cunosdu / Cărțile ce folosescu / Că cel ce multe cărți cetește politicie multă agonisește11. î Grupaj realizat de Silviu ACHIM
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Ieri a sosit in tara noastră

președintele Kampochiei DemocrateLa invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, prințul Norodom Sianuk, președintele Kam- puchiei Democrate, împreună cu prințesa Monique Sianuk, a sosit, joi
seara, intr-o vizită de prietenie In țara noastră.Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de Petru Enache, vicepreședinte al Consiliului de Stat, loan Totu. ministrul afacerilor externe, de alte persoane oficiale.

Competenta profesională
deplin valorificată!

(Urmare din pag. I)fișe, precizează el cu mindrie — și este foarte mulțumit că, lună de lună, îi „iese" balanța de verificare și „punctajul" cu magazinerul. La întrebarea dacă este de părere că munca lui merită intr-adevăr peste 6 500 lei — atît reprezintă retribuția sa, plus contribuțiile aferente suportate de întreprindere — ridică mirat din umeri : „dacă asta prevede fișa atributiunilor mele de serviciu ?“Alt economist declară mindru că se ocupă, printre altele, de Întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli al întreprinderii. O sumară analiză permite constatarea că intre indicatorii înscriși există inadmisibile discrepanțe. „Sarcinile respective au fost aprobate de foruri diferite" — sosește prompt justificarea. Sau, mal frecvent, între ei, existentă exemplu, cheltuieli se de cîteva existente în astfel — pe creștere a vitezei de rotație a mijloacelor circulante și se asigură o justificare pentru a se solicita credite peste necesarul real — așa incit toată lumea este mulțumită !). în ambele situații este evident că se Încalcă, de fapt, legalitatea socialistă — pe care chiar economistul este cel dinții chemat să o apere ! In ambele situații, bugetul astfel întocmit rămîne departe de a fi un autentic instrument de conducere și auto- gestiune.Un economist de la serviciul aprovizionare solicită expedierea de către furnizor a unei materii prime care va intra în producție peste... opt luni. (Este de o „subtilitate" care face inutilă întrebarea dacă își mal amintește formula de optimizare a stocurilor de materii prime. învățată cîndva, in primii ani de facultate...). Apoi, netulburat, vizează pentru control preventiv efectuarea plății pentru altă materie primă care nu a fost recepționată („chiar dacă nu corespunde calitativ tot o primim. altfel... se supără furnizorul") și, probabil, își „ia jucăriile" pleacă acasă — de economiei naționale un joc de copii !Funcționarul aflat ceste situații — sau nătoare — nu justifică funcția ocupată, nici retribuția primită și nici titlul de economist, colectivul din care face parte fiind in drept — mai mult chiar, obligat — să îl determine la desfășurarea unei activități care să concorde cu pregătirea, cu interesele majore ale unității, ale economiei.
A fi la nivelul zilei de azi și de miine — așa se poate sintetiza ceea ce se cere fiecărui om al muncii, iar pentru economist aceasta se traduce astfel :
• A acționa cu rigoarea științifi

că pe care o impune pregătirea Iul 
superioară. Conducerea activității e- conomice trebuie să fie , sprijinită pertinent de economiști, care să se folosească de metode precise, științele exacte (unele ramuri ale matematicii. statistica, cibernetica etc.) oferind un instrumentar prețios. însușit in timpul anilor de studii sau pe parcursul cursurilor de perfecționare. dar prea puțin aplicate în practică. De exemplu, utilizarea tehnicilor de programare liniară pentru optimizarea structurii producției in vederea maximizării beneficiului sau pentru minimalizarea costului transportului la aprovizionare și desfacere: ierarhizarea obiectivă a unor variante de acțiuni (investiții, promovarea la export a unor produse etc.) cu ajutorul modelelor de

indicatorii se corelează dar departe de realitatea în întreprindere (spre prin bugetul de venituri si se planifică resurse atra- ori mai mici decit cele fapt. Se „îndeplinește" hîrtie — și sarcina de

și parcă interesele pot fi tratate caIntr-una din a- în altele asemă-

decizii multicriteriale; eșalonarea optimă in timp a lucrărilor de investiții prin metoda PERT și multe altele, pe care o economie planificată le poate fructifica cu bune rezultate. valorificîndu-și astfel deplin superioritatea organizării producției.
• A avea permanent 

ță faptul că desfășoară 
economică, iar acțiunile 
subsumate fără încetare 
tionalității și eficienței acesteia. Nenumărate sînt posibilitățile existente pe’această linie, să enumerăm numai cîteva. pe care momentul actual economic le aduce cu pregnantă în atenție : analiza factorială a costului produselor și depistarea a- baterilor nefavorabile. în vederea e- liminării lor ; calcularea științifică a normelor de stoc, a normativelor de mijloace circulante și respectarea lor riguroasă, ținînd seama de faptul că aceasta este o cale de sporire a eficienței resurselor avansate, care ține in exclusivitate de buna organizare.■ de activitatea economistului; analiza necesității, oportunității și eficientei investițiilor, folosind tot instrumentarul teoretic, astfel lncît a- vizul favorabil pentru una din variantele oferite să fie perfect fuhda- mentat. Economistul trebuie să mili
teze ferm pentru ca deciziile orga
nelor de conducere colectivă să aibă 
o temeinică justificare pe plan economic, să contribuie Ia afirmarea plenară a autogestiunii economico-fi- nanciare. eliminînd cu desăvirșire producția de dragul producției, fără cerere socială, orice altă formă de risipă.

• A participa, potrivit specificului 
profesiei sale.' la introducerea rapidă 
in producție a celor mai noi cuceriri 
tehnico-științifice. Utilizînd, de exemplu, tehnicile analizei valorii, economistul poate desprinde exact elementele de reală utilitate de cele insuficient studiate în situația produselor noi .și reproiectate. ceea ce contribuie la diminuarea imperfecțiunilor. în același timp, poate evalua efectele economice ale introducerii progresului tehnic, permițind o ierarhizare obiectivă, care să justifice accelerarea introducerii in producție a celor mai eficiente produse, dar și respingerea acelora al căror plus de performante este mai mic decit sporul de preț.

• A cunoaște și a respecta eu 
strictețe legalitatea socialistă sl a 
apăra proprietatea obștească. Avtnd in administrare o parte a avuției naționale, economistul este cel dinții chemat să acționeze pentru sporirea ei. împotriva oricăror încălcări sau eludări ale legii.Sint acestea numai cîteva din atributele firești ale calității de specialist in economie, ai cărui rol firesc, în fiecare întreprindere, oricare fi funcția ocupată, este acela sprijin competent al organelor decizie colectivă. Este cu totul anacronic. astăzi, ca economistul să se mulțumească în postura de „funcțip- năraș", de „slujbaș mărunt" într-un birou de contabilitate; este o încălcare a principiilor socialiste de retribuire după muncă, încadrarea făcută potrivit unei diplome, fără acoperirea necesară în cunoștințe profesionale; este, in ultimă instanță, o formă de încărcare nejustificată a costurilor, care poate și trebuie eliminată.Dacă economistul este chemat să sprijine orientarea pe criterii de e- ficiență a deciziilor organelor de conducere colectivă, acestea la riadul lor au datoria să stimuleze permanenta perfecționare profesională a economiștilor și să ia măsurile necesare utilizării lor in concordantă cu nivelul pregătirii, cu eforturile însemnate pe care societatea le-a depus pentru aceasta, aplicînd ferm principiul ..de la fiecare după capacitate. fiecăruia după munca sa!"

in conștiln- 
o activitate 
sale trebuie 
sporirii ra-

ar de de

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 9 decembrie 
(ora 20) — 12 decembrie (ora 20). In 
tară : Vremea va fi geroasă, mai ales 
noaptea și dimineața, eu cer schimbă
tor. Vor cădea ninsori locale in est 
și nord-estul tării și izolat in rest. 
Vîntul va sufla slab pină la moderat, 
cu intensificări locale in estul țării, 
viscolind sau spulberind trecător ză-

pada. Temperaturile minime vor înre
gistra o creștere ușoară șl trecătoare 
și vor fi cuprinse in general intre mi
nus 22 și minus 12 grade, local mai 
coborlte. iar maximele intre minus 14 
și minus 4 grade. Local se va produce 
ceață, asociată șl cu depunere de chi
ciură. In București : Vremea va fi 
geroasă, mai ales noaptea și diminea
ța, cu cer schimbător. Va ninge slab. 
Vfntul va sufla slab pină la moderat, 
cu intensificări de scurtă durată, 
spulberind trecător zăpada in a doua 
parte a intervalului. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre minus 22 
și minus 16 grade. Iar cele maxime 
intre minus 10 și minus 7 grade.

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ
A LOCALITĂȚILOR PATRIEIDIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII*

TIRGU SECUIESC : Crește 
calitatea produselorPersonalul muncitor de la întreprinderea de confecții din Tirgu Secuiesc a înscris în agenda de lucru a anului 1987 noi și importante succese. încă în primele zile ale anului, a fost acordată o atenție deosebită calității confecțiilor executate, diversificării acestora. Pe lingă cele 300 modele fabricate in anul trecut, din care 95 la sută au atins un nivel comparabil cu produsele similare pe plan mondial, iar 5 la sută au depășit acest nivel, in primele zile ale anului au intrat in fabricație noi modele de îmbrăcăminte, aceste confecții fiind obținute în condițiile economisirii unor importante cantități de materii prime, materiale, energie și combustibil. (Constantin Timaru).

ROȘIORI DE VEDE/
Construcții social-edilitareRoșiori de Vede, vechiul tîrg din CImpia Teleormanului, ridicat la condiția de oraș modern, in perioada ce a trecut de la Congresul al iX-lea al partidului, și-a schimbat complet înfățișarea. Au fost construite și date în folosință în ultima vreme noi obiective social-edi- iitare, care se integrează armonios in peisajul arhitectonic ai localității. în centrul orașului au fost finalizate moderne blocuri de locuințe, numărul total al apartamentelor trecînd In prezent de 5 000. Printre edificiile construite anul trecut se numără casa de cultură a științei și tehnicii pentru tineret, dispensarul policlinic, unități comerciale și prestatoare de servicii pentru populație. De asemenea, au fost construite și modernizate mai multe artere principale de circulație și alei pietonaie, s-a extins rețeaua de apă potabilă și de canalizare, s-au amenajat baze de agrement și spații verzi, o contribuție deosebită Ia efectuarea tuturor lucrărilor edilitar-gospodă- rești adueînd-o principalii beneficiari — cetățenii acestei frumoasa 
așezări urbane. (Stan Ștefan).

FOCȘANI : Instalație 
modernăîn fabricația curentă a întreprinderii de aparataj electric pentru instalații din Focșani a fost lansat un nou produs de mare randament și eficiență in executarea lucrărilor de vopsit metale. Este vorba de instalația de vopsit electrostatic, solicitată Încă de pe acum de numeroși beneficiari din țară. Folosirea ei contribuie la reducerea consumului de vopsea și la realizarea unor lucrări de mai bună cali1- tate. Primul lot din noul produs a și fost expediat. In programul de modernizare și de sporire a eficienței întregii activități economice din întreprindere se prevede ca in acest an peste 40 la sută din pro- ducția-marfă să revină produselor noi și modernizate. (Dan Drăgu- 

lescu).

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează:Seria acțiunilor deosebite care marchează debutul noului ân continuă cu o altă ocazie foarte avantajoasă, care oferă șanse mari tuturor participanților : TRAGEREA EXTRAORDINARA PRONOEXPRES A NOULUI AN, ce va avea loc duminică, 11 ianuarie 1987.Intrată deja în tradiție, această tragere deschide perspectiva unor substanțiale și variate ciș- tiguri, cpnstînd în autoturisme „Dacia 1 300", excursii peste hotare și diferite sume de bani.Un alt argument care pledează pentru o maximă participare este formula tragerii, care se anunță deosebit de atractivă și generoasă. Se vor efectua 10 extrageri, în trei faze cu un total de 60 numere. Biletele de 25 lei participă la toate extragerile, iar ultima zi în care mai pot fi jucate numerele preferate este sîmbătă, 10 ianuarie.
INFORMAȚII SPORTIVE• în cadrul turneului internațional masculin de baschet de la Varșovia, selecționata României a intil- nit echipa locală Legia, învins-o cu (52—38). într-un tativa Bulgariei rul de 97—94 echipa Poloniei.

pe care a scorul de 122—86alt joc, reprezen- a întrecut cu sco- (după prelungiri)an preolimpic —, vor avea un pro-

mai anunțat, șura la 24 Carlo. partida se va februarie lainternațional de sală la Mtinchen
des fă - Montefotbal a fost

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaExcelenta Voastră a folosit ocazia investirii mele ca președinte al Confederației Elvețiene pentru a-mi adresa felicitări și urări care m-au mișcat profund.Vă exprim sincere mulțumiri șl vă transmit, la rîndul meu, cele mai bune urări de fericire personală și pentru viitorul țării dumneavoastră.

PIERRE AUBERT
Președintele Confederației Elvețiene

MÎRȘA : O nouă 
tehnologiePreocupat de continua modernizare și înnoire a producției, un colectiv de specialiști din cadrul întreprinderii mecanice Mîrșa a elaborat, recent, o nouă tehnologie destinată mecanizării operațiilor de sudare circulară a axelor de remorci și semiremorci pe un agregat specializat. Realizată prin au- lodotare, această tehnologie asigură dublarea productivității muncii, o eficiență economică de peste 300 mii lei anual, îmbunătățește calitatea sudurii și, totodată, conduce la reducerea materialului de adaos cu 20 la sută prin înlocuirea electrozilor folosiți la sudarea manuală cu sîrmă. (Ion Onuo Nemeș).

vicii Vaslui a inființat, în aceste zile, un dispecerat central pentru efectuarea unor lucrări la domiciliul clientului. Aflat pe strada Ștefan cel Mare nr. 57, dispeceratul asigură, la cererea telefonică (tel. 1 1514), după cum ne spune Marian Popa, directorul întreprinderii, cu operativitate, mai multe servicii cetățenilor, cum sînt repararea instalațiilor sanitare și de apă, a tot felul de obiecte de uz casnic și gospodăresc. (Petru Necula).

(Urmare din pag. I)

PITEȘTI : Constructori 
cu mai multe meserii laConsiliul oamenilor muncii de Antrepriza generală de construcții industriale din pitești desfășoară, cu bune rezultate, acțiunea de policalificare a constructorilor din u- nitățile subordonate. Pină acum, peste 1 500 angajați au dobîndit certificate pentru două și chiar trei meserii. De exemplu, lăcătușii au și calificarea de sudori, iar fierar- betoniștii, pe cea de zidari și dulgheri. „Pină la finele cincinalului, întregul personal muncitor al antreprizei — spune Gheorghe Năs- tase, președintele consiliului oamenilor muncii — va ajunge să cunoască bine două sau trei meserii. Cursurile de policalificare sînt conduse cu competență de ingineri și alte cadre cu bogată experiență, care prezintă participanților expuneri însoțite de demonstrații practice vizînd noutățile tehnice curente în acțiunea de modernizare a lucrărilor pe șantiere. (Gheorghe Cirstea).

MEDGIDIA : Marcâ 
superioară de cimentLa Combinatul de lianți și azbociment Medgidia a fost introdusă în fabricație o nouă marcă de ciment realizată de specialiștii de aici în colaborare cu cercetătorii institutului de specialitate din București. Aceasta este cea de-a patra marcă nouă de ciment ințro- dusă în fabricație în actualul cincinal, ca urmare a măsurilor stabilite de înnoire, și modernizare a producției și se caracterizează prin- tr-un conținut redus de alcalii, perioadă optimă de întărire și rezistență mecanică sporită. Ca urmare a parametrilor inalți de calitate, noul tip de ciment urmează să satisfacă atît nevoile șantierelor de construcții •din țară, cit și solicitările partenerilor externi. (George 

Mihăescu).

VASLUI : Dispecerat 
pentru prestări servicii 

la domiciliu ȘiPreocupat de continua lărgire diversificare a gamei de prestări servicii pentru populație, colectivul întreprinderii județene de producție industrială și prestări ser-

REGHIN : Sporește zestrea 
urbanistică a orașuluiLa Reghin — oraș care a cunoscut în ultima vreme o puternică dezvoltare economică și urbanistică — anul acesta urmează a fi construite alte 183 apartamente din fondul de stat, iar 202 apartamente din fondurile întreprinderii metalurgice „Republica" I.F.E.T. Mureș-Reghin. in perioada menționată se dezvolta stația de epurare a reziduale și va fi pusă în țiune stația de clorurare a menajere, obiective la care port de seamă vor aduce cetățenii orașului, cei ce. in anul precedent, pe lingă contribuția in bani, au prestat peste 100 000 zile de muncă și alte activități voluntar-patriotice. 

(Gheorghe Giurgiu).

și ale Totodată, va apelor func- apei un a-

Sarcina organizațiilor de partid, a 
consiliilor oamenilor muncii din în
treprinderi, a centralelor și minis
terelor este tocmai de a urmări înde
plinirea in totalitate a programelor 
stabilite, eficiența finală a măsurilor luate. Activitatea centralelor și ministerelor, a organelor județene nu trebuie să se rezume în această privință la contabilizarea măsurilor prevăzute și realizate în întreprinderi, în acest caz, ca și in altele de altfel, numărul măsurilor Înregistrate pe hirtie nu are nici o valoare dacă nu se regăsește in rezultatele concrete in producție.

EXIGENTE ACTUALE ALE PRO
MOVĂRII PROGRESULUI TEHNIC, 
ALE MECANIZĂRII, AUTOMATI
ZĂRII ȘI ROBOTIZĂRII. începînd din acest an se trece la etapa a doua a programului de modernizare a producției, ale cărei obiective sint de acum bine cunoscute. De aceea, nici nu ne vom opri asupra lor. Citeva din exigențele actualei etape de dezvoltare a economiei considerăm însă că este bine să fie punctate.Majoritatea întreprinderilor din țara noastră dispun in prezent de o zestre tehnică modernă, de mașini și utilaje de mare randament, de numeroase mijloace de mecanizare și automatizare, iar in unele unități și-au făcut apariția și primii roboți, în mod firesc, continuindu-se procesul de modernizare a producției, in acest an se prevăd noi și însemnate fonduri de investiții pentru extinderea mecanizării, automatizării și robotizării, pentru aplicarea unor tehnologii de mare randament și eficiență. Procesul este normal și necesar în continuitatea lui. în același timp, nu trebuie neglijate însă celelalte aspecte ale organizării producției, folosirea la întreaga capacitate a tehnicii din dotare, reînnoirea acțiunilor de autoutilare, de înzestrare prin efort de gindire proprie cu mașini și utilaje cu parametri tehnici și economici cit mai ridicați.Sigur că un utilaj nou, o nouă investiție contribuie la sporirea producției și a eficienței economice. în felul acesta nu trebuie să se caute să se compenseze insă unele neajunsuri în organizarea producției, folosirea incompletă, dintr-un motiv sau altul, a utilajelor din dotare. Totodată, așa cum atît de plastic sublinia secre-

REALITĂȚI REVELATOARE 
DIN LUMEA CAPITALULUI

• în 1987 — sportivii români gram competițional bogat, printre întrecerile importante Ia care vor lua startul figurind 25 de campionate mondiale pentru seniori, campionate europene, balcanice etc. în primele campionate mondiale lui se înscrie cel de tenis se va desfășura în— 1 martie, ordine cronologică. Campionatul mondial de atletism pe teren acoperit, ce va avea loc în
tre 6 și 8 martie, in S.U.A. Iată și alte campionate mondiale înscrise in calendarul reprezentanților noștri : cros (22 martie, in Polonia) ; atletism (29 august — 6 septembrie, Roma) ; caiac-canoe (18—23 august in R.F. Germania) ; canotaj academic (23—30 august. în Danemarca) ; gimnastică (18—25 octombrie, in Olanda) : haltere (in luna noiembrie, In Cehoslovacia) ; lupte greco-roma- ne (noiembrie, in Franța).

• Turneul desfășurat în ciștigat de echipa Dinamo Kiev, care a invins in finală cu scorul de 5—3 (3—1) formația Bayern Mtinchen. Pe locul trei s-a clasat echipa Galata- saray Istanbul.

care19 februarie urmat, in
ale anu- de masă, perioada în India, de

• în prima zi a competiției internaționale feminine de volei de la Londra : Cuba (15—11. 15—4.nă — Norvegia 15—6). — Japonia 3—015—9), R.D. Germa-3—0 (15—8, 15—6,portugheză Port- meciul internațio-• Localitatea alegre a găzduit nai amical de fotbal dintre selecționatele Portugaliei și Greciei. Partida s-a încheiat la egalitate : 1—1 (0—0).• In meci tur pentru optimile de finală ale „Cupei Federației internaționale de handbal feminin", e- chipa H.C. Stockholm a terminat Ia egalitate : 21—21 (11—7) pe teren propriu cu formația Spartakus Budapesta.
• Meciul pentru „Supercupa Europei" la fotbal dintre echipa Steaua București, ciștigătoarea „Cupei campionilor europeni", și formația namo Kiev, deținătoarea „Cupei pelor", va fi condus de arbitrul Han Luigi Agnolin. După cumȘ

Di- cu- ita- s-a

• Comitetul Internațional Olimpic și Federația internațională de tenis au stabilit modul de calificare a sportivilor care vor putea participa la turneul olimpic de tenis din cadrul Jocurilor Olimpice din 1988. Astfel. pe tabloul masculin vor fi Înscriși 64 de jucători : cite doi repre- zentînd țările calificate in sferturile de finală ale „Cupei Davis“, cita doi din țările cîștigătoare ale bara-

jeior din „Cupa Davis", cite unul din echipele învinse in barajele respective, unul din formațiile victorioase în zonele europene (A și B), asiatică și americană ; se vor organiza de asemenea turnee de calificare, în urma cărora vor primi dreptul să participe 4 tenismani din Africa, 6 din Asia—Oceania. 6 din America și 8 din Europa, turneul fiind completat cu 8 jucători invitați de organizatori. Competițiile și turneele de calificare la Olimpiadă se vor organiza in anul 1987.• După disputarea a în clasamentul general mondiale" la sărituri conduce Ernst Vettori (Austria), cu urmat de norvegianul (117 puncte) și iugo- Ulaga (94 puncte).122 puncte, Vegard Opaas slavul Primoz
9 concursuri, al „Cupei cu schiurile

înregistrate In gru-• Rezultate
pele sferturilor de finală ale „Cupei cupelor" la baschet masculin : Scavolini Pesaro — Pils Malines 127—87 (58—41) ; A.S. Villeurbanne— N.H.K.G. Ostrava 106—64 (51—38) ; T.S.K.A. Moscova — Juventud Ba- dalona 104—89 (49—58) ; E.F;E.S.Istanbul — Cibona Zagreb 70—86 (23—38).• în ultima zi a concursului internațional de patinaj viteză de la Inzell, japonezul Akira Kuroiwa a cîștigat proba de 500 m, cu timpul de 38”26/100, iar Aleksandr Antipov (U.R.S.S.) s-a situat pe primul loc la 1 000 m, în l’19”18/100. Proba feminină de 3 000 m a revenit sovieticei Natalia Artamanova — 4’34” 28/100.

tarul general al partidului, robotizarea nu trebuie înțeleasă ca o modă, doar așa ca să zicem că avem și noi roboții noștri. Promovarea susținută, 
pe scară largă a progresului tehnic 
trebuie făcută in toate întreprinde
rile pe fondul unei bune organizări 
a muncii. Am spune chiar că, o dată cu extinderea automatizării și robotizării, producția trebuie cu atît mai bine organizată, deoarece orice dereglare a fluxurilor tehnologice poate determina pierderi deosebit de mari.

PERMANENTA PERFECȚIONARE 
A PREGĂTIRII PROFESIONALE. Creșterea mai accentuată a productivității muncii, folosirea cu eficiență superioară a tehnicii din dotare sînt practic de neconceput fără continua ridicare a pregătirii profesionale a tuturor categoriilor de oameni ai muncii. Iată de ce in actuala etapă de 
dezvoltare a economiei naționale tre
buie să se producă un adevărat salt 
calitativ și in nivelul cursurilor de 
ridicare a nivelului de cunoștințe 
profesionale. în acest an vor urma 

a 
de un atît

profesionale. în acest an vor diferite forme de perfecționare pregătirii profesionale mii, zeci mii de oameni ai muncii. Este efort considerabil pe care II fac statul cit și cursanții.Se situează aceste cursuri la velul exigențelor actuale șl, îndeosebi, de perspectivă ale dezvoltării economiei naționale ? Răspund ele cerințelor revoluției tehnico-științîfi- ce contemporane ? Sint numai două din întrebările pe care trebuie să și le pună organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii din întreprinderi, specialiștii din centrale și ministere, precum șl cei care pentru cîteva ore pe săptămină halele de producție în sălile studiu.Creșterea tot mai puternică a ductivitățiî muncii în acest an și pe întregul cincinal reprezintă condițiile de bază pentru tarea dinamică, intensivă a miei naționale. Și cum in productivității unul dintre este producția, iar celălalt timpul, se impune ca încă din aceste prime zile ale anului să se folosească din plin fiecare minut pentru realizarea integrală, la toate sortimentele și la un nivel calitativ superior a producției contractate cu beneficiarii interni și la export

ni-

trec din dapro-una din dezvoi- econo- formula termeni

Situația dramatică a micilor fermieri americani
CÎND după o munca de o viața te pomenești azvirlit pe drumuri...„Agricultura americană este supusă unei puternice presiuni financiare. Această presiune a cuprins și Asociația băncilor agrare, -Farm 

Credit System», care are sarcina de a-i finanța pe fermieri. în cazul cind nu mai realizează nici un venit, in condițiile in care cheltuielile de producție devin mai ridicate decit ciștigurile, fermierii nu mai pot rambursa împrumuturile". Acestea erau concluziile unui articol apărut nu de mult in săptăminalui „DIE ZEIT“, sub titlul semnificativ 
„Agravarea crizei agriculturii ameri
cane". Și săptăminaluji furniza un șir de amănunte revelatorii in acest , sens. „Datoria totală a fermierilor 
americani, scria „Die Zeit", se ridică 
la 200 miliarde dolari. O treime din 
datoriile acestui sector apasă asupra 
-Farm Credit System». Pentru a se 
salva. Asociația băncilor agrare in
tenționează să prescrie datoriile a 
100 000 de fermieri in contul Insti
tutului agrar de credit, al Ministeru
lui Agriculturii — -Farmers Home 
Administration». Directorul acestui 
institut guvernamental declara : 
-Acei fermieri ale căror datorii de
pășesc cu 
plată nu 
ieșire»".Același 
„-Farmers 
trimis in . 
cilor 650 000 somații de plată. Cite 
din acestea vor putea fi onorate ? In 
1985 un număr de 400 000 f ermieri 
americani mici și mijlocii și-au 
pierdut proprietățile. Si in 1986 s-a. 
conturat perspectiva ca mii de fer
mieri să fie nevoiți să-și scoată pă- 
minturile la mezat pentru a-și putea 
achita datoriile".Sau, și mai grav, să se declare In stare de faliment. Această din urmă eventualitate și consecințele ei dramatice sint puse in lumină-intr-unui din numerele recente ale cunoscutei reviste americane „TIME", care publică în întregime scrisoarea emoționantă a Soției unui fermier american din statul Carolina de Nord, pus în situația de a solicita autorităților să fie declarat in stare de faliment, ca urmare a faptului că nu este in măsură să-și plătească datoriile. * Scrisoarea a fost adresată persoanei desemnate de autoritățile judiciare să supravegheze procedurile legale pentru a declara exploatarea agricolă a familiei Ernest și Margie Brauer in stare de faliment.

„Soțul meu și cu mine — arată in scrisoare Margie Brauer — ne tra-

vest-german

mult posibilitățile lor de 
vor avea nici un fel desăptămînal continua : 
Home Administration» a 
februarie trecut datorni-

i n a
• Stagiunea cinematografică de 
iarnă: SCALA (11 03 72) — 8,30; 11; 
13; 15; 17; 19,15
• Toate pinzele sus (seria I). Secre
tul epavei : LUMINA (14 74 16) — 8,30; 
10,30; 12,30; 15; 17; — “-------- "
(85 77 12) — 8,30; 11;
• De dragul tău, Anca
....... .............. 9; TI; 13

Aurică :
11; 13;

19, FLAMURA
13; 15; 17; 19 

_ TIMPURI
NOI (15 61J0) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Domnișoara Aurică : GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• O lumină la etajul zece : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15; 17; 19
• Mihai Viteazul : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 18.15
• Cazul personal al judecătoarei 
Ivanova : STUDIO (59 53 15) — 10; 12; 
14,15; 16,30; 18,45
• Un oaspete la cină: LIRA (31 71 71) 
— 15; 17; 19
• Dacii : PROGRESUL (23 94 10) —
ÎS; 17; 19

gem dintr-un lung fir de generalii 
de fermieri. Cu excepția unor scurte 
perioade, am lucrat pămintul de cind 
ne știm și nu cunoaștem alt mod 
de viață. Ernie, soțul meu, care are 
acum 69 de ani, nu a muncit ca fer
mier decit intre anii 1939—1945, cită 
vreme a fost in armată, in decursul 
celui de-al doilea război mondial. 
Cind s-a întors, in 1945, ne-am că
sătorit, iar in 1946 am cumpărat o 
bucată nu prea grozavă de pămint 
și am cheltuit 800 de dolari pentru 
a ridica o căsuță cu două încă
peri, fără instalații de apă și de 
electricitate, in apropierea unui 
drum desfundat. Cu timpul, con
dițiile s-au îmbunătățit, drumul a

tea recurge a fost falimentul. „În
cercăm — își așterne in continuare gîndurile autoarea scrisorii — să ne 
păstrăm 
șine, și, 
(onoarea 
demult), 
rioada cea mai neagră a existenței 
noastre, cu mintea nezdruncinată, ne 
străduim să trăim in așa fel incit să nu trebuiască să recurgem la 
mila publică sau să devenim o po
vară pentru copiii noștri. La virsta- 
lui, Ernie nu mai poate găsi o sluj
bă ; in plus, îl lasă și picioarele. 
Pensia lui de asigurări sociale de 
296 dolari pe lună îi va fi de oare-

' care ajutor. Eu am găsit o slujbă la

respectul față de noi in
cit de cit, demnitatea 
și mindria le-am pierdut 
incercăm să ieșim din pe-

• Zeci de mii de fermieri, care nu-și pot plăti datoriile, ame
nințați de spectrul falimentului • Scrisoarea emoționantă a 
soției unui fermier a cărui gospodărie a fost scoasă la mezat: 
„40 de ani am trudit din greu și acum nu mai avem nimic** • „A 
deveni intruși in propria casă** • Și totuși există o soluție cit se 

poate de simplă...

fost pietruit și am putut să insta
lăm și apă curentă și electricitate. 
Cele două fete ale noastre s-au năs
cut in timp ce locuiam in acea că
suță — și cind cea mai mare dintre 
ele a împlinit 9 ani, iar cea mică 3, 
ne-am mutat în actualul nostru că
min modest, pe care ni l-am con
struit cu ajutorul unui credit din 
partea -Farmers Home Administra
tion» (amintitul Institut agrar de credit al Ministerului Agriculturii n.n.). Anii care au urmat au fost ani 
buni, am muncit din greu, dar cu 
drag pentru a defrișa dealurile din 
jur și pentru a transforma pămintul 
roșiatic in pășuni și ogoare verzi. 
Ar fi trebuit să ne îngrijoreze fap
tul că la fiecare sfirșit de an ne po
meneam fără bani, dar întotdeauna 
speram că anul viitor va fi mai bun. 
Mi-am luat și o slujbă ca s-o pot 
scoate la capăt, hăinuțele copiilor eu 
le coseam și tot ce mai era nevoie 
prin casă — perdele, pături — tot eu 
le lucram. Duceam un trai modest, 
tot ce cîștigam de pe urma fermei 
investeam numai in fermă. Nu 
aveam de ce să ne plingem, pină 
cind au venit anii cind dobînzile au 
crescut nemăsurat, iar posibilitățile 
de desfacere pentru grinele noastre 
s-au redus — și acesta a fost în
ceputul unui lung și dureros 
declin".Singura soluție la care se mai pu-

spital, muncă pe care nu am mai 
făcut-o niciodată, dar vom putea 
astfel să ieșim la capăt dacă vom fi 
foarte, foarte cumpătați".Margie Brauer își mărturisește ignoranța in legătură cu problemele pe care le ridică declararea unei gospodării în stare de faliment. „Cred, scrie ea, că atunci cind totul se va 
fi terminat, datoriile noastre vor 
dispărea și o dată cu ele tot ceea ce 
posedăm, dar ci lucrurile din casă și 
îmbrăcămintea ne vor fi lăsate. Aș 
vrea să știu — se întreabă autoarea scrisorii, ținînd seama de costul extrem de ridicat al îngrijirilor medicale în S.U.A. — dacă va fi posibil 
să ne rămină suficienți bani pen
tru a putea să-mi fac o nouă pere
che de ochelari, al căror preț se ri
dică cam la cit costă o jumătate de 
vacă. Am doi dinți care necesită, de 
asemenea, o îngrijire specială, și 
aceasta va reprezenta, probabil, cos
tul a două vaci. De asemenea, vor 
trebui achitate facturile pentru cu
rentul electric necesar crescătoriei de 
pui. Ciți bani va trebui să dăm ce
lui care va conduce licitația ? Dar 
dumneavoastră cit o să vă datorăm? 
Credeți că va fi posibil să ne rămi
nă pentru achitarea altor cheltuieli 
măcar cîteva sute de dolari ? Noi nu 
mai avem nici un ban. Am ajuns în 
sapi de lemn, 40 de ani de muncă 
s-au irosit in zadar".

Și întrebarea finală, cea mai du» reroasâ : „Cit timp mai putem • 
mine in casa noastră? Credeți că 
fi posibil ori rezonabil să cerem 
ni se ingăduie să mai locuim in 
ceastă casă măcar două luni ?Revista „Time" adaugă că familia Brauer a fost declarată în stare de faliment la sfirșitul lunii iulie trecut. Pămintul și vitele urmau să fia scoase în scurtă vreme la vînzare, sau poate au și fost vîndute intre timp. - speră că fostele lor proprietăți le va îngădui să stea cu chirie în casa care a fost, pină de curînd, locuința lor. Dacă nu, se vor muta în rulota uneia din fiicele lor. Și „Time", care a trimis un reporter să cerceteze Ia fața locului situația celor doi soți, reproduce cuvintele lor pline de amărăciune : „Este înjositor. Te simți ca 
și cum ai fi un nimic", — a rostit Ernie Brauer. Iar soția lui l-a completat : „Nu mai posedăm nimic. 
Pur și simplu sintem niște intruși in 
propria noastră casă. Oare după ce 
ai fost declarat în stare de faliment, 
mai poate exista vreo speranță de 
viață ? Iată ce ne străduim să 
aflăm".Reproducind scrisoarea și declarațiile celor doi soți, revista nu încearcă să tragă vreo concluzie sau să ofere vreo soluție. Totuși, aceeași publicație a consacrat și consacră în continuare pagini intregi eforturilor îndreptate in direcția sporirii continue a arsenalelor nucleare și clasice ale S.U.A. care numai în anul financiar curent urmează să atingă suma exorbitantă de aproape 300 miliarde dolari. Incit, s-ar putea pune, pe bună dreptate, Întrebarea : Ce s-ar întîmpla dacă cheltuielile militare ale Americii — ca și ale altor state — ar fi reduse de pildă cu 5 la sută ? Numai 5 la sută. în cazul dat, aceasta ar însemna cam 15 miliarde dolari. Ar fi diminuată securitatea S.U.A., s-ar diminua intrucîtva securitatea celorlalte state care ar proceda în același mod ? La proporțiile inimaginabile pe care le-au atins astăzi înarmările mondiale, răspunsul nu poate fi decit un categoric nu. în schimb, ar putea fi rezolvate atitea și atitea probleme care se ridică în fața lumii contemporane, inclusiv in fața statelor cel mai puternic dezvoltate. Atunci și întrebările sfîșietoare Brauer, și și mijlocii milară, ar

ră- i ar 
să
a-

Ernie și Margie Brauer cel ce va achiziționa

pe care și le pun soții atîția alți fermieri mici aflați intr-o situație si- putea primi un răspuns...
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Liceenii : FLACĂRA (20 33 40) —
15; 17; 19
• Răzbunarea haiducilor : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Ecaterina Teodoroiu : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Apașii: FESTIVAL (15 63 84) —
8,30; 10,30"; 12,30; 15; 17; 19,15
• Acțiunea „Topolino* : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Potopul (III—IV): UNION (13 49 04)
— 9; 12; 15; 18,15
• Crăiasa zăpezii — 11; 13; 15, Pro
gram special pentru copii — 8,30; 17; 
19 : DOINA (16 35 38)
• Pină trece ploaia de toamnă : 
BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 17; 19
• Superman : DACIA (50 35 94) —
9; 12,15; 15; 18
• Oliver Twist : FEROVIAR (50 51 40)
8,30; 11; 13; 15; 17; 19, MELODIA 
(11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, GLO
RIA (47 46 75) — 8,30; 11; 13; 15;
17; 19
• Bragation : FERENTARI (80 49 85)
— 15; 18

• Provocare» dragonului: GIULEȘTI
(17 55 46) — 8.30: 11; 13; 15; 17; 19
• Slnt timid, dar mi tratez : PA
CEA (71 30 85) — 15; 17; 19
• Hangar 18 : VOLGA (79 71 26) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
• Luptătorii din valea misterioasă i 
MUNCA (21 50 97) — 15; 17; 19
• Ciclu de filme muzicale : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 18
• Jandarmul se Însoară : MIORIȚA 
(14 27 14) — 8,30: 11; 13; 15; 17; 19

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mare) : Nu se știe niciodată — 18; 
(sala Amfiteatru) : Intre patru ochi 
(B) — 18,30; (sala Atelier) : Faleza 
— 18
• Filarmonica „George Enescu* 
(15 68 75, Ateneul Român) i Concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Cristescu. 
Soliști : Carol Huroș (violoncel), 
Nicolae Llcareț (orgă) — 18
• Teatrul de operetă (14 80 II, la

sala mică a Teatrului Național) 1 
Prințesa circului — 18.30
• Opera Română (13 18 57) i Lacul 
lebedelor — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Hamlet 
— 16
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05)1 
Bărbatul șl... femeile — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) 1 
Pețitoarea — 18
• Teatrul „C I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Scapino — 18

. • Teatrul Ciulești (sala Gluleștl, 
18 04 85) : Milionarul sărac — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Romeo și 
Juiieta la Mizil — 18,30; (sala Victo
ria, 50 58 65) : Bărbatul fatal — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) ; Cintă cioctrlia 
— 18
• Teatrul „Ion Creangă* (50 26 55) i 
Mary Poppins — 18
• Circul București (10 41 95) 1 Aprin
deți stelele — 18,30
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In diverse țări ale lumii ORIENTUL MIJLOCIU

NOI ACȚIUNI Șl LUĂRI DE POZIȚIE 
PENTRU DEZARMARE Șl PACE

• O declarație a M.A.E. al U.R.S.S. • Scrisoare adresată 
de Liban secretarului general al O.N.U.

DELHI

Conferința internațională a tineretului împotriva apartheidului
În legătură cu situația 
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„Este necesară preîntâmpinarea pericolului 
unei distrugeri nucleare”SOFIA țile erei gîndire politică și măsuri concrete în vederea preînttmpinării pericolului crescînd al unei distrugeri nucleare — s-a subliniat în cursul convorbirilor dintre Todor Jivkov, secretar general al C.C. al P.C. Bulgar, și Franz Muhri, președintele Partidului Comunist din Aus-

8 (Agerpres). — Realită- nucleare reclamă o nouă tria, aflat într-o vizită la Sofia. Conducătorii celor două partide, informează agenția B.T.A., au căzut de acord că în prezent sînt mai necesare ca oricînd întărirea unității partidelor comuniste din toate țările, promovarea dialogului constructiv și întărirea cooperării dl., tre toate forțele democratice și iu- i bitoare de pace.
*con- i din- '

MOSCOVA 8 (Agerpres). — „Aș dori ca la sfirșitul mileniului războaiele să fie eliminate, iar Organizația Națiunilor Unite să fie folosită ca instrument al menținerii păcii, al progresului economic și social al tuturor popoarelor' declaratO.N.U., Javier Perez de Cuellar, intr-un interviu acordat ziarului. _ — asecretarul general al

PARIS 8 (Agerpres). — Avioane libiene au atacat, miercuri, postul guvernamental ciadian de la Kouba Oulanga, situată la 65 km sud de paralela 16 —au anunțat surse ciadiene din Paris citate de agenția France Presse. Bombardamentul — anunțat de asemenea la N’Djamena — a intervenit la.cîteva ore după raidul întreprins de aviația franceză asupra instalațiilor radar de la baza aeriană libiană Ouadi-Doum, „ca represalii la bombardarea a două localități ciadiene situate la sud de paralela 16" — adaugă A.F.P.TRIPOLI 8 (Agerpres). — Agenția libiană J.A.N.A., citată de Reuter și France Presse, a dezmințit informațiile potrivit cărora avioane libiene ar fi bombardat localitatea ciadiană Kouba Oulanga. „Știrile difuzate de mijloacele de informare franceze sînt cu totul neîntemeiate" — arată agenția J.A.N.A.
Mișcări revendicative 

In BelgiaBRUXELLES 8 (Agerpres). — Tr» orașul belgian Bastogne s-a desfășurat o demonstrație a tinerilor fermieri. Aceștia au blocat străzile centrale ale orașului în semn de .protest împotriva politicii guvernului și a Pieței comune, care nu țin seama da interesele țărănimii.BRUXELLES 8 (Agerpres). — La marile întreprinderi petrochimice din orașul port Antwerpen din Belgia a fost declarată o grevă a muncitorilor. Prin încetarea lucrului la acest combinat chimic, care aparține corporației transnaționale „Exxon", muncitorii protestează împotriva refuzului administrației de a ține seama de cererile salariaților.

DELHI 8 (Agerpres). — La Delhi au inceput, joi, lucrările unei conferințe internaționale a tineretului împotriva apartheidului, informează agenția indiană P.T.I. Consacrată împlinirii a 75 de ani de la crearea Congresului Național African, organizație a populației de culoare majoritare din R.S.A., conferința a fost
deschisă de primul ministru al Indiei, Rajiv Gandhi, care a lansat cu acest prilej un apel la intensificarea eforturilor pe plan internațional pentru eliminarea practicilor rasiste.Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist din România a adresat conferinței un mesaj urîndu-i succes' în desfășurarea lucrărilor.

ritate pe care Israelul continuă să o ocupe in sudul teritoriului Libanului și din care refuză să se retragă, încâlcind rezoluțiile Consiliului de Securitate în materie.BEIRUT 8 (Agerpres). — Situația în Liban s-a menținut încordată joi, ca urmare a incidentelor înregistrate atît la Beirut, cit și in sudul țării.Agențiile internaționale de presă transmit că în perimetrul taberelor de refugiați palestinieni Shatila și Bourj El Barajneh au continuat ciocnirile între milițiile Amal și combatanții palestinieni. Puternice dueluri de artilerie au fost semnalate și în sectorul de est al capitalei libaneze, între milițiile rivale din zonă. Aeroportul internațional Beirut, arată totodată agențiile de presă, a fost ținta obuzelor de artilerie de mare calibru. Un avion „Boeing 707“ al companiei Middle. East Airlines (M.E.A.) a fost lovit, luind foc. Incendiul s-a extins ulterior la depozitele de carburant ale aeroportului, focul crescînd în intensitate. Toate zborurile cu plecarea din Beirut au fost suspendate, iar avioanele venind din exterior au fost îndreptate spre aeroporturi din țări vecine.Un bilanț dat publicității de poliția libaneză privind ciocnirile dintre milițiile din sectoarele de est și de vest ale Beirutului arată că cinci persoane au fost ucise, iar alte 13 rănite.în sudul Libanului, relevă France Presse, au avut Ioc noi incidente între milițiile așa-zisei „Armate a . Libanului de sud** — creată șl finanțată de Israel — și luptătorii libanezi din rezistență. Schimburile de focuri s-au soldat cu victime.

MOSCOVA 8 (Agerpres). — După cum se știe. Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat, la ultima sa sesiune, o rdzoîuție in favoarea organizării unei conferințe internaționale asupra problematicii Orientului Mijlociu și a aprobat un apel al U.R.S.S. privind crearea in acest scop a unui comitet pregătitor, la care să participe toți membrii Consiliului de Securitate.în legătură cu aceasta, M.A.E. al U.R.S.S. a difuzat o declarație în care apreciază că, prin adoptarea rezoluției respective, a fost făcut un pas care deschide calea spre deblocarea practică, prin eforturi colective, a situației conflictuale din Orientul Mijlociu.NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). — într-o scrisoare adresată secretarului general al O-N.U., Javier Perez de Cuellar, de către reprezentantul permanent libanez la Națiunile Unite, ambasadorul Rachid Fakhoury, se arată că „elicoptere israeliene de luptă au bombardat două localități din sudul Libanului, provocînd pierderi populației, distrugînd clădiri și recolte".„Guvernul libanez condamnă acest nou act de agresiune pentru care Israelul este direct' răspunzător și cere Națiunilor Unite, in special Consiliului de Securitate, să-și îndeplinească obligațiile ce-i revin, pentru a preveni continuarea unor asemenea acțiuni și a determina Israelul să respecte principiile Cartei O.N.U., dreptul internațional și rezoluțiile Consiliului de Securitate**, se subliniază în documentul amintit.Scrisoarea precizează că atacul a fost săvirșit împotriva localităților Kabrikha și Khirbet-Salum, situate la nord de așa-numita zonă de secu

Apel la unitate în lupta pentru lichidarea 
politicii rasisteHARARE 8 (Agerpres). — într-un document difuzat la Harare, Congresul Național African (C.N.A.) din Republica Sud-Africană, organizație interzisă de autoritățile rasiste de la Pretoria, a lansat tuturor mișcărilor democratice din țară apelul de a se uni și mai mult în lupta împotriva apartheidului.„In pofida intensificării persecuțiilor și brutalității autorităților sud- africane în fața creșterii organizării politice și militare a C.N.A., o- biectivul fundamental al Congresului Național African, de a face Republica Sud-Africană neguvernabilă, iar apartheidul de neaplicat, paralel cu izolarea internațională a regimului rasist de la Pretoria, este -adus la îndeplinire. Organizațiile democratice sud-africane, incluzînd Frontul Democratic Unit, au jucat și joacă un rol important în mobilizarea poporului sud-african în lupta împotriva regimului rasist" — se arată în document.LUSAKA 8 (Agerpres). — Oliver Tambo, președintele Congresului Național African (A.N.C.), a cerut cetățenilor albi din Africa de Sud să se alăture luptei împotriva apartheidului, adăugind că mișcarea pe care o conduce „va fructifica orice posibilitate" de reglementare negociată, pentru a se pune capăt violenței în țară.

Intr-o declarație difuzată la Lusaka — transmit agențiile internaționale de presă — Oliver Tambo a apreciat că albii „trebuie să se unească și să devină parte integrantă a forțelor motrice ale revoluției democratice". „Compatrioții noștri albi trebuie să știe că nu democrația le amenință viitorul, ci rasismul". Președintele A.N.C. a reafirmat obiectivele organizației sale, precum și dorința de a negocia cu guvernul de la Pretoria, adăugind însă că „nu este posibilă nici o negociere, atit timp cit nu se acceptă necesitatea creării și construirii unei 'Africi de Sud democratice".PRETORIA 8 (Agerpres). — Conducătorii filialelor regionale ale Partidului Federal Progresist și Noului Partid Republican din Africa de Sud au hotărît să constituie o alianță, în perspectiva așa-numite- lor „alegeri" anunțate de guvernul minoritar rasist de la Pretoria, și care ar urma să se țină în prima jumătate a anului in curs, transmite agenția Reuter. Liderii celor două formațiuni politice de opoziție, reprezentate în Parlament, s-au angajat să militeze împreună pentru a contracara manevrele Partidului Național de. guvernămînt urmărind dezbinarea forțelor progresiste din țară.

„Războaiele să fie definitiv eliminate 
din viața omenirii”„Moskovskie Novosti". „Aș dori — a arătat el — ca atmosfera de încordare și teamă care a apărut înurma cursei înarmărilor să dispa- \ ră, conflictele regionale să se soluționeze pe baze echitabile, iar . energia și capacitatea tehnologică ț ale oamenilor să fie îndreptate spre l rezolvarea problemelor dezvoltării1*.

s lumi lipsite de arme nucleare. în document se subliniază necesitatea salvgardării păcii prin lupta susți- ț nută a popoarelor._____________  mele nucleare, folosirea pașnică a \ spațiului extraatmosferic.Anunțînd că pînă în prezent 24 i de laureați ai Premiului Nobel ' și-au confirmat prezența la reu- i niune, comitetul pregătițor relevă că la. sesiune vor avea dreptul să ) participe și alți oameni de știin- l țâ Care aderă la nrinriniilo rolahn- * rării pașnice în rii unui omeniri.

„Pacea poate fi salvgardată prin lupta 
comună a popoarelor”CIUDAD DE MEXICO 8 (Agerpres). — Camera Deputaților a Congresului Național mexican a adoptat o rezoluție în care se pronunță ferm pentru edificarea unei

„Pentru viitorul copiilor noștri”HAGA 8 (Agerpres). — în perioada 5—8 noiembrie 1987 va a- vea loc o laureaților deviza „Pentru viitorul copiilor noștri". Intre țelurile reuniunii, relatează agenția T.A.S.S., se numără realizarea unor acorduri privind controlul asupra înarmărilor, respectarea tratatelor existente, cum sînt S.A.L.T.-2 și cel referitor la apărarea antirachetă, interzicerea totală a experiențelor cu ar-

sesiune a Congresului Premiului Nobel, sub viitorul copiilor
principiile colabo- ; vederea asigură- > viitor sigur al Întregii

America Centrală sub semnul tensiunii, 
al dificultăților economiceMANAGUA 8 (Agerpres). — în- tr-un comunicat difuzat la Managua, Ministerul nicaraguan al Apărării a anunțat că, in cprsul luptelor desfășurate în ultima săptămînă a lunii decembrie și in primele zile ale acestui an, trupele Armatei Populare Sandiniste (E.P.S.)- au ucis 137 de contrarevoluționari, iar alți 49 au fost luați prizonieri — informează agenția Prensa Latina. De asemenea, sol- dații nicaraguani au capturat o însemnată cantitate de armament și muniție. Se menționează că în rîndul forțelor sandiniste s-au înregistrat 18 morți și 63 de răniți. ■Situația militară este principalul factor destabilizator al economiei noastre naționale, care a afectat creșterea produsului intern brut al țării ; pentru al treilea an consecutiv — a declarat, la Managua, ministrul nicaraguan al colaborării economice externe, Henry Ruiz Hernandez, citat de agenția A.N.N. El a criticat intenția S.U.A. de a crea un haos economic în Nicaragua și a arătat că guvernul sandinist a fost capabil să neutralizeze această politică prin aplicarea de diverse măsuri, în principal în sfera producției materiale.WASHINGTON 8 (Agerpres). — Senatorul democrat american Christopher Dodd, președintele Subcomi

tetului pentru problemele emlsferl- ce, a propus un proiect de lege ce- rînd încetarea ajutorului militar a- cordat de Administrația S.U.A. grupărilor contrarevoluționare antisan- diniste, incluzînd 100 de milioane dolari, sumă aprobată de Congres in 1986.Proiectul prezentat de senatorul Dodd interzice, de asemenea, acordarea de ajutor militar sau economic de către Statele Unite, precum și livrările de armament către orice țară care acordă asistență antisandi- niștilor sau organizațiilor lor politice.SAN SALVADOR 8 (Agerpres). — Forțele democratice insurgente din Salvador, reunite în cadrul Frontului Farabundo Marti pentru Eliberare Națională (F.M.L.N.), și Frontul Democratic Revoluționar (F.D.R.) au reiterat propunerea lor privind formarea unui „nou guvern de amplă participare1*, care să facă față actualei crize politice cu care se confruntă această țară, transmite agenția E.F.E., reluînd postul de radio „Ven- ceremos" al F.M.L.N.Analizînd situația internă din Salvador, postul de radio „Venceremos** apreciază că această țară traversează „cea mai profundă criză economică, politică și socială din întreaga sa istorie**.

Povara datoriilor externe afectează grav eforturile 

de dezvoltare ale țărilor Americii de SudCIUDAD DE MEXICO 8 (Agerpres). — Menținerea tendințelor actuale în desfășurarea comerțului internațional și ratele ridicate ale do- bînzilor vor face ca majoritatea țărilor din America Latină și Caraibi să fie frustrate în eforturile lor de dezvoltare, se arată într-un studiu preliminar la C.E.P.A.L. (Comisia Economică a O.N.U. pentru America Latină și Caraibi), elaborat în vederea reuniunii sale extraordinare care urmează să, aibă loc în perioada 19—23 ianuarie la Ciudad de Mexico.Arătînd că datoria externă a țărilor din regiune determină transferarea de importante resurse în exterior „limitînd posibilitățile de creștere economică și atingerea obiectivelor unei echități distributive**, studiul C.E.P.A.L. propune restringerea de către aceste state a plăților ser

viciului datoriei externe corelată cu capacitatea de rambursare și reducerea în, formă directă a plăților do- binzilor și amortizărilor.Potrivit cifrelor preliminare ale C.E.P.A.L., datoria externă a țărilor latino-americane a ajuns la 382 miliarde dolari, iar în ultimii 4 ani statele din regiune au transferat în exterior impresionante resurse. Datorită acestei situații, deși se observă, in 1986, în unele state un început de recuperare, deteriorarea nivelului de bunăstare a unor vaste sectoare ale populației a atins proporții inimaginabile cu ani în urmă, iar aparatul productiv cunoaște o stare de deteriorare pe punctul de a compromite capacitatea de reactivare a economiilor naționale, se precizează în studiul amintit.
AGENDĂ DIPLOMATICĂ• Regele Hussein al Iordaniei a efectuat o vizită oficială la Bagdad, unde a avut convorbiri cu președintele Irakului, Saddam Hussein. întrevederea a avut un caracter pregătitor în perspectiva desfășurării, în Kuweit, la 26 ianuarie, a unei conferințe islamice la nivel înalt. Cei doi șefi de stat au abordat, de asemenea, aspecte ale situației din zonă, inclusiv conflictul Iran-Irak, situația din lumea arabă și relațiile bilaterale. • Președintele guvernului spaniol, Felipe Gonzalez, sosește vineri la Tunis într-o vizită oficială de trei zile, în cadrul căreia va avea convorbiri cu președintele Tunisiei,

Habib Bourguiba. De asemenea, el va avea o întilnire cu secretarul general al Ligii arabe, Chedli Klibi. De Ia Tunis, premierul spaniol va pleca într-o vizită similară la Cairo, unde va conferi cu președintele Egiptului, Hosni Mubarak. • In cadrul turneului său în Orientul Mijlociu, subsecretarul de stat al S.U.A., Richard Murphy, a început, joi, o vizită oficială în Israel, unde va conferi cu primul ministru al acestei țări,. Yitzhak Shamir. După cum relevă agenția United Press International, convorbirile se vor concentra asupra evoluției situației din Orientul Mijlociu. (Agerpres)
................................... Co/N ■4CTU4LZ7’A77;.4 POLITICĂ';

Pacificul de sud-Pe o planetă suprasaturată de arme, în arsenalele căreia se acumu-, lează zilnic tot mai multe și mai sofisticate instrumente de nimicire, a- pariția unei noi zone a păcii, in care sînt interzise producerea, transportul. stocarea și experimentarea armelor nucleare reprezintă un eveniment de largă semnificație, mai ales că acest lucru s-a petrecut în apropierea noului an, prilej pentru popoarele de pretutindeni de a-și reafirma speranțele de pace, de înlăturare a primejdiei nucleare. în acest spirit, recenta intrare în vigoare a 
Tratatului de la Rarotonga privind denuclearizarea Pacificului de sud, după ratificarea acestui document și de către Australia — act prin care s-a împlinit numărul de semnături cerut — a fost salutată cu satisfacție de opinia publică internațională ca un pas în direcția împlinirii unui deziderat unanim împărtășit de popoarele de pe toate meridianele. Astfel, o zonă mai puțin cunoscută a globului a ieșit din anonimat datorită racordării statelor și popoarelor clin regiune la mișcarea mondială pentru pace, împotriva acumulărilor iraționale de arme nucleare.Tratatul de la Rarotonga — încheiat, după cum se știe, în. august 1985 între Australia, Noua Zeelandă, Pa- pua-Noua Guinee, Tonga, Insulele Solomon, Fiji, Vanuatu, Insulele Cook, Kiribati, Nauru, Niue, Tuvalu, Samoa de Vest — cuprinde prevederi precise menite să elimine armele a- tomice de pe un perimetru insumînd 25,8 milioane kmp. Această vastă zonă se întinde spre nord pînă la Ecuator, spre sud pînă la zona Antarcticii, spre vest pînă la coasta australiană a Oceanului Indian, iar spre est pînă la zona Americii Latine.însemnătatea intrării în vigoare a Tratatului de la Rarotonga este determinată de faptul că, de cîțiva ani, această zonă a lumii a fost atrasă în viitoarea cursei înarmărilor, a pregătirilor militare. Apele sale sînt des brăzdate de numeroase nave și submarine, iar în diferite teritorii au fost instalate baze militare — navale și terestre. în primul rînd însă, in această regiune s-au efectuat numeroase experiențe nucleare. Numai în ultimii 11 ani, în atolul Mururoa au fost experimentate bombe nucleare echivalente cu „o sută de Hiroshi- me“. Iată de ce, în Tratatul de la Rarotonga au fost înscrise prevederi prin care semnatarii se angajează să nu producă și să nu achiziționeze nici un fel de arme nucleare ; totodată, sînt interzise experiențele cu

zonă denuclearizatăasemenea arme și deversarea reziduurilor radioactive în apele Oceanului Pacific. Unele state din zonă s-au angajat să nu permită intrarea în a- pele teritoriale, acostarea sau staționarea în porturile lor a navelor militare avind la bord arme nucleare.Eforturile statelor din zonă pentru denuclearizarea Pacificului de sud s-au înscris in rîndul amplei mișcări mondiale pentru dezarmare și pace, în cadrul căreia ideea creării de zone 
denuclearizate a dobîndit, in ultimii 
ani, o tot mai largă audientă, raliind 
milioane -și milioane de oameni. în acest context s-a evidențiat cu putere necesitatea scoaterii unor re
giuni întregi de sub incidența pri
mejdiei atomice, ca parte integrantă 
a activității generale pentru elimi
narea totală a armelor nucleare. Există, după cum se știe, un tratat de denuclearizare cu privire la Antarctica, un altul care interzice amplasarea de arme nucleare pe fundul mărilor și oceanelor, un tratat de interzicere a armelor nucleare in America Latină — Tratatul de la Tlate- lolco ; este cunoscută, de asemenea, „Declarația asupra denuclearizării Africii".Mergînd pe aceeași linie, noul tratat, recent intrat în vigoare, invită țările posesoare de arme nucleare —■ S.U.A., U.R.S.S., Franța, Marea Bri- tanie și China — să semneze protocoalele la tratat și să respecte principiile de bază privind denuclearizarea Pacificului de sud, respectiv neamenințarea cu arma nucleară și nerecurgerea la această armă în

zonă, interzicerea experiențelor atomice în regiună. După cum s-a relatat, statele menționate au răspuns că se vor conforma acestui imperativ cu o excepție, cea a Franței. Mai mult, chiar în ziua cînd Tratatul de la Rarotonga intra în vigoare, adică la 11 decembrie, pe atolul Mururoa era efectuată o nouă experiență nucleară — cu o putere de 30 kilotone — ceea ce a stîrnit puternice proteste în rîndul statelor din zonă, care au cerut respectarea cu strictețe a tratatului.Desigur, proclamarea noii zone denuclearizate in Pacificul de sud reprezintă un act deosebit de important. Dar nu in această zonă și nici în celelalte zone denuclearizate a- mintite există cea mai mare concentrare de arme nucleare. Tristul record de acumulare de asemenea arme — ca și de arme convenționale și chimice — aparține altor zone ale lumii, și în primul rînd continentului european. Tocmai de aceea, în Europa trebuie să se intensifice lupta pentru eliminarea tuturor armelor de distrugere în masă, realizarea acestui deziderat reprezentind o contribuție esențială la cauza dezarmării și păcii.Fără a se diminua cu nimic însemnătatea proclamării Pacificului de sud zonă denuclearizată, principala cerință a momentului de față este realizarea de acorduri pentru denuclearizarea continentului nostru sau a unor regiuni ale sale, pentru înlăturarea primejdiei nucleare în întreaga lume, deziderat primordial al ■marii mișcări pentru pace a popoarelor.
Nicolae PLOPEANU

FRANȚA: Noua formulă instituțională
și dificultățile economico-socialeLa acest Început de an, ziarele franceze fac bilanțul sezonului politic 1986, oferind comentatorilor posibilitatea unor diverse consemnări. După orientarea lor, rezultatele sînt prezentate, evident, în mod diferit și nuanțat. Există însă și o opinie unanimă : „Pentru prima oară în cea de-a cincea republică, Franța s-a aflat în fața unei experiențe inedite, rezultată din distribuirea puterii executive între un președinte socialist, Francois Mitter-, rând, și un premier neogaullist, Jacques Chirac, șeful unui guvern de coaliție liberalo-conservatoare**. Inaugurată la 22 martie 1986, după ce două principale grupări ale opoziției

— Adunarea pentru republică (R.P.R.) și Uniunea democratică franceză (U.D.F.) — au întrunit împreună, în alegerile parlamentare, rezultate superioare celor obținute de Partidul socialist și de alte formații ale stingii, formula a fost încetățenită de presa franceză sub denumirea de „coabitare**.„Nouă luni mai tirziu — relatează agenția France Presse — observatorii constată că coabitarea a funcționat fără -blocajul instituțional», prevăzut de anumite cercuri**. Aria cea mai mare de convergență s-a conturat în domeniul orientărilor privind politica externă și cea de apărare, unde practic există o identitate a

părerilor. în schimb, s-au ivit unele tensiuni în legătură cu evoluțiile din ultimul timp pe plan economic și social.Proiectul de reformă a învățămîn- tului superior, susținut de guvern, dar față de care președintele Mitterrand a manifestat rezerve, a constituit un prim test serios al formulei de . „coabitare*1, pînă la urmă acest proiect fiind, cum se știe, retras, ca urmare a amplelor manifestații studențești de protest care au cuprins întreaga țară. Și mai serios este considerat cel de-al doilea test, respectiv greva lucrătorilor de la căile ferate, intrată în cea de-a 23-a zi. Departe de a se întrevedea, în momentul de față, posibilitatea unei reglementări, datorită refuzului autorităților de a satisface revendicările muncitorilor feroviari, acțiunea grevistă s-a extins cuprinzînd și personalul metroului din Paris, precum și pe muncitorii din sectoarele de gaz și electricitate, poștă și telecomunicații. Guvernul a anunțat că nu va renunța la poziția sa potrivnică satisfacerii revendicărilor, în timp ce președintele republicii este favorabil unei soluționări care să țină seama, în mai mare măsură, de aceste revendicări.Intr-o relatare de ultimă oră, agenția France Presse a reprodus aprecierile premierului Chirac, care a vorbit de posibilitatea unei „crize politice** de natură a duce Ia alegeri anticipate, în cazul cînd nu va interveni o soluție negociată a acestui grav conflict de muncă.Pe acest fundal, presa franceză consideră că bugetul pe 1987, care prevede, în linii mari, o reducere a cheltuielilor publice și a impozitelor, este menit a accentua frămîn- tările sociale. Intr-adevăr, măsura diminuării impozitelor cu 50 miliarde franci, în decurs de doi ani, este de natură, potrivit comentariilor presei franceze, să favorizeze în principal acea categorie restrînsă de cetățeni cu veniturile cele mai mari.Controversată este și operația de trecere în sectorul particular pînă la 1991 a 65 întreprinderi și societăți naționalizate — care a început prin nominalizarea primelor trei — „Saint Gobain** (industria sticlăriei), „Holding Paribras** și „Assurances Generales de France".în acest cadru, preocupările parti-' delor politice stau, în mare, sub semnul acestor confruntări, de care, potrivit multor comentatori, ar putea depinde soarta formulei „coabitării".
Petre STĂNCESCU

Tagentiile de PRESA
- pe scurt

LA PRAGA a avut loc ședința Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia, care a dezbătut probleme legate de activitatea comuniștilor în cadrul Mișcării Sindicale Revoluționare și a adoptat măsuri menite să asigure aplicarea principiilor noului mecanism economic — relatează agenția C.T.K.
CEL DE-AL 21-LEA CONGRES

AL P.S.D.I. (Partidul Socialist Democratic Italian) își va desfășura lucrările la Roma, în perioada 10—13 ianuarie. Cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la constituirea acestui partid politic italian — membru al coaliției guvernamentale — la 9 ianuarie va avea loc o manifestare aniversară organizată deP.S.D.I. la din Roma, A.N.S.A. . Palatul congreselor informează agdnția
DIN NOU „CAZUL BHOPAL”. Guvernul Indiei a respins, în fața unui tribunal, teoria avansată de firma americană „Union Carbide", potrivit căreia un sabotaj ar fi fost la originea avariei survenite în decembrie 1984 la uzina din Bhopal a acestei companii, avarie ce a provocat moartea a aproximativ2 000 de persoane. Potrivit unui co

municat al guvernului, prezentat tribunalului, ancheta efectuată de autorități a exclus ipoteza sabotajului și „Union Carbide" nu-și poate nega responsabilitatea în catastrofa de la Bhopal.
DECLARAȚIE. Guvernul R.F. Germania nu consideră necesară reevaluarea mărcii vest-germane și nici nu intenționează să procedeze la o realiniere a parităților în cadrul Sistemului monetar (vest-)eu- ropean (S.M.E.), a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, la Bonn, ministrul economiei. Martin Barfgemann. Făcînd această declarație el a răspuns unor reproșuri făcute in ziua precedentă de primul ministru francez, Jacques Chirac. Acesta apreciase că autoritățile din R.F.G. nu au ținut seama de acordurile dintre „cei 12“. nepro-, cedînd la reevaluarea monedei naționale în situația de față, cînd francul francez a înregistrat o diminuare a valorii sale în cadrul S.M.E.
BUGET. Președintele Indoneziei, Suharto, a prezentat în parlament bugetul pentru exercițiul financiar 1987—1988, care va începe la 1 aprilie — informează agenția Reuter.

Relevînd dificultățile economiei naționale generate de scăderea pre- i țurilor la petrol și de datoria externă ridicată, el a anunțat redu- ' ceri însemnate ale cheltuielilor cu caracter social și in domeniul apărării.
SEMINAR. La Hanoi se desfă-șoară lucrările seminarului inter- | național „Femeile și știința", organizat de Uniunea Femeilor Vietna- 1 meze. Iau parte reprezentante ale . unor organizații naționale și internaționale de femei. Sînt dezbătute » probleme ale activizării și extinderii participării femeilor la colabo- |rarea internațională in domeniul [științei și tehnicii.
VIZITĂ. Primul ministru, al Japoniei, Yasuhiro Nakasone, s-a * pronunțat in favoarea întăririi relațiilor dintre Japonia șl R.D. Germană. într-o declarație făcută | la o conferință de presă, el a arătat că vizita pe care urmează s-o în- > treprindă în R.D. Germană va contribui la dezvoltarea relațiilor pe ' multiple planuri între cele două părți, informează agenția A.D.N. Sursa citată relevă că volumul 1 schimburilor comerciale dintre cele două țări însumează în prezent 1,5 |miliarde mărci anual.
ȘOMAJ. Numărul șomerilor din R.F. Germania a fost la sfirșitul lunii decembrie 1986 de 2 218 000, cu 7 la sută mai mare decît în lunaprecedentă — relevă datele statis- | tice ale Oficiului federal al forței de muncă din Nurnberg, citate deagențiile internaționale de presă.

Enigma lacului Nyos 
din Camerun

PARIS 8 (Agerpres). — Alte 
trei explozii au fost observate 
de oamenii de știință in lacul 
Nyos din Camerun — a decla
rat, la Paris, agenției France 
Presse, vulcanologul francez 
Haroun Tazieff. Specialiști ca- 
merunezi, împreună cu cercetă
torul francez Rose-Marie Che- 
vrier, specialistă în vulcanolo- 
gie, efectuau analize comple
mentare, in zona lacului, unde 
s-a produs, în noaptea de 21 spre 
22 august 1986, o scurgere de 
gaz toxic care a dus la pier- 
derea a 1 746 vieți omenești, 
potrivit ultimului bilanț oficial.

Aflați în apropierea malului 
lacului, la o altitudine de cir
ca 30 metri, cercetătorii au ob
servat — la sfirșitul anului tre
cut — trei explozii care s-au 
produs in decurs de cinci minu
te, una dintre ele fiind însoțită 
și de o lumină puternică. A pu
tut fi observată apoi formarea, 
în centrul lacului, a unei pete 
roșii cu un diametru de 100—200 
metri (lacul are un diametru de 
circa 800 metri) — a precizat 
vulcanologul. Specialiștii fran
cezi estimează că această pată 
se datorează, probabil, colorării 
sedimentelor de pe fundul la
cului și confirmă, ca și explo
ziile, explicația științifică în 
legătură cu modul în care s-a 
produs catastrofa din august, în 
lacul Nyos.

Iarnă grea 
în Suedia

STOCKHOLM 8 (Agerpres). 
— Temperaturi deosebit de scă
zute au fost înregistrate zilele 
acestea în Suedia. în localitatea 
Nattavaara, situată la nord de 
Cercul Polar, mercurul termo- 
metrului a coborit joi pînă la 
minus 52 grade Celsius, cea mai 
redusă valoare din iarna anului 
1965 și pînă în prezent. La 
Stockholm, minima înregistrată 
miercuri a fost de minus 28 
grade Celsius. Cea mai scăzută 
temperatură — înregistrată în 
1941 — în această tară nordică 
a fost de minus 53 grade Cel
sius.

MOTIVE DE SPERANȚA
...Sfirșitul unui an, începutul al

tuia. Prin eter s-au încrucișat din 
toate colturile planetei mesaje care 
au dat glas speranțelor oamenilor 
de bine de pretutindeni, într-o 
lume a înțelegerii și colaborării 
pașnice, din care șă dispară pen
tru totdeauna spectrul războiului. 
Ca o dramatică și nedorită replică, 
prin eter au circulat și știri care 
ar fi trebuit să lipsească — in ge
neral și îndeosebi — în asemenea 
clipe solemne : ciocniri sîngeroase 
in diferite puncte ale globului, 
raiduri aeriene ucigătoare, victime 
in rîndul populației nevinovate. 
Concomitent însă cu relatările 
despre asemenea evenimente, mij
loacele de informare in masă s-au 
făcut ecoul și al unor vești de altă 
natură — întîmplări și fapte de 
așa-zisă cronică „măruntă".

Unele dintre ele, amuzante sau 
pitorești, specifice momentului : ca 
de fiecare dată, lucrătorii servici
ilor de salubritate din Roma și alte 
orașe italiene au avut multă* bă
taie de cap cu degajarea străzilor 
de cioburile sticlelor și veselei 
aruncate pe fereastră de unii din
tre cei ce sărbătoreau revelionul; 
au avut mult de lucru și doctorii 
filipinezi, care au trebuit să acor
de primele îngrijiri imprudenților 
ce ati suferit arsuri datorită unor 
focuri de artificii improvizate ; ca 
urmare a neglijenței unui tehni
cian, postul de televiziune vest- 
german ARD a transmis o înregis
trare a mesajului șefului guvernu
lui de la Bonn, veche* de anul tre,- 
cut, incit, spre surprinderea lor, 
telespectatorii s-au pomenit că li 
se urează... „La ‘mulți ani, 1986!“ 
ș.a.m.d.

Alte din evenimentele relatate 
nu au fost însă lipsite de tîlc. La 
Paris, de Anul Nou, a circulat doar 
unul din patru trenuri, feroviarii 
fiind în grevă încă de la mijlocul 
lunii decembrie. Motivul : salariile 
nu mai țin pasul cu costul tot mai 
ridicat al vieții. în Bolivia, țară 
deținătoare a recordului mondial în 
ce privește ritmul inflației (20 000 
la sută!) — situafie datorată pră
bușirii preturilor la principalul ei 
articol de export, cositorul, ca și 
poverilor datoriilor externe — s-a 
procedat cu începere de la 1 ianua
rie la tăierea a șase zerouri din 
cifra indicînd valoarea nominală a 
biletelor de bancă, noua monedă 
introdusă — „boliviano" — echiva- 
lind cu 1 000 000 de pesos vechi; sa- 
lutînd reforma monetară, presa din

La Paz a insistat, pe bună dreptate, 
asupra necesității ca ea să fie înso
țită, pentru a se dovedi viabilă, de 
o schimbare radicală a politicii pre
țurilor, practicată pe piața mondia
lă, precum și a sistemului interna
țional financiar și de credit. în lo
calitatea sud-africană Durban, oraș 
unde cu doi ani în urmă s-a pro
cedat, ca o palidă concesie făcută 
populației de culoare, la desegre- 
garea plajelor— rezervate pînă a- 
tunci numai albilor — un grup de 
adepți ai apartheidului i-au atacat 
cu sălbăticie pe negrii care, de Anul 
Nou, îndrăzniseră să se prevaleze 
de această permisiune. Rezultatul 7 
Au fost operate numeroase ares
tări, evident tot in rindurile... ne
grilor.

Dar poate și mai semnificativă 
este intîmplarea petrecută în fața 
Casei Albe, unde, în preajma nou
lui an, s-a oprit o sanie din care 
a coborît Moș Gerilă. De data 
aceasta, în sacul său se afla 
o „jucărie" specială : o petiție 
purtînd 200 000 de semnături prin 
care 
pună 
țelor nucleare.
mos dar care ar putea fi făcut în
tregii lumi", a declarat „Santa", 
in fapt unul din membrii condu
cerii Comitetului american pentru 
o politică nucleară sănătoasă, care 
a găsit această modalitate inge
nioasă de a exprima un deziderat 
unanim împărtășit.

Coincidența a făcut ca tot din 
America să parvină o veste despre 
o remarcabilă performanță chirur
gicală : pentru a patra oară in de
curs de o lună, unei fetițe de 
șapte luni i s-a efectuat un trans
plant de ficat, după ce primele 
trei fuseseră respinse. Operația a 
reușit și starea micuței paciente 
a fost apreciată ca fiind în curs 
de stabilizare. Desigur că ți acesta 
e un dar — pentru părinții puiu
lui de om.

...în numele vieții și pentru sal
varea a milioane și milioane de 
vieți, o inițiativă plină de imagi
nație. în numele vieții și pentru 
salvarea unei singure vieți, o iz- 
bindă științifică de prim rang. 
Dacă ar fi să ne oprim numai 
asupra acestor două momente din 
multitudinea celor care au marcat 
trecerea de la vechiul la noul ap 
și încă am avea îndreptățite mo
tive de speranță.

se cerea Statelor Unite să 
capăt, neîntîrziat, experien- 

„Cel mai fru-

R. CAP1ESCU
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