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In spiritul sarcinilor subliniate la ședința

Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

TERMOCENTRALELOR - CÎT MAI MULT
CĂRBUNE SI NUMAI

9

DE BUNĂ CALITATE!

Președintele Nicolae Ceausescu
si tovarășa Elena Ceausescu s-au reMM

cu președintele Norodom Siaouk
si prințesa Monioue Sianuk

In finalizarea cu bune rezultate a eforturilor lucrătorilor 
țlin termocentrale pentru asigurarea unor cantități sporite 
de energie, în spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ia recenta ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., un rol deosebit revine minerilor 
țării, chemați să livreze ritmic și de bună calitate cărbune-

ie necesar unităților energetice, lată de ce, în investigațiile 
de azi ale „Scînteii" consacrate asigurării bazei energetice 
și de materii prime ale țării, ne oprim asupra preocupărilor 
minerilor din Valea Jiului pentru creșterea producției și 
ridicarea calității cărbunelui livrat.

Potrivit prevederilor planului, in acest an, ca de altfel în întregul cincinal, minele Văii Jiului urmează să aibă o contribuție decisivă la asigurarea cantităților de cărbune necesare atît pentru programul energetic, cît și pentru cocserii. Practic, pină în 1990 producția de cărbune din acest bazin se va dubla, pe de o parte prin intrarea în funcțiune a noi exploatări și dezvoltarea celor existente și, pe de altă parte, prin intensificarea activității în subteran, creșterea randamentului pe post, utilizarea cu eficiență sporită a tehnicii din dotare și a forței de muncă.O asemenea orientare spre creșterea rapidă a producției are o judicioasă fundamentare. In condițiile în care țara noastră dispune de resurse

energetice reduse, este rațional, este absolut necesar să valorificăm cît mâi bine cărbunele de Valea Jiului, huila cu putere energetică mai ridicată și cu capacitate de cocsificare — proprietăți care în general nu pot fi întîlnite la cărbunele ce se extrage din alte zone ale țării.In aceste condiții este deosebit de important ca o dată cu creșterea extracției să se livreze numai cărbune de bună calitate, apt pentru a fi utilizat cu maximum de randament in instalațiile energetice și în cocserii. Un argument în acest sens : cazanele termocentralei Mintia-Deva sînt proiectate să funcționeze optim, la întreaga capacitate, numai dacă se asigură cărbune de o anumită pu

tere calorică. Diminuarea puterii calorice a cărbunelui cu 100 kcal/kg înseamnă o scădere de putere pe întreaga termocentrală cu 30 MW, ceea ce într-o zi echivalează cu un minus de producție de energie electrică de 720 MWh.între factorii care determină puterea calorică a cărbunelui, o mare însemnătate au condițiile de zăcă- mint. Or, din acest punct de vedere, natura nu ne-a privilegiat prea mult : cărbunele din straturile geologice ale Văii Jiului are caracteristici calitative medii. De asemenea, creșterea cantității de steril în cărbune este legată de extinderea procedeelor de extracție cu complexele mecanizate. Intr-adevăr, combinele de mare productivitate, care mușcă

fără a alege din stratul de cărbune, antrenează și intercalațiile de steril, în vreme ce, într-un abataj clasic, minerul are mai mari posibilități să aleagă în subteran sterilul de cărbune. Iar anul acesta 40 la sută din cărbunele Văii Jiului se extrage cu complexe mecanizate și în anii viitori acest indicator va crește în continuare.De la aceste date au pornit investigațiile noastre, care și-au propus să releve în ce măsură minerii și preparatorii pot contribui la ridicarea calității cărbunelui, a puterii sale calorice.
Sabin CERBU

Tovarășul Nicolae Ceausescu, președintele Republicii Socialiste România. și tovarășa Elena Ceaușescu s-au reîntilnit, la 15 ianuarie. cu prințul Norodom Sianyk, președintele Kampuchiei Democrate, și cu prințesa Monique Sianuk. Președintele Nicolae Ceaușescu și prințul Norodom Sianuk au continuat schimbul de vederi în probleme de interes comun.A fost exprimată satisfacția față de convorbirile purtate, precum și

dorința de a se acționa pentru dezvoltarea in continuare a relațiilor de prietenie româno-kampuchiene, în interesul celor două țări și popoare, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării între națiuni.în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au oferit un dineu în onoarea oaspeților.Convorbirile și dineul s-au desfășurat într-o atmosferă de cordialitate. 'La despărțire, tovarășul

Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, si tovarășa Elena Ceaușescu și-au luat un călduros rămas bun de la prințul Norodom Sianuk și prințesa Monique Sianuk.Președintele Kampuchiei Democrate a mulțumit încă o dată pentru primirea caldă, prietenească, pentru ospitalitatea de care s-a bucurat în timpul șederii în țara noastră, subliniind că vede în aceasta o expresie a stimei și respectului ce și le nutresc popoarele celor două țări.
(Continuare în pag. a IlI-a)

Reducerea substanțială 
a consumului 

de energie electricăColectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea de utilaje și piese de schimb din Suceava continuă realizarea obiectivelor prevăzute în programul ..de organizare și, .modernizare . a- proceselor de producție. La turnătorie, secție cu un consum mare de energie electrică, se reorganizează și extinde atelierul de modele metalice. Se creează astfel condițiile aplicării pe scară largă a tehnologiei de turnare in forme de nisip peliculizat. Procedeul asigură o mai mare precizie a reperelor, permițind micșorarea cu 50 la sută a adaosului de prelucrare, reducerea la jumătate a volumului de manoperă la prelucrarea prin așchiere și, implicit, scăderea considerabilă a consumului de energie electrică. De altfel, aplicarea in toate secțiile și atelierele și a altor măsuri de reducere a consumurilor și de gospodărire riguroasă a energiei a dus la economisirea, în prima jumătate a lunii ianuarie, a peste 250 000 kWh energie electrică. (Sava Beji- nariu).
O nouă capacitate 

de producțieLa întreprinderea de rulmenți din municipiul Alexandria a fost pusă în funcțiune o nouă capacitate de producție. Amănunte ne-a oferit ing. Liviu Coleșan, director tehnic al Întreprinderii :— Noile tipuri și variante de rulmenți • realizate pe liniile tehnologice racordate la circuitul productiv se remarcă prin gradul înalt de prelucrare, cotele mici de execuție, precizia de lucru și fiabilitatea ridicată. In acest fel, gama produselor executate în întreprinderea noastră se îmbogățește cu rulmenți de dimensiuni mici pentru motoare electrice, autoturisme, calculatoare electronice, produse ale industriei e- lectrotehnice, practic mai bine de 90 la sută din producția noii capacități regăsindu-se în exportul direct și indirect. în prezent, constructorii și montorii de utilaje, împreună cu- formații de muncitori și specialiști din cadrul întreprinderii, acționează cu forțe sporite pentru a finaliza noi capacități de producție, prevăzute în programul de dezvoltare a acestei moderne unități a industriei noastre constructoare de mașini. (Stan Ștefan).
Producție fizică 
peste prevederiîn industria județului Mureș, preocuparea statornică pentru funcționarea cu inalt randament a utilajelor și instalațiilor și creșterea pe această bază a productivității muncii s-a concretizat în obținerea unor însemnate sporuri de producție. Astfel, de la începutul lunii ianuarie, au fost realizate, în plus față de sarcinile de plan, 1 236 tone îngrășăminte chimice, 17 000 mp geamuri trase și laminate, 10 tone melamină, 140 mc cherestea, ceramică de menaj în valoare de 32 000 lei, precum și însemnate cantități de utilaje tehnologice pentru chimie, utilaje pentru exploatarea și prelucrarea lemnului și alte produse utile economiei naționale. De remarcat că întregul spor de producție a fost obținut pe seama creșterii productivității muncii. (Gheorghe Giurgiu).
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La locurile de muncă și in

Racordare la sistemul 
energetic naționalIn constelația energetică a Oltului a apărut o nouă capacitate — CENTRALA HIDROELECTRICA GURA LOTRULUI — ultima din hidrocentralele construite pe cursul mijlociu al riului Olt. După, inpheierea probelor mecanice și de testare a capacității productive, prima turbină a acestui obiectiv a fost racordată la sistemul energetic , național, pulsînd deja, pînă în prezent, aproape un milion kilowați-oră energie electrică. Noua hidrocentrală dispune de o putere instalată totală de 25 MW. (Ion Stanciu).

Succese 
ale constructorilor

este o înaltă îndatorire patri
otică a tuturor, o sarcină de 
maximă importanță pentru 
desfășurarea normală a acti
vității economice și sociale!

Constructorii și montorii de pe amenajarea hidroenergetică RIUL MARE-RETEZAT sînt puternic mobilizați pentru executarea unor importante lucrări la noile obiective energetice din aval, care trebuie să intre cît mai repede în producție. Zilele acestea, brigada nr. 5 de la Ostrov, după ce a încheiat lucrările de suprastructură și a montat podul rulant, a terminat și închiderea centralei hidroelectrice de la Ostrovu Mare, care a fost predată montorilor în vederea echipării și punerii în funcțiune. (Sabin Cerbu).
Din noua arhitectură a BrăileiFoto : AgerpresAtitudinea față de resurselemateriale și energeticeCit ar fi de mari ambițiile, cit ar fi de adinei motivațiile, orice prognoză pe termene apropiate sau îndepărtate trebuie, este absolut necesar să țină seama de resursele globale materiale și de energie, precum și de capacitatea economiei de a le valorifica. O cît de mică abatere de la această cerință obiectivă face inoperant orice plan, orice program, obligindu-i pe strategii economiei să se reintoarcâ. mai devreme ori mai tîrziu, cu fața spre realitate. Din a- ceastă perspectivă devine limpede rolul cu totul deosebit pe care 11 au programele speciale elaborate din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru dezvoltarea susținută a bazei proprii de materii prime și de energie, pentru asigurarea resurselor — baza materială a planului, cum spun specialiștii — necesare unei desfășurări normale a activității productive. Importanța cu totul covîrșitoare pe care partidul și statul nostru o a- cordă asigurării resurselor materiale și energetice este relevată și de înscrierea in Legea planului național unic de dezvoltare pe 1987 a unui șir de măsuri speciale a căror urmărire rămine în sarcina Consiliului de Miniștri, organul suprem al administrației de stat : intensificarea utilizării resurselor de materii prime și materiale din producția internă ; reducerea mai accentuată a consumului de energie și combustibil în toate domeniile ; limitarea strictă a consumurilor de hidrocarburi lichide și înlocuirea acestora cu lignit și alte resurse energetice mai puțin valoroase ; sporirea participării materialelor refolosibile la acoperirea necesarului de materii prime al economiei naționale; eliberarea in consum a materiilor prime, materialelor, combustibilului și energiei se face distinct pentru intern și pentru export, pe baza contractelor încheiate.

Dincolo de acest cadru organizatoric riguros, menit să fixeze răspunderile la înalt nivel pentru garantarea bazei materiale a planului, hotăritoare rămine atitudinea pe care o au colectivele din sectoarele primare ale industriei — și pînă la urmă triei — tale de energiei activității productive. Iar în definirea acestei atitudini nu putem face abstracție de preocupările existente
din toate sectoarele indus- asupra cerinței fundamen- asigurare a materialelor și necesare bunei desfășurări a

A scăpat, oare, omenirea din mină „cintarul“ resurselor materiale și energetice ? Unde se va ajunge în deceniile următoare dacă setea con- sumatoristă va fi nestăvilită ? întrebări grave, care, deocamdată însă, nu par să producă mare neliniște. Preocupată pînă la obsesie de ideea de progres, omenirea persistă în cursa producției materiale, privind ducă cum dacă mai mult la cum și cît să pro- decît la ce resurse exțstă și trebuie ele protejate. Chiar astăzi se știe cu precizie
A GÎNDI ECONOMIC, 

A ACȚIONA GOSPODĂREȘTE
în lume în această privință, cu atît mai mult cu cît mai persistă mentalitatea consumatoristă asupra resurselor.De la un capăt la altul al globului toată lumea produce și consumă materiale și energie. Amatorii de statistici și-au trimis firul curiozității și în acest domeniu, stabilind cifre, desigur aproximative, care nu pot să nu stîrnească interesul. Anual, omenirea extrage si prelucrează, în multiple cicluri de producție și consum, peste 70 000 milioane tone de . materii prime și materiale, ceea ce înseamnă o medie de 14 000—15 000 kg pe un locuitor. Mai mult de o treime din materia primă consumată anual de omenire are drept obiectiv asigurarea energiei. Dacă în 1925 consumul energetic al întregii omeniri era de circa 1,5 miliarde tone ne, în prezent a 12 miliarde tone, în șase decenii o opt ori !

echivalent cărbu- ajuns la aproape ceea ce înseamnă creștere de circa

aproape matematică dimensiunea resurselor de materii prime și de energie pe glob, puține sînt țările lumii în care exploatarea lor rațională și valorificarea lor superioară să se fi ridicat la rang de politică de stat. Sînt cunoscute, în aceaștă privință, măsurile' inițiate, în ultimii cincisprezece ani, de partidul nostru pentru punerea în valoare a minereurilor cu conținut sărac de metale, precum și cele restructurarea surselor de pentru economisirea severă trolului și a gazelor naturale promovarea unor tehnologii de vîrf menite să asigure valorificarea superioară a tuturor resurselor materiale.îngrijorarea față de epuizarea unor Tesurse materiale și energetice într-un timp istoric scurt nu poate fi ascunsă, ea este reală. în același timp, este limpede că pofta de consum, în continuă putea fi stăvilită, prezent nu există

vizind energie a pe- sau

creștere, nu va Cel puțin pînă în nici un semn în

Oamenii datoriei

această privință. încrezătoare în forța geniului uman, lumea își continuă drumul spre progres privind cu speranță și încredere spre rezervoarele cu adevărat inepuizabile ale Terrei numite inteligență și creativitate. Da, inteligența și creativitatea, izvoarele miraculoase ale geniului uman, capabile să ofere ori- cînd alternative, poate azi imprevizibile, atît resurselor clasice de materii prime, cît și celor energetice. Inteligența și creativitatea, supreme manifestări ale gîndirii și spiritualității umane, domenii în care românii și-au pus de-a lungul anilor, își pun și își vor pune și în viitor semnături de prestigiu.Chiar dacă, în laboratoare, cercetătorii gîndesc și elaborează noi tehnologii de producere a fontei sau creează noi mărci de oțel cu un înalt grad de aliere, chiar dacă chimiștii desprind fracții nebănuite încă din șirul reacțiilor chimice, iar minerii scot din adincuri minereuri, cu grad de concentrate minerale nemaiîntîl- nite, chiar dacă fierul, petrolul, cărbunele, piatra și lemnul rămîn materialele covîrșitor dominante ale producției în acest sfîrșit de secol al electronicii, totuși, în lumea științei se creează, acum, în acești ani. un univers nou al resurselor materiale. întreaga lume a științei, eșaloane întregi de savanți de renume mondial își consacră din plin capacitatea creatoare genezei, creării de noi materiale. In marile strategii ale progresului conceperea și realizarea de noi materiale, menite să asigure consumuri reduse și performanțe incomparabile cu materialele tradiționale (temperaturi, eforturi mecanice, posibilități de miniaturizare ș.a.), deci și resurse noi și durabile pentru dezvoltare, capătă conturul
Viorel SAEAGEAN

(Continuare in pag. a V-a)

Nisipitu se află la 
peste o sută de ki
lometri de 
va, o cifră care spu
ne ceva și celui 
care n-a fost acolo în
că. Trenul urcă ane
voios 
punct 
harta 
cele cîteva sate 
pendente de centrul 
comunal (comuna 
poartă un nume fru
mos : Ulma) se răsfiră 
la distanțe apreciabile 
printre colinele împă
durite ce se pierd in 
zare. Localnicii 
oameni ai 
harnici si 
vind ceva 
nitatea si 
codrilor din jur. Pro
fesorul Constantin 
Munteanu a venit 
Nisipitu în urmă 
paisprezece ani si 
rămas aici, 
du-se unui ideal 
bil: acela de a-i 
văta pe copiii ulmeni
lor matematica. $i 
nu-i singurul. Rodica 
Fundiur este învăță
toare la Costileva 
Jos si munca ei 
fiece zi înseamnă 
se facă deopotrivă 
țeleasă și de țîncii 
care abia descifrează 
tainele cititului, si de 
cei din clasele a doua, 
a treia și a. 
Așadar, să fie 
pentru o i 
gă școală. Așa 
Ecaterina Savu 
în fiecare diminea
ță unsprezece kilo
metri pînă la Costi
leva de Sus pentru că 
acolo o așteaptă, ca și 
pe colega sa, „o mină 
de fetițe și băieți" cu 
caietele si cărțile pre
gătite pentru lecție. 
Este poate si motivul 
pentru care Constantin 
Munteanu, în calitatea 
lui de director coordo
nator. își dorește o 
clădire nouă pentru 
elevii din Ulma, 
cum își dorește 
unii din tinerii săi 
legi, absolvenți de 
cultate repartizați 
școlile de aici, „să 
mai dea bir cu fugi-

Sucea-

vină in 
terminus 

feroviară.

acest 
pe 

iar 
de

sint 
muntelui, 

mindri. a- 
din solem- 

vitalitatea

la 
cu

... a 
devotin-

no- 
in-

de 
de 
să 

in-

patra, 
dascăl 

întrea- 
cum 
urcă

asa 
ca 

co
fil

in 
nu

ții". „Nimeni nu spu
ne că-i ușor să te 
acomodezi cu condiți
ile și specificul zonei, 
adaugă dinsul, dar ni
mic nu-ți dă o satis
facție mai deplină de- 
cit înfruntarea greu
tăților".

Si cei din Vlma știu 
să le învingă. Să nu 
uităm că Nisipitu. ca 
Și celelalte așezări li
mitrofe. se găsește la 
aproape o mie de me- 

Din 
de 
in

tri altitudine, 
cele circa opt mii 
hectare existente 
acest areal montan 
doar 130 sint arabile. 
Ceea ce reprezintă

ÎNSEMNĂRI
foarte puțin. Am vă
zut insă casele si gos
podăriile ulmenilor și 
pot afirma că 
poartă amprenta 
niciei. dirzeniei 
dragostei de mai 
ale oamenilor, 
excepția celor care lu
crează la pădure, in 
sectorul forestier, îmi 
spunea secretarul ad
junct Gheorghe Cega, 
ceilalți sînt 
tori de animale", 
tr-adevăr. 
condițiilor mai 
favorabile, 
locurilor 
predea anual statului 
importante cantități 
de produse agricole. 
Iată doar un exemplu: 
Andrei Costil și-a 
meșterit un fel de fu
nicular 
asigură 
dintr-o 
sute de ____
De-acolo. de 
tileva de Sus. 
mis spre oraș 
șapte mii de litri 
lapte si 
animale
greutate totală de 1800 
kilograme.

— Viata la Ulma are 
o anume asprime, e 
de părere si primarul 
Vasile Sandiuc, dacă 
avem in vedere parti
cularitățile reliefului, 
ca si pe cele ale cli
mei. Insă oamenii de

ele 
hăr- 

si 
bine 
..Cu

crescă-
In- 

in ciuda 
puțin 

gospodarii 
reușesc să

cu 
apa 
vale situată la 
metri

care își 
necesară

de casă, 
la Cos

ei a tri- 
aproape 

de 
mai multe 

tinere in

aici tsi gospodăresc Cu 
chibzuință pâmintul, 
au o mare dragoste 
pentru animale, sint 
energici si întreprin
zători. Roadele mun
cii lor se regăsesc în 
trăinicia caselor, în 
eleganța interioarelor, 
în felul cum acestea 
sînt îngrijite si mobi
late. Femeile sînt ne
întrecute în arta de- 
corațiunilor si a țesu
tului.

Sosit nu de multă 
vreme la Ulma. tî- 
nărul primar e pus. la 
rîndul lui. pe fapte 
mari. Ascultindu-l 

aceste zile 
rămîi im- 

elanul, 
de dorința sa de 
implicare în rezolva
rea micilor și mari
lor probleme ale co
munei. „Am fost, zi
ce, in mai toate casele 
să văd cum trăiesc oa
menii, am discutat cu ei si le-am solicitat 
părerea, dar și spriji
nul în acțiunile pe 
care le avem de în
deplinit". Si este re
marcabil faptul că a- 
cest inimos activist, 
fost muncitor, nu a 
pierdut din vedere 
nici latura educațio
nală a programului 
său. „Așa am 
format, așa am 
eu însumi educat: 
spiritul muncii, al o- 
norării înaltelor da
torii".

La Nisipitu iarna 
vine repede. Și de 
astă . dată ea a venit 
mai repede ca în alte 
locuri. Ningea și în 
ziua in care am plecat 
de-acolo și, reamintin- 
du-mi acum cînd scriu 
de fluturarea aceea 
cu fulgi mari, catife- 
lați, gîndul se întoar
ce cu emoție spre cei 
pe care i-am cunos
cut în acest capăt de 
nord al tării, oameni 
demni si mindri stînd 
neclintiți asemenea 
munților din preajmă 
pe umerii cărora se 
sprijină nemărginirea 
zării.

cum, în 
de iarnă, 
presionat de 

dorința

a-

fost 
fost 

in

Ion BELDEANU
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STIL DE MUNCĂ MODERN, EFICIENT 

IN CONDUCEREA ACTIVITĂȚI ECONOMICE

COMISIILE PE DOMENII
- Intre cerințele legii și 
consecințele formalismuluiîntre măsurile menite să adînceas- că caracterul democratic al organelor de conducere colectivă din întreprinderi, să sporească competența și eficiența activității lor se înscrie și prevederea cuprinsă in Legea nr. 5/1978 ca pe lingă consiliile oamenilor muncii să funcționeze, în calitate de organisme obștești, desemnate de adunările generale ale oamenilor muncii, un număr de 7 comisii pe domenii de activitate. „Comisiile pe domenii — se spune în lege — au rolul de a sprijini organele de conducere colectivă ale întreprinderii în adoptarea și aplicarea măsurilor necesare realizării sarcinilor de pian, creșterii laturilor calitative ale activității de producție și sporirii eficienței economice a întregii activități".Ne-am propus deci ca, pornind de la importantele prerogative ale acestora în conducerea și perfecționarea activității fiecărei unități, să investigăm — în cadrul unui sondaj efectuat în mai multe întreprinderi cu ajutorul corespondenților „Scînteii"— modul în care acționează „pe viu" una din aceste importante comisii : cea pentru problemele calității producției și creșterii eficienței economice.Redăm mai jos prima parte a concluziilor acestui sondaj.în toate cele opt unități care au făcut obiectul investigației — întreprinderea „Electroprecizia“-Săcele, întreprinderea de construcții de mașini și utilaje grele Giurgiu, întreprinderea „Metalotehnica" Tîrgu Mureș, Combinatul pentru prelucrarea lemnului Suceava, întreprinderea integrată de in Zalău, întreprinderea „Sinteza" din Oradea, Combinatul pentru prelucrarea lemnului Tirgu Jiu și Filatura de lină pieptănată Focșani— răspunsul la întrebările de mai sus a fost prompt. Și însoțit de un argument nelipsit : numele cadrelor cărora le-a fost încredințată responsabilitatea conducerii acestor importante organisme.Intr-adevăr, o statistică sumară atestă că în cadrul acestor comisii sint reunite forțe importante, că ele pot deveni — și devin acolo unde sint bine folosite — adevărate colective multidisciplinare de acțiune în domeniile de care se ocupă. De exemplu, în cele 8 comisii de calitate din unitățile de care ne ocupăm, cu o componență între 7 și 11 membri, activează 13 muncitori cu inaltă calificare, 14 maiștri, 24 ingineri, 12 economiști, 8 cadre de alte specialități. în total, peste 70 de specialiști.Mai au vreun rost, în aceste condiții, întrebările din subtitlul de mai sus ? Au, desigur — veți vedea acest lucru — și încă unul foarte important. De ce ? Pentru că in majoritatea întreprinderilor care fac obiectul acestui sondaj, la încredințarea responsabilității de a conduce comisia de calitate a primat cerința juridică, strict formală, și a trecut pe planul doi cea de conținut, menită să confere acestui organism eficiența preconizată de lege. Spre edificare, iată cine conduce comisiile pentru problemele calității în cele 8 unități investigate : întreprinderea „Electroprecizia" din Săcele — ing. Gheorghe Matei, directorul fabricii de echipamente electrice ; întreprinderea de construcții de mașini și utilaje grele Giurgiu — ing. Paul Ciulei, șeful serviciului C.T.C.; întreprinderea „Metalotehnica" Tirgu Mureș — ing. loan Lungu, șeful serviciului plan ; Combinatul pentru prelucrarea lemnului Suceava — ing. Stela Toma, din cadrul biroului C.T.C. ; întreprinderea integrată de in Zalău — Victor Suciu, maistru țesător ; întreprinderea „Sinteza" din Oradea — ing. Mircea Giurău, șeful serviciului laborator-C.T.C. ; Combinatul pentru prelucrarea lemnului Tîrgu Jiu — Gheorghe Pă- trășcoiu, contabil-șcf ; Filatura de lină pieptănată- Focșani — ing. Car-; men Chiriac, șefa compartimentului plan.O analiză atentă a competentei celor care conduc comisiile pentru calitate conduce la două observații esențiale. Prima se referă la faptul că responsabilitatea de a conduce activitatea acestor organisme nu este încredințată, in toate cazurile, cadrelor care, prin natura preocupărilor lor profesionale, sint implicate direct în creșterea calității producției, ci pe criterii greu de înțeles, atîta vreme cit în fruntea comisiilor pentru calitate întilnim șefi de serviciu plan, contabili șefi și alte asemenea cadre. A doua are in vedere faptul că in 3 din cele 8 comisii care fac obiectul sondajului nostru cei investiți să conducă activitatea acestor organisme obștești ale consiliului oamenilor muncii sint șefi ai compartimentelor controlului tehnic de calitate sau personal de specialitate din cadrul acestora. Dacă la opțiunea pentru desemnarea acestora în fruntea respectivelor comisii a stat rațiunea că sint „oameni competenți", că „ei se ocupă de controlul calității", ea se justifică din punct de vedere logic, dar intră în contradicție cu cerințele legii din două motive. O dată, pentru că respectiva comisie a consiliului oamenilor muncii are obligația, prin atributele ei, să exercite controlul și asupra modului in care acționează pentru îmbunătățirea calității produselor și serviciul de specialitate al întreprinderii. A doua oară, conducerea respectivei comisii de către șeful serviciului C.T.C. sau de un alt reprezentant al acestui compartiment echivalează practic cu subordonarea acestui organism al consiliului oamenilor muncii, ales de adunarea generală, unui serviciu administrativ al întreprinderii.Care sînt cauzele unor opțiuni atit de diferite în stabilirea celor ce conduc comisiile pentru calitate ? Iată două din răspunsurile primite. Primul aparține tovarășului Viorel Ha- nu, directorul întreprinderii integrată de in din Zalău: „Orientarea de alegere a maistrului Vasile Suciu ca președinte al comisiei a fost deter

Ce relevă 
sondajul „Scînteii" 
în opt întreprinderi

minată de faptul că este din punct de vedere profesional unul din cei mai buni maiștri ai noștri. In plus, este și membru în consiliul oamenilor muncii. Comisia are. in genera!, o activitate bună, întrucît de coordonarea ei mă ocup personal". Al doilea aparține tovarășului ing. Radu Predescu, directorul Combinatului pentru prelucrarea lemnului Tirgu Jiu : „înțeleg că pare nefiresc să încredințezi contabilului șef responsabilitatea conducerii comisiei pentru problemele calității producției. Dar spre această opțiune ne-a îndemnat și legea, care a dat comisiei denumirea de „comisia pentru problemele calității și eficienței economice". Ceea ce ne-a determinat, avind in vedere și a doua atribuție a comisiei, să încredințăm con- tabilului-șef conducerea ei".Fiecare din cele două explicații sint, in esența lor, demne de luat in seamă. Ceea ce reține atenția e faptul că un domeniu atît de vital pentru activitatea oricărei întreprinderi, cum este calitatea producției, consiliile oamenilor muncii — cel puțin în cazurile la care ne referim — continuă să-l abordeze printr-o strategie relativ statică. între argumente — asupra unora vom reveni in alte articole — chiar și modul în care se asigură conducerea acestor organisme, competența lor. Legea, se știe prea bine, oferă cadrul general pentru desfășurarea activității într-un domeniu sau altul. indică strategia pe care trebuie s-o urmezi. Soluțiile optime pentru încadrarea în orientările a- cestei strategii trebuie să le găsească cel care conduce. In cazul de față — consiliul oamenilor muncii. Este oare atit de greu pentru un consiliu al oamenilor muncii să stabilească pe cel mal indicat și competent cadru din conducerea unității care să răspundă de coordonarea activității în domeniul calității ? A- ceste atribuții aparțin, prin e- sența lor, directorului șl ingine- rului-șef. Ar fi firesc, deci, ca responsabilitatea coordonării comisiei consiliului oamenilor muncii, care activează în domeniul calității, să aparțină unuia din aceste două cadre, și să nu fie „transferată", pe principiul „acordării de sarcini", cui se... nimerește.Asemenea improvizații in organizarea și coordonarea comisiilor pe domenii — și cele la care ne-am referit nu sint singurele (din comisia cu acest profil a consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea integrată de in Zalău nu face parte nici un muncitor, din altele lipsesc cadre din proiectare și cercetare, deși este de neconceput să realizeze produse de înaltă calitate fără aportul hotărîtor al acestor domenii, ca să punctăm alte cîteva deficiențe de constituire a acestor importante organisme) — se regăsesc cu partea lor de contribuție (văzută și nevăzută) și în rezultatele obținute in domeniul ridicării calității produselor de colectivele din unitățile ce fac obiectul investigației noastre.Pe parcursul investigației noastre vom aborda în viitor astfel de situații. încheiem acest articol cu un argument sintetic vizînd aspectul de „improvizație" de care vorbeam. Numărul reclamațiilor înregistrate în anul trecut la capitolul calitate de cele opt unități care fac obiectul sondajului nostru oscilează între 10 și 100. Ceea ce spune mult, spune a- proape totul despre modul în care se acționează aici pentru promovarea unei înalte calități.
Constantin PRIESCU pe baza relatărilor corespondenților „Scînteii"

în vara anului 1985, Consiliul popular al județului Maramureș a a- doptat, în sesiune, un cuprinzător program de măsuri privind ocrotirea mediului ambiant. Și nu a fost o coincidență faptul că pe ordinea de zi s-a aflat și un alt program, legat de recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile : dimpotrivă, cele două au fost concepute și se află intr-o strînsă interdependență. Așa cum au subliniat, in acea sesiune, deputății și specialiștii, acționind ferm pentru protejarea aerului, apelor și solului de substanțele poluante emanate de puternica industrie a județului, a municipiului Baia Mare, se realizează atit apărarea mediului ambiant și. în același timp, se recuperează importante cantități de materii prime utile.Despre această sesiune și mai cu seamă despre măsurile cuprinse in programul adoptat — măsuri ce se bazau pe posibilități certe, multe e- xistente pe plan local — „Scinteia" a relatat amănunțit. Iți vremea respectivă. De atunci a trecut un an și jumătate, perioadă in care, conform scadențelor stabilite în amintitul program, unele din obiective trebuiau să fie realizate. Care este stadiul înfăptuirii lor în municipiul Baia Mare, unde se concentrează cele mai multe din unitățile industriale vizate ?O CONSECVENTA DEMNA DE REMARCAT. în primul rînd, consemnăm un fapt îmbucurător : analiza modului în care se înfăptuiesc măsurile programului s-a aflat înscrisă ca un punct distinct pe ordinea de zi a unei ședințe a comitetului executiv al consiliului popular județean. S-a constatat, cu acel prilej, că — deși vizibil și cert — progresul este încă lent, că se acționează cu jumătăți de măsură ; s-a preconizat aplicarea unor măsuri ferma pentru îndeplinirea prevederilor programului, în termen cît mai scurt, Inclusiv sancționarea celor vlnovațl de încălcarea legilor privind protecția mediului ambiant. Dezbaterile s-au finalizat printr-o decizie a comitetului executiv (nr. 328) — Iar, recent, comisia județeană pentru ocrotirea mediului înconjurător a întreprins un „tur da orizont" asupra a ceea ce

Exigențe calitative noi în perfecționarea 
cadrelor din consiliile populare

Anul 1987, in care am pășit nu de mult, este hotărîtor pentru între
gul cincinal 1986—1990. Acum — cind mari sarcini revin consiliilor popu
lare in conformitate cu atribuțiile lor mult sporite în toate domeniile — 
capătă o insemnătate deosebită buna pregătire profesională, creșterea 
competentei tuturor cadrelor care lucrează in aparatul și in sistemul 
organelor locale ale puterii și administrației de stat.Așa cum s-a subliniat insistent de către conducerea partidului, obiectivele actualului cincinal — de o importanță hotăritoare pentru progresul țării la nivelul țărilor mediu dezvoltate — sint condiționate de realizarea unei noi calități in pregătirea profesională a tuturor oamenilor muncii, din toate domeniile de activitate. „Acum trebuie să realizăm și o nouă revoluție in nivelul de formare a cadrelor, a specialiștilor din toate domeniile !“, a arătat secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.în acest context, în fața organelor locale ale puterii țiel de stat se impun privința instruirii și sonalului din a- paratul propriu, din organele io- . cale de specialitate, ca și din unitățile aflate în subordonare directă. Spre a afla amănunte concrete în legătură cu aceste probleme și preocupări ne-am lui Constantin Doldur, director adjunct în cadrul Comitetului pentru problemele consiliilor (C.P.C.P.).— Care sint principalele modalități de perfecționare . _tirii cadrelor consiliilor populare?— Sistemul unitar de perfecționare a tuturor oamenilor muncii, instituit în baza Legii privind perfecționarea pregătirii profesionale a lucrătorilor din unitățile socialiste, include și pe lucrătorii organelor locale ale puterii și administrației de stat, pentru care rigorile pregătirii trebuie să fie maxime, avind în vedere misiunea de mare responsabilitate de a organiza executarea legilor, a celorlalte acte normative. Pentru aceasta, la consiliile populare din unitățile administrativ-teritoria- le de bază — comună, oraș, municipiu — se elaborează, prin biroul sau comitetul executiv, programe semestriale proprii în care sînt cuprinse toate formele de instruire organizate pe plan local, în baza unei tematici orientative, concretizată în funcție de gradul și specificul localității, de nivelul de pregătire al celor ce le urmează. întreaga activitate a organelor locale în acest domeniu este Îndrumată și controlată de consiliile populare județene, care elaborează planuri anuale de perfecționare a pregătirii cadrelor, pe baza celor mai actuale sarcini reieșite din documentele de partid, din actele normative.La rîndul său. Comitetul pentru problemele consiliilor populare — organul central de partid și de stat ce urmărește și coordonează activitatea desfășurată de organele locale — a inițiat în ultimii ani noi modalități de instruire a cadrelor județene în principalele domenii de activitate ale consiliilor populare : schimburi de experiență, de nivel central (în județul Olt — despre dezvoltarea resurselor energetice locale; în Timiș și Satu Mare — investiții; în Arad — industrie mică ; în Ialomița

și administra- noi cerințe în pregătirii per-

și București — autofinanțare) ; consfătuiri pe grupe de județe ; expoziții temporare sau permanente cu cele mai bune realizări în unele din domeniile arătate mai sus. La toate aceste forme se adaugă programele individuale de perfecționare, urmate de testări și verificări periodice, precum și cursurile pentru cadrele de conducere, organizate, de regulă, la nivel interjudețean sau central.— Care este rolul Centrului de perfecționare a cadrelor de pe lingă C.P.C.P. ?— Cursurile Centrului de perfecționare sînt urmate anual de circa 1 500 de lucrători ai consiliilor populare", în formele intensive prevăzute de lege — de la citeva zile la cite-
O OBLIGAȚIE LEGALĂ Șl MORALĂ

ridic, a întregii activități desfășurate de aceste organe.Pe de altă parte, se mai întilnesc cazuri cind nu se acționează întotdeauna cu fermitate pentru realizarea sarcinilor ce revin consiliilor populare in privința realizării planului în profil teritorial, a programelor și sarcinilor stabilite, invocîn- du-se drept „cauze obiective" unele dificultăți pentru care în alte părți, in alte județe sau localități s-au putut găsi rezolvări și soluții dintre cele mai bune. Se impune, prin urmare, o atenție sporită față de caracterul practic, aplicativ al fiecărei forme de instruire, de adincire a cunoștințelor profesionale prin dezbateri și seminarii, precum și de aplicare consecventă în practică a celor însușite.Si în cazul Centrului de perfecționare se simte nevoia să se diversifice formele de expunere, să se introducă tehnici noi de instruire, a- vindu-se în vedere caracterul inten- acestor durata ca
ÎNVAȚĂ PERMANENT, 

ÎNVAȚĂ LA ORICE VÎRSTĂ!
Secvențe, din amplul proces de pregătire profesională 

la_ nivelul exigențelor noii calități a muncii și a viețiiadresat tovarășu-populareforme șl a pregă-
va săptămîni — o atenție deosebită acordîndu-se perfecționării pregătirii secretarilor și vicepreședinților birourilor executive de la comune și orașe, lucrătorilor din domeniul stării civile, autorității tutelare, gospodăria comunală și locativă, din alte sectoare de mare interes cetățenesc. Centrul de perfecționare participă, de asemenea, la procesul de instruire prin experții săi care fac deplasări în județe, precum și prin elaborarea unor tematici și programe speciale de perfecționare.In toate formele sale, procesul de perfecționare este orientat spre rea- ' lizarea sarcinilor prioritare, cum sînt cele care vizează aplicarea noului mecanism economico-financiar, perfecționarea organizării in toate domeniile de activitate, îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă, respectarea cu strictețe a legalității, sporirea gradului de conlucrare cu cetățenii.— Care sînt aspectele perfecționării cadrelor asupra cărora urmează să se insiste în mod deosebit în perioada următoare, cind se cere consiliilor populare să tregii activități la superioară ?— Deși cursurile perfecționare, organizate atît de consiliile populare, cit și pe plan central, sînt, an de an. frecventate de un număr tot mai mare de lucrători, se mai intîlnesc, încă, in activitatea organelor locale unele neajunsuri, aspecte de formalism, de birocratism și chiar abateri de la prevederile legale. Aceasta înseamnă că trebuie să ne concentrăm atenția in mai mare măsură asupra modului in care sînt însușite și aplicate hotărî- rile de partid, legile statului și celelalte acte normative. întocmirea și actualizarea la zi a unei biblioteci juridice — baza materială a deprinderii de a studia zilnic legea — este o obligație elementară a fiecărei primării. a fiecărui funcționar al acesteia : este o condiție primordială a asigurării legalității fiecărui act ju-

ridice nivelul în- o calitate nouă.și programele de

OBLIGAȚII CETATENESTI CE TREBUIE 
ONORATE CU PROMPTITUDINE

In județele în care au căzut ninsori abundente 
ACȚIUNI OPERATIVE, AMPLĂ PARTICIPARE 

LA DESZĂPEZIRE

în ultimele zile, în unele județe, în special din nord-vestul țării, au căzut cantități mari de zăpadă. Cbiar dacă ninsorile au depășit intensitatea medie, ele constituie o stare normală, de așteptat în acest anotimp. La fel de normală este, trebuie să fie, și acțiunea oamenilor în condiții de intemperii, adică să se pună mîna pe lopată, să se înlăture zăpada și gheața din cale. Cu cît este iarna mai bogată în ninsori sau geruri, cu atit mai promptă și mai eficientă trebuie să fie și acțiunea oamenilor pentru asigurarea activității normale.Această obligație gospodărească elementară constituie șl o îndatorire legală, lucru care trebuie înțeles în toată semnificația lui, deci cu toată seriozitatea și simțul de răspundere. în temeiul Legii nr. 10 din 1982, locuitorii orașelor și satelor, personalul muncitor al unităților socialiste, membrii cooperatori, toți cetățenii trebuie să participe fără preget la descongestionarea arterelor de circulație, deblocarea locurilor de producție, instțtuțiilor de interes social, unităților comerciale, locuințelor. Zăpada e bună pe cîmp, in grădini, dar nu are ce căuta pe carosabilul străzilor, trotuare, pe acoperișuri, in rigole, nicăieri unde poate stinjeni sau periclita activitatea normală.Cele reamintite mai sus sint valabile tn aceste zile, ca Intervenții de maximă urgență, acolo unde a nins abundent și devin pe deplin actuale oriunde și oricind iarna își manifestă rigorile.cipare a cetățenilor la acțiuni de deszăpezire, de degajare a căilor de acces, de asigurare a tuturor condițiilor necesare unui trafic fluent, desfășurării normale a activității productive. Stratul de zăpadă a atins în sectoarele de drumuri județene Zalău—Crasna și Zalău—Cehu Silva- niei doi metri. Drept consecință, după cum ne relata directorul direcției județene de drumuri și poduri, Alexandru Alexa, toate sectoarele de drumuri sînt în prezent deschise traficului.Șub directa coordonare a comandamentelor orășenești și comunale, populația participă la acțiuni de deszăpezire, de degajare a căilor de acces. Lucrătorii din întreprinderi, instituții, sînt de asemenea prezențl la întreținerea sectoarelor de trotuare din apropierea unităților respective, a incintelor. Creșterea bruscă a temperaturii în ziua de joi a determinat in mare măsură topirea zăpezii și formarea poleiului. Se acționează în consecință, urmărin- du-se asigurarea desfășurării normale a traficului, eliminarea oricăror factori de risc. (Eugen Teglaș).
CLUJ : „Am înțeles !...“ 
și au dovedit-o prin fapteLa districtul din Turda al Direcției județene de drumuri și poduri Cluj s-a anunțat marți la amiază că în zona exploatării miniere din Munții Apuseni ninge continuu și că există pericol de înzăpezire.Era ora 17. Ningea. Oamenii inginerului Gavrilă Radu au intrat In acțiune. Cu mijloacele pe care le conduceau, dădeau de o parte șl de alta o șoselei tone peste tone de zăpadă. Pe măsură ce înaintau spre munți, drumul era tot mai greu. Dar dimineața, a doua zi, la ora 5, echipa de intervenție a ajuns la muntele Băișoărei. Autobuzele și alte mijloace de transport aveau acum cale liberă. Minerii au putut astfel să-și continue activitatea. în sprijinul lor veniseră acești minunați oameni care veghează ca drumurile de acces spre inima Apusenilor să fie circu- labile. (Marin Oprea).
MARAMUREȘ : ln frunte 

cu deputățiiSecția de întreținere, reparații drumuri și siguranța circulației Baia Mare a pregătit 79 de autofreze, au- togredere, tractoare cu lamă și alte utilaje specifice deszăpezirii. La bazele de deszăpezire s-au expediat peste 2 000 tone de zgură ca material antiderapant.în urma ninsorilor din ultimele zile, pe anumite porțiuni, circulația a fost îngreunată, dar, prin acțiunea fermă a consiliilor populare comunale din zonă drumurile au fost dezafectate și redate circulației. Cetățenii din localitățile Maramureșului, în frunte cu deputății, au fost la datorie pe frontul alb al deszăpezirii. în municipii, orașe și comune, zăpada a fost Înlăturată de pe trotuare, adăposturile animalelor și acoperișurile caselor. Numai în municipiul Baia Mare au fost pre- zenți la acțiunea de deszăpezire, în ultimele două săptămîni, peste 10 000 de cetățeni. (Gheorghe Pârja).

ALBA : Intervenții 
operative, activitate 

normalăZăpezile abundente căzute în zona Munților Apuseni au creat unele greutăți in desfășurarea normală a activității economice și sociale din localitățile rurale izolate. S-a acționat cu importante forțe pentru repunerea sub tensiune a rețelei electrice din zona comunelor Horea, Scărișoara și Arieșeni.în orașul Abrud, peste 200 de cetățeni și utilaje de la sectorul de gospodărie comunală și locativă și de la coloana I.T.A. au participat la degajarea de zăpadă a drumurilor și trotuarelor. Lucrătorii de la Combinatul minier al cuprului Roșia Poieni și de la Filatura din Abrud au participat, de asemenea, în număr important Ia înlăturarea zăpezii de pe căile de acces și de pe acoperișurile halelor și clădirilor.Acțiuni prompte, cu concursul cetățenilor, au fost organizate și de către Consiliul popular din orașul Cimpeni. Au fost luate măsuri de asigurare a protecției activității în incinta unităților economice, școlilor, gară și autogară. De asemenea, au fost luate măsuri pentru buna aprovizionare a populației din localitățile situate în zona afectată de zăpadă. (Ștefan Dinică).
BIHOR : Disciplină 

și spirit gospodărescLa Voivozi, In vatra cărbunelui bihorean, mijloacele mecanice pregătite din vreme au acționat zi și noapte pentru crearea condițiilor optime de lucru în cariere, precum și pentru deszăpezirea tuturor căilor de acces spre sectoarele miniere și punctele de ■ încărcare a vagoanelor.în toate fermele de bovine, s-au asigurat, în apropierea adăposturilor, furaje suficiente pentru cel puțin 3—5 zile. La Sîntandrei, Valeâ lui Mihai, Sînmartin, Diosig, Borș, Călacea, Salonta, Mădăras, Drăgă- neștl. Finiș, precum și in multe alte unități agricole am întîlnit în primele rînduri la acțiunile de deszăpezire mecanizatorii. A fost îndepărtată zăpada de pe acoperișurile adăposturilor, s-a întărit organizarea temeinică a muncii îngrijitorilor în schimburi de zi și noapte, pentru respectarea punct cu punct a programului de grajd, precum și pentru asigurarea unei asistențe zooveterinare neîntrerupte, la fața locului, de către medicinii veterinari.La rîndul lor, în orașe, comitetele de cetățeni, asociațiile de locatari au mobilizat forțe însemnate la deszăpezirea incintelor. Deși ploile care au căzut miercuri și joi au micșorat stratul de zăpadă, comandamentul județean pentru coordonarea lucrărilor și deszăpezire intervine operativ în vederea bunei desfășurări a întregii activități economico-sociale, supraveghind starea drumurilor și cotele riurilor. (loan Laza).
SĂLAJ : N-au așteptat 

topirea zăpeziiȘi ln județul Sălaj, aceste zile au fost și sînt marcate de o largă parti

siv al cursuri, lor limitată, și nivelul de cunoștințe destul de diferit al cursan- ților (care nu au o de spe- mulți lucrind domenii sau recru-
întotdeauna pregătire cialitate, dintre ei în alte aleși locale).flînainte de a tați în organeleExigența deosebită care trebuie să caracterizeze întreaga activitate de pregătire și perfecționare a cadrelor, de reciclare periodică a cunoștințelor este impusă în mod obiectiv de sarcinile deosebit de complexe ce stau în fața consiliilor populare in etapa actuală — cind acestea răspund de întreaga activitate social- economică ce se desfășoară in profil teritorial. în mod concret, aceasta înseamnă îmbunătățirea continuă a stilului și metodelor de muncă pentru o coordonare cît mai eficientă a activităților ce se desfășoară pe plan, lotal, perfecționarea cunoștințelor teoretice și practice de știință a conducerii, care să contribuie la optimizarea procesului decizional in toate fazele, la creșterea eficientei sale.— Ce loc ocupă „relațiile cu cetă-, tenii" în cadrul programelor de fectionare ?— S-ar putea spune că locul trai. Pentru atragerea maselor, tru adîncirea conlucrării lor cu măria, de mare importanță sînt relațiile directe ce se stabilesc între cetățean și diversele organe de lucru ale consiliului popular, fie cu prilejul unor acțiuni, adunări etc., fie in mod individual. în consecință, pregătirea crează marea privită toate eșaloanele și formele de perfecționare. Cel mai evident indiciu al unei bune pregătiri profesionale îl constituie absența sesizărilor și reclamațiilor din partea cetățenilor.Important este ca fiecare cadru, fiecare lucrător să înțeleagă faptul că astăzi, in organele locale ale puterii și administrației de stat, este necesar mai mult decit oricind ca fiecare să stăpinească foarte bine domeniul profesiei sale, să fie permanent Ia curent cu cea ce este nou.

percen- pen- pri-
profesională a cadrelor ce lu- direct cu publicul — practic majoritate — trebuie să fie cu mai multă răspundere Ia

Interviu consemnat de
Ion MARIN

s-a realizat pentru ca frumosul oraș, împresurat de dealuri, să beneficieze și de un climat cît mai favorabil, să adauge o atmosferă cit mai curată și ape limpezi farmecului lui arhitectural.— Este evidentă creșterea interesului și preocupărilor tuturor factorilor de răspundere, nu numai la nivel de județ și municipiu, ci și in fiecare unitate industrială, pentru ocrotirea naturii, a mediului, ne spunea tovarășul Mihai Niculiță, prima-

la modernizarea stațiilor de epurare și la dotarea lor cu instalații cu fiabilitate sporită, există preocupări de amenajare a iazurilor de decantare pentru steril. La ultima ședință a biroului executiv s-a instituit un comandament format din cei’ mai buni specialiști in materie, care vor coordona întreaga activitate de protecție a mediului. Am luat această măsură, apreciind că se poate face mai mult în această direcție". Rezultate bune se obțin și de către Exploatarea de

tribuie de fel la îmbunătățirea mediului ambiant sînt cu adevărat productive : filtrele de retenție a pulberilor. stațiile de epurare și alte asemenea instalații nu numai că împiedică substanțele poluante să ajungă în atmosferă sau in apa riurilor, dar le și redau circuitului industrial. Un singur exemplu : prin purificarea a- vansată a gazelor la întreprinderea metalurgică de metale neferoase din Baia Mare s-ar putea obține peste 18 000 tone bioxid de sulf pe an. în

mestru al anului trecut. „Nu a putut intra in funcțiune la termen, ni se spune, pentru că nu s-au primit utilajele necesare". De unde credeți ? De la întreprinderea de utilaj tehnologic Bistrița, aflată într-un județ vecin. Care, Ia rindul ei, nu a primit oțelul special de la Galați. Adică, „o reacție în lanț" a neîndeplinirii obligațiilor contractuale. Cu un an și jumătate întirziere, lucrurile s-au urnit din loc : 90 la sută din lucrări s-au realizat ; mai sint necesare citeva

ruî orașului. Conducătorii de întreprinderi au obligația să raporteze despre aceasta în plenarele comitetului municipal de partid, în sesiunile consiliului popular. Este posibil, din punct de vedere tehnic și tehnologic, să îndeplinim tot ce este înscris în plan, fără a afecta puritatea aerului, a apei, a solului. Lucrările prevăzute in acest scop nu solicită mari investiții, cele mal multe țin de noi, de seriozitatea cu care ne ocupăm de transpunerea în viață a ho- tărtrilor pe care le-am luat. De a- ceea, răspunderea ne aparține, atit in ce privește pașii făcuți înainte, cit și neajunsurile ce mai persistă.TOTUȘI, EFICIENȚA SE MĂSOARĂ ÎN FAPTE. Ce s-a realizat din hotărirea consiliului popular județean din iulie 1985 ? Vasile Țiplea, director tehnic al Centralei minereurilor — Baia Mare, ne vorbește despre eforturile ce se întreprind pentru purificarea apelor folosite de u- nitățile din subordine : „S-a trecut

Un început pozitiv, 
dar și unele inconsecvente

CUM ESTE DUSA LA ÎNDEPLINIRE O HOTĂRÎRE A CONSILIULUI POPULAR AL JUDEȚU
LUI MARAMUREȘ PRIVIND OCROTIREA MEDIULUI

gospodărie comunală Bala Mare în epurarea si recircularea apei menajere din canalizarea orașului.Din păcate însă, o bună parte din obiectivele ce ar fi putut influenta in mod decisiv îmbunătățirea factorilor de mediu sint în stadiul de restanțe. Lucrări scadente in trimestrul IV a! anului 1985 nu erau executate nici în ultimul trimestru al anului 1986. Așa cum remarca tovarășul Florin Borz, directorul Oficiului județean de gospodărire a apelor, se manifestă incă o mentalitate greșită, potrivit căreia lucrările destinate purificării aerului, apelor, ocrotirii solului „nu sint productive" și, de a- ceea... pot aștepta, Așa se face că — deși înscrise in plan, cu fondurile a- ferente aprobate — o serie de obiective au fost mereu aminate, O concepție cu totul greșită. în primul rind, pentru că este o serioasă lipsă de răspundere față de condițiile in care trăiesc și muncesc circa 140 000 de locuitori: in plus. In realitate instalațiile ■ căror tărăgănare nu eon-

același timp, unele din instalațiile șl utilajele existente in Întreprinderi nu funcționează cu toată .capacitatea, cauza acestor stări de lucruri fiind indisciplina și, in unele cazuri, slaba calificare a personalului. Interlocutorul adaugă că, in conformitate cu Legea nr. 9 din 1973. privind protecția mediului înconjurător s-au aplicat sancțiuni destul de severe, dar efectul scontat, adică încetarea poluării. nu s-a obținut in toate cazurile. Ceea ce arată că măsurile severe nu au fost într-atit de severe cit trebuia și cît era necesar. Dar timpul nu e pierdut...SOLUȚIILE SE CUNOSC, DAR APLICAREA LOR ÎNTÎRZIE. în programul județean pentru combaterea poluării mediului înconjurător un grup de obiective priveau întreprinderea metalurgică de metale neferoase, cu o pondere specifică în a- ceastă problemă. La fața locului, ne interesăm, mai intîi, de instalația de filtrare a gazelor ce trebuia să fie pusă „la lucru" incă din ultimul tri-

schimbătoare de căldură și un filtru umed ce trebuie să parcurgă „enorma" distantă de la... Satu Mare. Peste 3—4 luni se speră in finalizarea acestei lucrări — importantă > atit pentru diminuarea emanațiilor poluante, cit și pentru economia întreprinderii însăși, căci va permite creșterea productivității muncii, recuperarea a 30 000 tone acid sulfuric pe an. In ce privește secția de recuperare a plumbului din acumulatori, de Ia Ferneziu, aflăm că „problema" o constituie faptul că materia primă sosește aici nesortată, acumulatorii avind în componența lor. pe lingă plumb, și alțe materiale, ebonită, materia] plastic etc., care au efecte poluante, Am crezut că pentru soluționarea „problemei", adică sortarea, este nevoie de vreo instalație complicată, ce trebuie adusă cine știe de unde ; aflăm insă că o asemenea instalație de separare a fost experimentată și omologată, autorii 
fiind specialiștii de la Institutul de cercetare și inginerie tehnologică

pentru industrie anorganică și metale neferoase. Deși concluziile sînt favorabile, îi lipsește... beneficiarul. Nu se află in planul, pe acest an, al nici unei unități. Deci „problema" are soluție, numai că cineva trebuie să se ocupe, cu adevărat, de urmărirea aplicării ei. Tot nejustificat de lent avansează și lucrarea menită să sporească capacitatea de epurare a apelor. (in prezent, o treime „scapă" cu impurități).Am insistat asupra îndatoririlor restante ale acestei importante întreprinderi. dar există pe teritoriul municipiului șl alte unități economice care se îngrijesc de curățenie numai în incinta lor, aruncind dincolo de gard fel de fel de reziduuri. (Sa mai întîmplă ca rampele de descărcare a zăpezii în riul Săsar să fia folosite și pentru moloz sau alte materiale ce murdăresc apa).Și ar mai fi o formă de combatere a poluării : „perdelele de vegetație". Profesorul de biologie loan Nădișan. membru al comisiei județene pentru ocrotirea mediului înconjurător, este gata să demonstreze ce binefacere pentru locuitorii orașului Bata Mare, altminteri înconjurat de vegetație, ar fi plantarea de arbori rezistenți la factorii poluanți pe străzi, Intra blocuri, în preajma întreprinderilor industriale. îndeosebi in cartierele noi. unde se simte lipsa vegetației. „Ar trebui ca fiecare unitate școlară să aibă în grijă pentru plantare și Întreținere o zonă verde. Nu la întim- plare, ci cu asistența specialiștilor da la inspectoratul silvic". Am adăuga că nu numai copiii ar putea fi antrenați intr-o asemenea treabă utilă, ci toți cetățenii.Iată numai cîteva din constatările privind realizarea programului dezbătut în sesiunea Consiliului popular județean Maramureș. Desigur, el cuprinde întreaga perioadă a cincinalului care a început ; totuși, lucrurile se mișcă destul de încet, cu prea multe explicații și justificări pentru întîrzieri și nerealizări. Faptul că s-a creat o anumită sensibilitate față de aceste probleme este o premisă. Dar Îndeplinirea programului amintit se cere urmărită cu mai multă fermitate.
Rodica SERBAM
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TERMOCENTRALELOR - cît mai mult
cărbune si numai de bună calitate! »

Măsuri eficiente, care 
asigură o înaltă 

productivitateDin abatajele minei Lupeni, pre- parația primește zilnic circa 7 000 tone cărbune. Este o producție însemnată, care cere un efort susținut în abataje și o bună organizare a transportului spre suprafață. Pe banda care aduce cărbunele din adîncuri mai vedem, ici-colo, și bolovani, pietre sau bucăți de lemn, semn că în unele locuri de muncă se mai scapă din vedere cerința respectării întocmai a normelor de calitate a cărbunelui. Desigur, în abataje lucrează adevărate uzine subterane, complexele mecanizate, și în aceste condiții mai ajunge și steril în cărbune, dar este logic, este necesar ca evacuarea sterilului sau a unor materiale de la lucrările ce se efectuează pentru întrețineri și reparații să se facă pe alte circuite decît pe benzile de transport al cărbunelui.Ce se întîmplă In subteran 7 La sectoarele III și IV îi vedem la lucru pe harnicii mineri din brigăzile conduse de Constantin Popa și Mihal Blaga. Ei mînuiesc cu pricepere complexele mecanizate. Din timp în timp, utilajele sînt oprite, se verifică armăturile și se corectează poziția combinei. „Sîntem legați desigur de sarcina de a realiza o anumită productivitate pe post — ne spune minerul Constantin Popa. Dar, uneori, traversăm zone mai dificile, cu intercalații de steril. Desigur, am putea merge din plin cu complexul, dar, în aceste condiții, ar însemna să creștem proporția de steril în cărbune. Preferăm să ne oprim din cînd în cînd pentru reglajele necesare. Aceasta este, după părerea noastră, varianta optimă de lucru".Un mod rațional, gospodăresc de a gîndi și a acționa. Șl este bine că în acest fel procedează o bună parte din brigăzile de mineri. Dar, din păcate, la unele abataje, uneori din dorința de a spori cu orice preț extracția, alteori din cauza condițiilor de zăcămînt, nu se face întotdeauna armarea corespunzătoare a abatajelor și, de aceea, apar mici

Locul unde se decide 
buna calitatePrimul popas al cărbunelui după ieșirea din mină este uzina de preparare. De fapt, sînt trei asemenea unități în Valea Jiului, care asigură, plastic vorbind, înnobilarea cărbunelui. In anumite limite, firește. Colectivul întreprinderii de preparare a cărbunelui Valea Jiului — din care fac parte aceste unități — se mîndrește cu faptul că în 1986 a reușit să îmbunătățească cu 104 kcal/ kg puterea calorică a sortimentelor de cărbune denumite „mixte" .energetice, care au ajuns la 2 854 kcal/kg. Este un salt apreciabil. Pe ce căi pot să acționeze preparatorii în vederea ridicării calității cărbunelui extras 7— Extracția de cărbune din fiecare zonă a Văii Jiului prezintă un 

surpări de piatră care se amestecă în cărbune, se apelează la extracția cu complexe mecanizate în straturi subțiri de cărbune, deși ar fi mai potrivite alte tehnologii. De asemenea, în mai multe mine se dovedește a fi necesară intensificarea acțiunii de separare a circuitului de cărbune de cel de steril pe benzi și introducerea claubării — adică sortării in subteran a cărbunelui — acolo unde este prevăzut.Unele mine, cum sînt Petrila, Dîlja, Livezeni șl Uricani, și-au realizat instalații de claubare pe care Ie folosesc cu bune rezultate. Am notat preocuparea ce există în această privință pentru ca la toate minele, și în primul rînd la Lupeni, să se monteze instalații noi, concepute de specialiști români și realizate la „Unio“ Satu Mare. Este vorba de instalații de concasare cu tambur care sfărîmă selectiv masa minieră, realizînd concomitent și separarea sterilului, fapt care contribuie mult la îmbunătățirea calității cărbunelui ce intră în procesul de prelucrare în preparații.Desigur, extragerea unor cantități de cărbune cu un procent mai mare de steril antrenează ponsumuri, cheltuieli suplimentare. Mai mult decît atît, este influențată direct calitatea cărbunelui net obținut. Or, o calitate mai slabă a cărbunelui se reflectă nemijlocit in gestiunea unităților miniere respective. Astfel, anul trecut, pentru asigurarea unor cantități de cărbune cu procente de cenușă sub limitele planificate, deci a unui cărbune de calitate superioară, minele Livezeni, Bărbăteni și Dîlja au primit bonificații de peste 23 milioane lei ; în schimb, datorită trimiterii în preparații a unui cărbune cu un procent mai mare da cenușă, alte mine au plătit penalizări între 2 și 7 milioane lei, sume care s-au repercutat asupra beneficiilor și, deci, pînă la urmă, asupra cîștigului colectivelor respective. Așadar, este în avantajul minerilor să fie buni gospodari, să expedieze la preparații cărbune de bună calitate.

anumit specific, ce-șl pune amprenta asupra funcționării fiecărei uzine de preparare — ne precizează ing. Nicolae Vîlcea, directorul întreprinderii. Rezolvarea celor mai acute probleme cade în seama preparației Lupeni, unde avem obligația să asigurăm in primul rind sortimentele de cărbune destinat cocseriilor. După „alegerea" acestui cărbune rămîn alte sorturi de cărbune cu valoare energetică, dar cu putere calorică mai redusă, de 2 750 kcal/kg.— N-ar fi posibil ca din procesul de preparare să crească puterea calorică â acestui cărbune 7— Important este să fie găsită o proporție optimă între puterea calorică a cărbunelui și gradul de extracție. In general, prin spălarea in 

preparații merge la haldă 8 la sută din cantitatea de cărbune conținută în masa minieră extrasă. Ca să ajungem cu „mixtele" energetice la o putere calorică superioară, fără a mai releva complicațiile tehnologice pe instalațiile pe care le avem in dotare, ar fi. necesar să sporim de aproape două ori costurile de prelucrare și am pierde aproape o jumătate de milion de tone de cărbune, care ar ajunge la haldă. Or, nu ne

La întreprinderea de utilaj minier Petroșani se face verificarea tehnică finală a unei 
combine care va iucra intr-un abataj cu susținere mecanizatăputem permite să renunțăm la cărbunele extras cu atîta trudă și care are oricum o putere calorică superioară celui extras în alte zone ale țării.Am reținut că un colectiv de muncitori și specialiști au realizat, în- tr-o concepție originală, o instalație de concentrare a clasei mărunte de cărbune de la 0,5 la 3 mm, cărbune care înainte, în cea mai mare parte, lua drumul haldei de stpril. Acum este în curs de definitivare o altă Instalație de control al clasei de cărbune de la 0,5 la 3 mm, care provine din anumite locuri de extracție și conține multă apă și care va fi concentrat prin mașina de zetaj, reali- zîndu-se astfel o îmbunătățire și a calității acestui sortiment de cărbune ce este destinat cocsificării. Un alt colectiv, condus de maistrul specialist Cazimir Becsuk, a adus îmbunătățiri substanțiale la circuitul protecției separatoarelor magnetice, perfecționîndu-se astfel selectivitatea mediului dens, ceea ce a condus la creșterea calității cărbunelui preparat la clasa 10—80 mm.Discuția a avut nu numai darul de a releva o cale posibilă de urmat în preparații pentru sporirea calității cărbunelui. Pentru că, de fapt, și în activitatea colectivelor din acest sector există însemnate rezerve ce pot fi puse în valoare. Sînt rezerve la care s-au referit în mod concret participanții la ultima adunare generală a oamenilor muncii din cadrul întreprinderii de preparare a cărbunelui din Valea Jiului, prilej cu care au fost relevate o serie de neajunsuri și s-au propus soluții menite să asigure îmbunătățirea mai substanțială a calității cărbunelui. Astfel, s-a relevat că nu în toate echipele și schimburile de lucru s-a reușit să se asigure un spirit ferm de ordine și disciplină pentru exploatarea și întreținerea corespunzătoare a utilajelor, pentru respectarea strictă a proceselor tehnologice, pentru menținerea parametrilor optimi de reglare la utilajele de concentrare, pentru rezolvarea operativă a problemelor care apar in 

producție, cum Sînt întreruperile neprevăzute în funcționarea unor instalații. Așa se explică unele fluctuații în indicii de calitate. De asemenea, nu întotdeauna se realizează un control riguros la recepția cantitativă și calitativă a cărbunelui brut.Ce măsuri se impun 7 In primul rînd claubarea mai intensă și mai atentă a sterilului la clasa +80 mm la preparațiile Lupeni și Coroești.

Pe primul plan 
promovarea noilor 

tehnologiiColectivul de oameni al muncii de la termocentrala Mintia-Deva se numără printre unitățile energetice de frunte ale țării noastre, care de mai multă vreme pulsează ritmic energia electrică în sistemul național. Aici, în decursul anilor, s-a acumulat o bogată experiență în folosirea corespunzătoare a instalațiilor și utilajelor energetice, în întreținerea'și ’buna gospodărire a spațiilor de producție. în cadrul termocentralei lucrează muncitori și cadre tehnico-inginerești cu pregătire profesională ridicată, capabile să rezolve numeroasele probleme ce le ridică producția. Una dintre sarcinile importante ce le revin în actuala etapă termoenergeticienilor, deci șl celor de la Mintia, se referă la îmbunătățirea și perfecționarea proceselor tehnologice, adaptarea funcționării instalațiilor pentru folosirea cărbunilor de Valea Jiului la o putere calorică mai scăzută. Condiția pentru a se obține acest randament este ca minerii și preparațiile de cărbune din Valea Jiului să asigure „mixtele" la o putere calorică cit mai ridicată.Tovarășul Ieronim Rusan, directorul întreprinderii Electrocentrale Deva, ne spunea că In ultimele luni puterea calorică a cărbunelui de Va

Apoi, folosirea corespunzătoare a aparaturii de determinare a conținutului de cenușă existente la utilajele de concentrare. Astfel, se poate interveni operativ în desfășurarea procesului tehnologic. In paralel, se impun intensificarea lucrărilor de sporire a capacității de haldare a sterilului, precum și grăbirea intrării în funcțiune a unor noi instalații moderne de preparare la Livezeni și Uricani.

lea Jiului se menține în limitele stabilite. Sînt totuși situații cînd de la preparații vin vagoane cu cărbune care conține pietre și alte impurități și deci, pe de o parte, puterea calorică a cărbunelui este mai mică decît cea prevăzută, iar, pe de altă parte, apar defecțiuni la morile ce pregătesc praful de cărbune pentru a fi ars pentru cazane. Este limpede că folosirea unui cărbune cu o putere calorică mai mică și cu un conținut mai mare de steril determină multe greutăți, cauzează uzuri premature și defecțiuni repetate la instalațiile de preparare a prafului de cărbune: mori, separatori de praf, alimentatori de cărbune brut. Iată de ce energeticienii fac și pe această cale un apel călduros către mineri și preparatori de a lua asemenea măsuri care să evite scăparea pietrelor mari și altor materiale în cărbunele trimis termocentralei.Și totuși, ce pot face energeticienii de la Mintia pentru valorificarea superioară a cărbunelui din Valea Jiului 7 In primul rînd să aplice cît mai grabnic măsurile stabilite privind asigurarea unei omogenizări mai bune a cărbunelui energetic. Apoi, cadrele tehnico-inginerești, conducerile întreprinderii electrocentrale și a termocentralei trebuie să 

acționeze mai ferm șl mai energic pentru adaptarea instalațiilor energetice la tipul de cărbuni pe care îi furnizează bazinul carbonifer al Văii Jiului. Astfel, recent, aici au fost montată și puse în funcțiune șase mori de cărbune cu disc și sfere, care asigură condiții pentru sporirea producției de energie electrică pe grup cu 70 milioane kWh anual. Sînt și alte căutări pentru perfecționarea proceselor tehnologice.Este un adevăr de necontestat că minerii și preparatorii au datoria să trimită cărbune de calitate, cu o

Se caută, de multe ori 
cu succes, rețeta optimăIn ultimii ani, la Combinatul siderurgic Hunedoara, participarea cărbunilor considerați pînă nu demult a fi necocsificabili în rețetele de fabricare a cocsului a sporit substanțial, de Ia circa 10 la sută în 1975 la peste 25 la sută în 1986. Cert este că, prin măsurile tehnice luate, cocseria hunedoreană a reușit să asigure fabricarea unui cocs utilizabil în furnalele de 1000 mc.Ceea ce a cerut un efort de concepție tehnică considerabil. Astfel, pentru a alcătui rețete cît de cît echilibrate din punct de vedere tehnologic, colectivul de specialiști din uzina de cocsificare, împreună cu cei de la centrul de cercetare-proiectare au făcut experimentări la scară industrială cu diverse procente de participați! ale cărbunilor de Valea Jiului, stabilind, în final, atît rețetele optime, cît și regimul de exploatare a bateriilor de cocsificare pentru fiecare rețetă în parte. Practic, au fost puse la punct circa 250 de rețeta și tot atîtea variante de procese tehnologica care permit folosirea cărbunelui slab cocsificabil.între alte măsuri de ordin tehnic și tehnologic luate cu același scop, amintim raționalizarea fluxurilor da transport al cărbunilor și realizarea granulației șarjei — 96 la sută sub 3 mm — ceea ce permite o ștampare corespunzătoare, deci un randament superior al operației de cocsificare.

O opinie realistă, 
anga jantăDupă cum s-a putut observa, investigațiile au cuprins unități de pe „fluxul cărbunelui", de la mină, pre- parație, termocentrală și cocserie, situate în același județ — Hunedoara. De aceea, am adus la cunoștință concluziile noastre, punctele de vedere exprimate de interlocutori tovarășului Ion Ionescu, președintele Consiliului județean de control muncitoresc al activității economico-so- ciale, care ne-a spus :— Sarcina pe care ne-a trasat-o secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, este de a spori considerabil extracția de cărbune In Valea Jiului și participarea acestuia la producția de cocs șl energie electrică. O sarcină deosebit de importantă, esențială pentru economia națională, pe care sintem datori să o îndeplinim necondiționat. Proprietățile energetice și de cocsificare ale cărbunelui extras din a- cest bazin nu sînt foarte mari, dar este o resursă sigură de care putem dispune și nu ne putem permite să o irosim, ci avem obligația să o valorificăm cit mal bine. In acest spirit, analizele întreprinse de comitetul județean de partid în mine, preparații, termocentrale și cocserii au evidențiat atit unele neajunsuri in punerea in valoare a cărbunelui extras, cît și anumite experiențe bune. 

putere calorică cît mai mare, dar unele limite nu se pot depăși. De aceea, energeticienii sînt datori să privească cu întreaga răspundere sarcina care le revine de a-și perfecționa și adapta instalațiile după puterea calorică a cărbunelui. Este drept, aceasta cere timp, cere efort, dar, avind în vedere competența profesională a colectivului de aici, cu sprijinul ministerului de resort, este pe deplin posibil ca termocentrala de la Mintia să folosească cu o eficiență crescută în viitorul apropiat cărbunele din Valea Jiului.

Am notat aceste măsuri lnsoțindu-1 la instalații pe subinginerul Liviu Ciubucă, șeful secției cocsificare, care a ținut să precizeze :— In condițiile in care participarea cărbunilor din Valea Jiului la producția de cocs a crescut, este absolut necesar ca minerii din acest bazin să acorde cea mai mare atenție asigurării ritmice a cărbunilor, atit din punct de vedere cantitativ, cît Si calitativ, de aceasta depinzînd nemijlocit calitatea cocsului produs și, firește, conducerea procesului tehnologic de elaborare a fontei. Or, anul trecut, calitatea cărbunelui din Valea Jiului nu s-a încadrat în prevederile STAS-ului referitoare la umiditate și conținutul de cenușă. Cu deosebire se cuvine să atragem atenția preparatorilor de la Coroești, care ne-au trimis în ultima vreme un sortiment de cărbune total necoc- sificabil, iar în acest an urmează să crească cu 15—23 la sută cantitatea de cărbune livrată de această prepa- rație.Am reținut această solicitare ți- nînd seama de faptul că huila spălată de Valea Jiului este utilizată nu numai la cocseria hunedoreană, ci și la cea din Călan, precum și în alte cocserii ale țării, cărora este necesar să li se asigure, in limite tehnologice acceptabile și reglementate prin STAS, cărbune de calitate corespunzătoare.

care — generalizate — stnt în măsură să asigure utilizarea cu eficiență sporită a acestei prețioase resurse. De aceea, în cadrul acțiunii de perfecționare a organizării și modernizare a fabricației, s-a acordat cea mai mare atenție stabilirii măsurilor celor mai potrivite pentru ca în condițiile sporirii producției de cărbune să nu slăbească nici un moment preocupările pentru calitate. In acest scop au fost organizate schimburi de experiență între minerii preparatori, energeticieni și cocsari, s-au stabilit măsuri tehnice comune. Dar oricit de bune ar fi asemenea măsuri — u- nele relevate și in ancheta „Scînteii" — aplicarea lor cu eficiență scontată depinde în mod hotăritor de spiritul de răspundere, de ordine și disciplină manifestat în toate unitățile aflate pe fluxul cărbunelui. De aceea, rămîne ca O îndatorire de prim ordin a organelor și organizațiilor de partid din unitățile respective, sub coordonarea comitetului județean de partid, de a intensifica munca organizatorică și politico-educativă pentru îndeplinirea cu cinste de către fiecare colectiv muncitoresc a îndatoririlor care îi revin în privința valorificării superioare a cărbunelui.
/n cinci ani, de patru ori mai mult!

Explicații ale creșterii spectaculoase a zootehniei 
și a producției de lapte la I.A.S. Slobozia

In ultimii ani, în sectoarele zootehnice din unitățile agricole ia- lomițene s-au înregistrat creșteri importante la producțiile de lapte, carne, lină și un însemnat spor al natalității Este rezultatul aplicării consecvente a măsurilor stabilite de comitetul județean de părtid.Dacă județul Ialomița se numără de doi ani printre județele fruntașe la producția de lapte, în 1986 I.A.S. Slobozia s-a situat pe locul I pe țară cu o producție medie de 5 503 litri lapte de la fiecare vacă furajată. Cum au ajuns cele 3 ferme de vaci cu lapte, avind un e- fectiv de 1 383 de capete, la o producție de 5 503 litri 7 Iată întrebarea firească și la care cu ajuto
Producția medie de lapte -- litriFerma 1982 1984 1986

Amara 1 552 3 313 5 906Bora 1 1 477 3 171 5 104Complex Bora 1 396 3 502 4 770Total I.A.S. Slobozia : 1 467 3 363 5 503In 1986 s-a depășit planul livrărilor la fondul de stat cu 5 218 hl, 

rul specialiștilor de la I.A.S. Slobozia vrem să răspundem pe cît se poate.— De la început vreau să fac o precizare, ne spune directorul unității, Dumitru Bordei. Ceea ce am realizat în 1986 este rezultatul sprijinului permanent pe care noi, a- semenea celorlalte unități din județ, l-am primit din partea biroului județean de partid. Beneficiind de a- cest sprijin, munca noastră a căpătat consistență, materializîndu-se în rezultate pe care nici cei mai optimiști dintre noi nu le întrezăreau acum 4—5 ani. Iată, de altfel, evoluția pe care a cunoscut-o producția de lapte în această unitate in ultimii 5 ani.

iar planul de producție a fost realizat în proporție de 110,5 la sută, ob- 

ținindu-se pe ansamblu un beneficiu de 3,5 milioane lei, cu 1,4 milioane lei mai mult față de plan.Dar să vedem, totuși, cum s-a realizat acest salt spectaculos : „Am pornit de la premisa că vacile sterpe nu dau lapte — ne spune medicul veterinar Virgil Coltofeanu. De aici întreaga noastră atenție a fost concentrată spre activitatea de reproducție. De altfel, procentul natalității a crescut în 5 ani cu 20 la sută. Acest important spor ne-a permis scoaterea din efectiv a animalelor neproductive, înaintate in virstă și cu diferite afecțiuni care le diminuau potențialul productiv1*.— Acțiunea de selecție și ameliorare a taurinelor a fost privită la I.A.S. Slobozia cu răspundere, intervine inginerul Dumitru Bordei. In momentul de față sînt în producție metiși Cu infuzie de holstein din generația a doua și avem pregătit pentru reproducție lotul de tineret femei generația a treia. întreaga activitate se desfășoară în perspectivă, o perspectivă gîndită în funcție de fiecare lot, grajd și fermă. In puține cuvinte am arătat care sînt secretele realizării la ora actuală a unui efectiv de mare productivitate.La I.A.S. Slobozia, modernizările la adăposturi se află în centrul a- tenției, acțiunile întreprinse fiind 

deosebit de utile. In cadrul acțiunii de modernizare la ferma Amara, in 1985, prin colaborarea mai multor unități constructoare, s-a reușit ca în 7 luni să se modernizeze radical 9 grajduri cu o capacitate de 1 100 locuri, din care o maternitate. La noile construcții, realizate într-o concepție proprie, s-au adus unele modificări absolut necesare la proiect, ținînd cont de climatul din Bărăgan. Modernizările a- duse au contribuit Ia creșterea nivelului de disciplină al tuturor îngrijitorilor, mecanizatorilor și specialiștilor din sectorul zootehnic. De asemenea, prin construcția depozitelor pentru furaje de volum, s-au a- sigurat condiții pentru o bună conservare a acestora. Modul de exploatare a bazei furajere permite recoltarea și depozitarea sub formă de fin vitaminos a unor cantități suficiente de lucerna. Atît finul, cît și semifînul cu înaltă valoare ener- goproteică au intrat în tradiția unității.La I.A.S. Slobozia, din primăvară pînă în toamnă se lucrează cu două formații specializate in producerea și recoltarea furajelor. Una asigură furajarea zilnică a animalelor cu o ritmicitate de ceasornic, iar a doua se îngrijește de depozitarea și conservarea acestora pentru sezonul 

rece. Fiecare fermă are bucătărie furajeră dotată cu utilaje de mare randament. In sezonul rece se practică sistemul stocurilor-tampon, ceea ce permite să se treacă ușor peste anumite perioade cu viscol și zăpadă mai mare. Față de acum 5 ani, suprafața destinată bazei furajere nu a crescut,’ dar prin folosirea intensivă a întregii suprafețe și prin culturi duble, de care nu se poate dispensa nici un bun zootehnist, s-a a- juns la acoperirea necesarului de furaje pentru întregul efectiv, ceea ce asigură producerea unor mari cantități de lapte, carne și un progres însemnat în sporul de natalitate. Cele 870 de hectare cu furaje au fost amplasate pe terenuri irigate, iar echipele de udători, ca de altfel și mecanizatorii din cadrul fermelor zootehnice muncesc în acord global, retribuția acestora fă- cîndu-se în funcție de producția a- nimalieră. Vorbind despre culturile duble, la I.A.S. Slobozia se realizează an de an cantități tot mai mari de semifin de soia, semănat după recoltarea păioaselor. Soia se recoltează cînd bobul ajunge în stadiul de ceară. Recoltarea se face în două faze. Prima dată se taie și se lasă în brazdă pînă se ajunge la o umiditate de 40—45 la sută, apoi se toacă și se însilozează. La terminarea fermentației, valoarea nutritivă a

junge la 0,6 unități șl circa 140 grame proteină digestibilă raportată la 1 kg de substanță uscată.Despre rigoarea și răspunderea cu care se îngrijesc animalele la I.A.S. Slobozia ne-am convins urmărind modul în care bucătăriile furajere pregătesc rațiile — rații strict corespunzătoare fiecărei categorii.S-a muncit și se muncește mult la I.A.S. Slobozia pentru păstrarea rezultatelor obținute, pentru ameliorarea efectivului, pentru îmbunătățirea condițiilor de adăpostire și furajare. Dar toate acestea le fac oamenii. Schimbarea mentalității că se poate mai mult și mai bine — iată frontul nr. 1 pe care s-a dus o luptă permanentă pentru disciplinarea întregului colectiv de îngrijitori și specialiști. La I.A.S. Slobozia se spune : „Cine nu se încadrează în normele de conduită internă se au- toexclude". Opinia colectivului de la fiecare fermă își spune direct cuvîn- tul și prin forța ei se stabilesc măsurile împotriva celor care încalcă normele de conduită. In acest mod s-a ajuns la selectarea celor mai destoinici îngrijitori, permanentizarea și specializarea acestora pe categorii de animale. Vorbind despre oameni, despre contribuția lor la realizarea unei producții medii de peste 5 500 litri de lapte, producție care a atras după sine înaltul titlu 

de „Erou al Noii Revoluții Agrare" directorul unității, Dumitru Bordei, evidenția munca plină de abnegație și pasiune desfășurată de îngrijitorii Sa va Moruz, Teodora Ungureanu, Dumitru Nistor, Ion Cirip, Radu Rădăcină, Ion Birsan, Mihai Rîmbu, Aurica Ungureanu, Profira Popovici, Aurel Ursu, mecanicii Aurel Constantin, Vasile Cucu, Gheorghe Moise, Tudor Mănăilâ, Ștefan Beciu și Mihalache Mustățea, mecanizatorii Gheorghe Căluț, Ion Turculeț, Ion Bratu, Constantin Bordea și șeful formației de furaje — Stelian Budu. De asemenea, merită apreciate eforturile operatorilor însămințători Liviu Teodorescu și Ion Condu, ale medicilor veterinari Florin Popescu, Elena Zamfir, Mihai Popescu, inginerilor zootehniști Valeriu Tănăses- cu și Teodora Rusu.Grija pentru oameni se materializează în acest an și prin cele două blocuri cu 12 apartamente ce se construiesc în imediata vecinătate a fermelor zootehnice și care vor fi date în curînd în folosință. în noile apartamente se vor muta cei mai buni din cei mai buni îngrijitori, mecanici, mecanizatori și specialiști care lucrează în fermele zootehnice, în fermele de vaci cu lapte.
Mihal V1ȘO1Ucorespondentul „Scinteii"
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PERFECTIONAREA 
ACTIVITĂȚII EDUCATIVE 
-obiectiv prioritar al școliiDesfășurata în săptămina premergătoare începerii trimestrului al II-lea, consfătuirile cadrelor didactice au fost deopotrivă un prilej de bilanț al rezultatelor obținute in prima parte a anului școlar și un moment de analiză a obiectivelor, căilor și metodelor pentru a le atinge, specifice perioadei următoare. Dar, pe lingă obișnuitele sinteze prezentate de către inspectoratele școlare, consfătuirile au permis un bogat schimb de experiență. Astfel, în București, întilnirile cadrelor didactice, educatoare, invățători, profesori de gimnaziu și liceu, au fost organizate in așa fel incit să faciliteze cunoașterea și extinderea experiențelor pozitive. Tema principală a consfătuirilor a fost, se poate spune, perfecționarea muncii de educație în școli generale și licee, obiectiv de primă insemnătate, în- țelegind prin aceasta efortul permanent de formare a unor tineri cu o conștiință înaintată, revoluționară, capabili să răspundă, cu un comportament activ, creator, solicitărilor multiple ale vieții economice și sociale contemporane. In acest scop, unul dintre imperativele majore, reliefat la dezbaterile cadrelor didactice din Capitală, constă in lichidarea manifestărilor de formalism și superficialitate, de tratare „lejeră" a unor probleme, acțiuni, a unor sarcini care nu s-ar înscrie strict in procesul de predare a cunoștințelor. A fi un bun profesor, arăta conf. dr. loan Jinga, ins'pector școlar general al Inspectoratului municipiului București, nu este echivalent cu a fi doar un bun specialist. Adevăratul profesor este un mediator al cunoașterii și un modelator de conștiință. El nu poate fi un profesionist îngust al unui domeniu, pentru simplul motiv că obiectul asupra căruia își exercită influența este sufletul uman, conștiința in formare, în concluziile prezentate după cele șaze zile de dezbateri se arăta, intre altele, că in multe cazuri este încă insuficient efortul profesorului de a cunoaște problematica concretă a colectivului de elevi cu care lucrează. La toate aspectele care se ridică într-un trimestru, intr-un an școlar, singurul in măsură să găsească o soluție eficientă, rezolvarea educațională adecvată este profesorul îndrumător al colectivului sau al elevului respectiv. Atitudinea de pasivitate. de așteptare a soluției din altă parte, trecerea responsabilității exclusiv în sarcina familiei sau a societății sint comportări regretabile, conducînd în unele situații la eșec școlar, la dezinteres sau participare formală din partea celui educat. Nu ești profesor, se știe, doar timp de 4—6 ore de curs pe care le predai zilnic. Comportamentul funcționăresc, acceptarea mediocrității, a „liniei de plutire", atitudinea care să nu deranjeze (destui cred că a trece neobservat, a nu-ți pune și a nu pune probleme, repetînd și conser- vind vechi ticuri și șabloane pedagogice, reprezintă forma mai mult decit rezonabilă de a-ți face datoria) nu sint, în nici un fel, compatibile cu figura educatorului comunist, care trebuie să fie cel mai apropiat exemplu de conștiință revoluționară. Se cuvine deci ca fiecare cadru didactic să acorde mai mult timp muncii de educație, începînd cu cunoașterea atentă a fiecărui elev, cu tratarea diferențiată. Nu există metode unice, o anumită influență educativă poate da rezultate într-un caz. dar, la fel de bine, eșuează in altul. Profesorul lucrează cu individualități, personalități in formare, nu cu un grup uniform de indivizi. Pornind de la această premisă poți reuși, cu un efort, desigur, substanțial — dar cîtă satisfacție profesională aduce el 1 — să formezi elevului o imagine cit mai reală despre

sine. Pe acest realism al conduitei educaționale se bazează. in fapt, reușita școlară. Insistăm asupra acestui lucru și pentru că el este direct implicat intr-o activitate atît de importantă cum este aceea de orientare școlară și profesională, care se face, uneori, neconvingător. Nu trebuie spus cit de dăunător e în această situație formalismul.Două dintre temele puse in dezbaterea profesorilor de liceu din București merită supuse atenției, ca și modul de organizare al acesteia. Pentru a oferi posibilitatea unor reale și utile schimburi de experiență. dezbaterile-seminar au fost organizate pe grupe cuprinzînd profesori din trei licee cu profiluri diferite. în felul acesta, credem, ele și-au atins scopul : cunoașterea și generalizarea experienței pozitive in munca de educație, ridicarea unor probleme comune ale acesteia șl cunoașterea reciprocă a activității din școli, care, prin natura lor, au răsfrîngere in domenii distincte ale vieții sociale. O experiență care se cere continuată, popularizată.într-unul din seminarele la care
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participau profesori din trei licee din sectorul 1 al Capitalei, Liceul industrial „I. L. Caragiale", industrial nr. 32 și Liceul de matematică- fizică nr. 1, prima temă. „Contribuția activității de dirigenție la educarea comunistă, revoluționară a elevilor", a fost obiectul unor interesante puncte de vedere, bazate pe experiențe pedagogice. Vorbitori! nu au ocolit aspectele negative din activitatea de diriginte : mimetismul, superficialitatea, lipsa de discernămînt, graba, comunicarea sumară, lipsa de sinceritate. Unul dintre referatele prezentate ne-a reținut îndeosebi atenția. El valorifica rezultatele unui test dat elevilor de la clasele terminale, a X-a și a XH-a, de la Liceul „I. L. Caragiale". Că principalul și cel mai competent judecător al profesorului, in particular, al dirigintelui, este elevul e un fapt bine cunoscut. Sinceritatea și mai ales maturitatea observației, ca și a formulărilor din unele răspunsuri ale elevilor, citate de autoarea referatului, profesoara Veronica Foc- șeneanu, arată însă cu cită sensibilitate este resimțită adesea lipsa de autoritate morală, îngăduința exagerată ori „birocratismul" pedagogic al unor profesori. „După mine, scria un elev, dirigintele ar trebui să fie un om în fața căruia, înainte de a fi o uniformă cu bentiță sau cravată regulamentară, să fii tu însuți". Cit adevăr în aceste puține cuvinte, în această exprimare aproape aforistică ! Ca și din răspunsul altuia :. „Profesorul intră in clasă, trintește catalogul. Profesorul ascultă și încheie medii, ne vorbește despre istorie, geografie sau multe altele. Există în fața noastră, dar este departe de noi. Singura legătură cu cei care-i stau in față sint cuvintele învățate pe de rost cu mult timp in urmă. De multe ori, legătura dintre el și clasă poate fi asemănată cu un fir de telefon. Rareori, mai mult decit atit". Asemenea cazuri, chiar dacă nu sint frecvente, pot avea urmări îngrijorătoare în munca educativă.Ca și cele legate de „Cultivarea și stimularea creativității elevilor — mijloc de aplicare concretă a prin-

cipiului integrări! tnvățămintulul cu producția, cu cercetarea științifică și practica social-politică", dezbaterile despre conținutul activității educative au ’ accentuat importanța aspectelor formative, a strategiilor de adaptare și organizare a procesului educațional, la nivelul clasei, nivel cit mai realist măsurat. Proiectele de tehnologie didactică prezentate, observațiile și concluziile au evidențiat seriozitatea și maturitatea pedagogică a multor colective didactice, gindirea modernă, elasticitatea în concepție și realizare. Astfel, arătau cei direct interesați, ora de dirigenție, ea in primul rînd, trebuie concepută in afara șabloanelor, ca un. moment de intensă exercitare a influenței educative, prin convingere, cu multă mobilitate din partea cadrului didactic. Căci rolul dirigintelui este și acela de a se raporta la viață in chip prospectiv. La fel cum creativitate înseamnă mai ales stimulare a gindirii creatoare. Elevii trebuie încurajați în căutarea soluției originale, apreciați și in funcție de aceasta, nu considerați simple mecanisme de aplicare a unor auto- matisme formate in timp. Nu să-i dai elevului, ca profesor de matematică, arăta un participant la consfătuire, 30 sau 50 de probleme de azi pe mîine este cu adevărat eficient, ci să-l faci să găsească mai multe soluții pentru aceeași problemă. Supraîncărcarea cu teme, exerciții, ca și demonstrația de virtuozitate „didactică", etalarea erudiției ori a propriilor rezultate sint tot atitea comportamente lipsite de un elementar tact pedagogic.La o grupă la care participau reprezentanți ai Liceului „Nicolae Bălcescu", „Nicolae Tonitza" și „Me- talogiobus" se ridica, intre altele, și problema educației artistice, in sens larg. Profesorul Dorel Zaica de la Liceul „Tonitza" arăta, in fața colegilor săi, intr-o pledoarie convingătoare și bine argumentată, că una dintre sarcinile educației multilaterale este aceea de a elimina, prin efortul școlii, în primul rind, semnele și tentațiile gusturilor îndoielnice. Nu numai liceele de profil sau instituțiile specializate sint chemate să lupte împotriva manifestărilor kitsch-ului ; școala de toate gradele trebuie să formeze gustul artistic. Educația estetică nu rămine numai în atribuția profesorului de limba română, desen sau muzică (ultimele două, obiecte scoase din programele de liceu), Ci este sarcina permanentă a tuturor factorilor implicați, colective didactice, organizații de tineret și de partid. Am ținut să menționăm acest fapt cu atit mai mult cu cit în ziarul nostru au apărut o serie de materiale referitoare la acest fenomen.Consfătuirile cadrelor didactice bucureștene au dezbătut concret, în spirit critic și autocritic, experiența pozitivă, minusurile care mai există, au analizat cu răspundere căile și metodele de îndeplinire a obiectivelor și sarcinilor trasate școlii de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în vederea perfecționării muncii ,de educație a tinerei generații.
Costin TUCHILA.

cinema

CEI CARE ASCULTĂ

S-a scris nu o dată despre renumita muzicalitate a românului. Despre felul lui simplu, deschis de a-și spune toate taineie sufletului prin cintări. de a se bucura, de a trece prin cumpene de viață, de a spera — legănind vers si muzică de o aleasă simțire. Și nu-i de mirare că istoria muzicii românești vorbește despre personalități de primă mărime in viata artistică internațională (compozitori — si primul dintre ei este George Enescu — interpret! virtuozi, muzicologi etc.), că astăzi mai ales, școala românească de muzică este socotită printre primele in lume, că tineri interpreti. compozitori români an de an obțin numeroase premii, trofee la importante confruntări internaționale. Toate datele se leagă intre ele. așa cum semnificative sînt și sălile , pline la Ateneu, la 'Studioul Radiotelevi- zlunii române, la Operă, fie că este vorba de o „integrală" Beethoven sau evoluția unul tinăr dirijor de mare talent sau vreun „atelier" de muzică contemporană. Ca să nu mai vorbim de larga audientă a muzici! ușoare, de interesul tinerilor, mai ales fată de tot ce este valoros si interesant. puterea lor de a decanta cintecul autentic de încercările mai puțin reușite.. Oricum. Muzica, prin toate firele ei. are porțile larg deschise soro marele public — succese sau eșecuri, bilanțuri. competiții etc. — chiar da-ă există !n principiu un public „de operă", unul „de concert", unul care preferă

MUZICAjazul... Este ca un podium luminat pină la ultimul detaliu spre care privesc milioane de melomani, o dată mai mult demonstrind că nici un muzician nu-și poate exercita profesia (solist, creator) fără a tine seama de această largă audientă, de acest’ declarat si consecvent interes fată de valorile muzicii, de succesele muzicii românești.Vorbeam de renumita muzicalitate a românului, despre dragostea lui dintotdeau-
CONSEMNĂRI

na pentru cintec. t?i să nu ne gindim doar la Ateneu sau la Operă, ci la miile de cămine culturale care, atunci cind găzduiesc evenimente muzicale, devin neîncăpătoare, la cluburile muncitorești. la casele de cultură. la sălile de apel ale minerilor... îmi aduc aminte de două dintre vizitele de documentare organizate de Uniunea compozitorilor si muzicologilor. în colaborare cu forurile de cultură locale. In județele Alba si Hunedoara. Ascultam la Cugir, la Alba Iulia. la Petroșani. Lupenl. Petrila coruri muncitorești, formații pionierești, artiști a- matori talentați — pianiști, solisti vocali. Discutam cu mineri, profesori de muzică, animatori ai vieții artistice. oameni cu mare dăruire și pasiune pentru artă, pentru muzică, despre repertoriu, despre stagiunile oferite de u- nele instituții artistice profesioniste, despre ce ar dori să cin-

te. ce partituri așteaptă de la compozitori. care sint preferințele publicului din orașeie respective. A; cum. după citeva luni distanță, impresiile se decantează și rămine una singură: noi. compozitorii. indiferent de genul pe care-1 abordăm. de specialitatea noastră, să i spunem, nu putem’ să nu ținem seama că ne adresăm marelui public, că nu există examen mai exigent, mai drept, mai judicios decit in- tilnirea cu melomanii, cu iubitorii de muzică. cei pentru care compunem. Un mic poem coral in primă audiție cintat de „Madrigal" și aplaudat într-o sală de apel de minerii din Uricani poate fi un document de suflet. Aprecierile unor mecanici din Cugir despre succesul unui anume șlagăr de ultimă oră — de asemenea. La fel „comenzile" unor formații camerale minerești pentru anume partituri inspirate din viata lor. din munca lor... Nu numai că trebuie să ținem seama de gustul, de preferințele marelui public, de adevărul că prin firea lui românul iubește muzica, armonia, lumea fascinantă a sunetelor.,.. dar a merge prin . tară (nu numai prin localitățile unde-și au sediul, importante scene lirice, filarmonici), a dialoga cu artiștii amatori dintr-o mare citadelă industrială, spre e- xemplu. este calea dreaptă si sigură prin care creatorul se auto- verifică. află exact pulsul vieții artistice, cuvîntul celor cărora li se adresează.
Vasile
VESELOVSCIH

0 Toate pinzele sus (seria 1 — Se
cretul epavei) s EXCELSIOR (65 49 45)
— 8,30: 10,30; 12,30; 14,45; 17; 19,15.
MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, GLORIA (47 46 75) — 8,45; 11; 
13; 15; 17; 19, STUDIO (59 53 15) — 10; 
11,45; 13,30; 15,30; 17,15; 19
0 Toate pinzele sus (seria a U-a — 
Misterele mărilor): LUMINA (14 74 16)
— 8,30; 10,30; 12,30; 15; 17; 19, FERO
VIAR (50 51 40) — 8,30; 11; 13; 15; 17; 
19, FLAMURA (85 77 12) — 8,30; 11; 13; 
15; 17; 19
& Liceenii : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; 11; 13; 13; 17; 19
0 Domnișoara Aurica : VOLGA 
(19 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, MIO
RIȚA (14 27 14) - 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Un oaspete la cină : PACEA 
(71 30 85) — 15; 17; 19
0 Program special pentru copil — 
8,45; 10,45; 12,45; 16,30; 19, Un oaspete 
ia cină - 14,30 ; DOINA (16 35 38) 
a Păcală : DACIA (50 35 94) - 9; 12; 
13; 18, FLACARA (20 33 40) — 15,30; 18
• Răzbunarea haiducilor : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19
0 Acrobatele : FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11; 13; 15,45; 17.15; 19,15
0 Stagiunea cinematografică de iar
nă : SCALA (11 03 72) - 9;. 11; 13; 
15,15; 17,30; 19,45
a La Fayette t LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30 
a Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11; 13; 15,15; 
17,15; 19,15
0 Acțiunea „Topolino" : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, GRI- 
VIȚA (17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 
a Oliver Twist : UNION (13 49 04) - 
9; 11; 13; 15; 17; 19. CULTURAL
(33 50 13) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30 
CIULEȘTI (17 55 46) - 9; 11; 13; 15; 
17; 19 .
a Gheața verde : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19
a Pină trece ploaia de toamnă : VI
ITORUL (10 67 40) — 15; 17; 19

teatre
0 Teatrul National (14 71 71, sala ma
re) : Harap Alb — 18 ; (sala amfitea
tru) : între patru ochi (A) — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Ovidiu Bălan. So
list : Andrei Tănftsescu — 18
0 Opera Română (13 18 57) ; Rigoletto 
- 18
0 Teatrul de operetă (14 80 11). la 
sala mică a Teatrului Național) : 
Casa cu trei tete — 18.30
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Mâgureanu. 14 75 46) : 
Trenurile mele — 18
® Teatrul Mic (14 70 81) : Cerul Înste
lat deasupra noastră — 18
S Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : A- 
ventura unei arhive — 18,30
3 Teatrul de comedie (16 64 60) : Mă
seaua de minte — 18
0 Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03. 
sală Magheru) : Micul infern - 18 ; 
(sala Studio) : Concurs de împreju
rări - 18,30
tt Teatrul Gluleștt (sala Ciulești.
18 04 85) : Milionarul sărac — 18
0 Teatrul satiric-muzlcal „C. T&na- 
se“ (sala Savoy. 15 56 78) : Romeo și 
Julleta la Mizil — 18.30 : (sala Vic
toria. 50 58 65) : Bărbatul fatal — 19 
0 Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână" (13 13 00) : Pe-un picior de 
plai — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Cenușăreasa — 9 ; Mary poppins — 
18
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77. sala 
Victoria) : Ileana Sinziana — 10: 15; 
(sala Cosmonauților. 11 12 04) : Trei 
iezi cucuieți — 15
0 Circul București (10 41 95) : Aprin
deți stelele — 18,30

Orientări fertile în filmul 
documentar românescîn confruntarea curentă cu filmul de televiziune, cu „reportajul la zi", documentarul de actualitate e preocupat să-și găsească mereu noi modalități de expresie. Cine-verite-ul la vedere (reporterul cu microfonul in mină și întrebarea pe buze) nu mai percutează suficient. Chiar cind terenul abordat e mai aparte și atrage prin titluri ca : „Dar tata e mai puternic"... (...și totuși, mama execută uneori in gospodărie treburile cerind un efort fizic ridicat — constată copilill iscodit de reporter) sau „Răspundem pentru ei" (pentru copii neglijați de unele familii care pot apuca pe căi greșite), formula intrebare- răspuns filmate cimp-con- tracimp, formulă prea uzitată, nu-și mai găsește destul ecou. Am luat doar două exemple dintr-o suită bogată de filme documentare ale Studioului „Al. Sabia", prezent, ca in toți anii, intr-o competiție cu el însuși în cadrul „Cupei de cristal". O competiție cu multe filme bune, lucrate cu răspundere și pro- fesionalitate, cărora nu al ce le reproșa decit acest „dăjă vu", banalizare a limbajului în detrimentul mesajului.Sigur că, dornici de a situa aparatul in prima li- nie a dezvoltării indus- trial-agrare, a noii revoluții tehnico-științifice în toate domeniile, harnicii „combatanți" ai studioului înaintează prompt și pe tot frontul. De aici, citeo- dată, riscurile insuficientei asimilări tematice, căutări și decantări artistice. Sint antrenate in ofensivă, „din mers", mai toate generațiile de regizori și operatori. De la cei mai experimentați (Iancu Moscu fil- mind „Un fir lung cit 365 de zile" — respectiv o crescătorie modernă unde firul de lină, ca să devină suplu și ondulat, presupune Îngrijirea oilor de rasă cu infinită răbdare și pricepere... tehnică, sau Alexandru Gașpar — „O meserie bărbătească" — cea a mineritului deprinsă în școli și institute de înalta solicitare teoretică, nu doar practică) la cei mai tineri Înrolați în sectoarele fierbinți ale planului tematic al studioului. Sau precum Adrian Sirbu cu „Fabrica tineretului", școală a constructorilor, schimbul de azi al meșterilor ce-au înălțat ieri minunile de la Bicaz ; ori Sabina Pop cu „13 ani. Stop cadru" — portretul unei generații încrezătoare în perspectivele ce i se deschid.

Sau — cu același Interes pentru descifrarea „semnelor viitorului" — o emoționantă punte peste timp (de la timizii „boboci" intrați in liceu la tinerii , siguri de ei, filmați la terminarea școlii) aruncăPaula și Doru Segal cufilmul închinat micilor și marilor emoții de elev, „Absolvenții".Uneori, același regizor „cultivă" cu spor artistic ogorul productiv al unei cooperative agricole cu realizări de excepție, precum cea din filmul Fellciei Cernăianu, „Belșug in Banat" (adu- cînd in prim-plan portretul președintelui loan Josu), și e atras totodată și de teritoriul mai dificil al anchetei social-judi- ciare pe urmele delincventei juvenile (cauze, consecințe etc.) in filmul „Răspundem pentru ei". Dacă portretul inginerului din Topolovățu Mare reușea să se autodefinească succint și subtil, prin mijloace cinematografice simple, dar eficace (un telefon, un om și o mare forță de a se impune, a fi ascultat), re- portajul-anchetă — filmat, din justificate motive psihologice, cu precauție pentru „subiecții" vulnerabili : copiii — nu reușește să creeze impactul emoțional ecran — sală. Poate și din dorința de a evita accentul sentimental-patetic ce s-ar fi putut crea. (Deși nici exemplele găsite nu-mi par cele mal elocvente).O speranță — de-acum confirmată — a „noului documentar", Adrian Sîr- bu, plonjează cu succes in lumea tainică a tăcerii, realizind în imagine și prin versurile-comentariu fascinația pe care marea o exercită asupra tinerilor — viitori scafandri — dar și efortul susținut, fizic și intelectual, cerut de atrăgătoarea profesie („Soarele răsare din mare"). In cealaltă descindere a sa cu aparatul la fabrica tinerilor de la Bicaz, înaintarea e mai greoaie, marcată de locul comun care a devenit prezentarea (prin glasurile celor „în cauză") a realizărilor obținute ; realizări atît de familiare tuturor, din reportajele de televiziune aproape zilnice, intrate în casele noastre. De aceea, cum spuneam, căutările de permanentă înnoire ni se par astăzi vitale pentru documentarul destinat sălilor- de cinema. Cei cițiva autori care au făcut efortul unei priviri mai proaspete, originale a- suprâ Unor realități cunoscute gap.care au apelat la formule mal’ dificile, dar

cu Impact emoțional.asupra spectatorilor, au fost și cei care s-au aflat pe primele locuri in palmaresul concursului „Cupei de cristal". Două peisaje diferite — natura satului și întoarcerea omului la un prieten și ajutor străvechi, calul („Caii de dimineață"), și tot natura — dar transfigurată artistic, preluată in universul unui pictor atît de original ca Sever Fren- țiu într-o simfonică efervescență de forme, culori, ritmuri in „Sentimentul unu”. Amindouă, filme creație a aceluiași regizor, Nicolae Cabel, diferite și totuși avînd ca sentiment unic : armonia. Grația naturii și grația artei. Ambele renunțind la cuvînt, dar folosind cu efect poetic-dramatic contrapunctul imagine-sunet sau, dimpotrivă, acordul imagi- ne-muzică. Ambele redescoperind cu succes forța de sugestie a vizualului, eliminind bombardamentul informațional al comentariului (incă atît de greoi la multe documentare) și va- lorificînd creator tripticul generator de sugestii, reverberații poetice, filozofice : imagine-tăcere-muzi- că. Și tot pe această forță de sugerare își bazează filmul-poem „Iar ca sentiment un cristal" tinărul regizor Ovidiu Bose Paș- tina. Originală redimensio- nare a mitului sportiv ia proporțiile omului-Sisif, antrenat intr-o cosmică întrecere cu el însuși, totodată într-o atît de pămin- teană trudă de autodepăși- re. Clipocitul apei, vîslela în ritm susținut, gifiit, e- couri de aplauze, tăcerea de după competiție, toate laolaltă încetează a mai fi „efecte sonore", ele întregesc un sens : sensul filozofic ai cine-eseului acestui înzestrat regizor-autor (preluînd ca moto al filmului un frumos vers din Elitis). Tot film de autor (și tot un tinăr talent pe generic : Laurențiu Damian) este și „Scrisoarea Măriei Tănase". Răscoli- toarea voce a Măriei Tănase de pe discurile rămase e fericit completată prin lectura ultimei sale scrisori — de către actrița Irina Petrescu. Ton confe- siv, dind filmului o dimensiune de mare vibrație lirică. Sînt voci cinematografice aparte, dornice și apte de înnoire, capabile să determine, sîntem siguri, „valul nou" pe care-I așteaptă de la realizatorii studioului publicul larg. Șl iubitor de film documentar.
Alice MANOIU

SUCCESE ALE 1NVĂȚĂMÎNTULUI TEHNIC SIBIAN
In cei peste zece ani de existență a in- 

vățămintului tehnic superior din Sibiu, In
stitutul de subingineri din acest oraș și-a 
adus o însemnată contribuție la pregătirea 
cadrelor necesare domeniilor prioritare ale 
economiei națidnale. El dispune de aproape 
treizeci de laboratoare, cu o dotare tehnică 
superioară, dintre care amintim pe cele de : 
studiul metalelor, manipulatori și ro
boți industriali, electrotehnică, meca
nică, control tehnic, mașini-unelte, teh
nologia materialelor etc. Conferențiarul 
universitar dr. ing. Valeria Deac, șeful ca
tedrei „Discipline fundamentale și de cul
turi tehnică generală" — ne spune : „Pre
gătim anual peste l 500 de studenți din care 
1 250 învață ia cadrul facultății de mecanică, 
la cursuri de zi și seral, in secțiile : tehno
logia construcțiilor de mașini, automatizări 
și calculatoare, electromecanică tehnologică, 
mașini-unelte și utilaj tehnologic. (în foto

grafia de mai sus : studenți din anul III, 
cursul seral, ai facultății de mecanică, intr-o 
oră de laborator). In cadrul ultimelor trei 
conferințe naționale in domeniile tehnologi
ilor neconvenționale, fizică și matematici 
ținute in orașul nostru, studenții sibieni au 
participat cu numeroase lucrări la sesiunile 
de comunicări tehnico-științifice, obținind 
premii I, II, III și mențiuni. Mulți studenți 
sint autori sau coautori de invenții. Ne pre
ocupă in mod deosebit instruirea lor, mai 
ales in problematica metodicii cercetării 
științifice. In acest fel am rezolvat 80 de 
contracte de cercetare științifică privind sis
temele de mecanizare, automatizare și robo
tizare, scule și dispozitive de inaltă produc
tivitate, energii neconvenționale ș.a., solu- 
ționind astfel în mod concret probleme ale 
necesităților producției". (EUGEN DICHI- SEANU).

„Eminesciana"
0 împlinirea a 137 de ani de Ia nașterea marelui nostru poet Mihai Eminescu a fost marcată, la Muzeul literaturii române din Capitală, de simpozionul consacrat activității de editare a operei „Luceafărului" poeziei românești, a textelor sale Inedite. Cercetători, cadre didactice universitare, muzeografi au subliniat universalitatea creației eminesciene. în încheiere a avut loc un recital de versuri ale „poetului-nepereche".Muzeul de artă a! Republicii Socialiste România a găzduit manifestările Mihai Eminescu și universul metaforelor poetice. Au fost prezentate o expunere despre coordonatele operei titanului poeziei românești, specificul său național și un recital de versuri eminesciene.De asemenea, Asociația scriitorilor din Capitală a consacrat marelui poet o seară literară.
0 La Biblioteca Centrală Universitară din Iași a fost deschisă o amplă expoziție de

carte. Sînt prezentate ediții rare, numeroase volume din versurile, proza și • publicistica lui Mihai Eminescu apărute de-a lungul anilor în țară și în străinătate. Expoziția cuprinde, de asemenea, scrisori, fotografii, facsimile, alte mărturii documentare privind universul creației eminesciene, contribuția genialului poet la afirmarea literaturii române pe plan universal.
0 Aniversarea a 137 de ani de la nașterea poetului național Mihaf Eminescu a fost marcată, miercuri, la Palatul culturii din Pitești printr-un simpozion omagial avînd drept generic Eminescu — izvoarele eternității. A urmat un recital literar-muzical, sugestiv intitulat Din dor de Eminescu. La Biblioteca județeană din aceeași localitate a fost vernisată expoziția de carte Eminescu — luceafărul poeziei românești, conținînd volume din cele mai reprezentative ediții ale operelor poetului, ca și lucrări de istorie și critică literară consacrate creației sale.

*

*

I

*J
*

*

*
*

*
*
*

*

*
*
*

*

*

*
*

<
*

î

ț

*

*

*

*
*

I

• UN SAT NEOLITIC Șl „MEȘ
TEȘUGARII” SĂI. Dlntre considera- țiile mai ample pe care arheologul Doina Ignat de la Muzeul Țării Crișurilor din Oradea le-a prezentat în cadrul celui de-al IX-lea simpozion național de tracologie privind stațiunea arheologică de la Suplacu de Barcău (Bihor) reținem pentru rubrica de față una care o particularizează între așezările neolitice. Este vorba despre prezența masivă a unor unelte de piatră : circa 400 de unelte întregi sau aproape întregi și peste 300 de piese în stare fragmentară. Uneltele se lucrau pe loc, în așezare, așa cum o dovedesc deșeurile de prelucrare și bucățile de rocă cu urme de prelucrare. Autoarea comunicării apreciază că uneltele neolitice descoperite la Suplacu de Barcău depășeau necesitățile unei singure comunități umane ; este avansată ipoteza că așezarea era „specializată" în prelucrarea uneltelor din piatră șlefuită destinate nu numai utilizării în propria așezare, ci și schimbului cu alte comunități. Vestigiile arheologice de aici luminează astfel un crîmpei din viața oamenilor de pe aceste locuri cu circa cinci milenii în urmă.

• VESTIGII ARHEOLOGICE 
GETO-DACICE IN CÎMPIA RO- 
MÂNĂ La nord~est de localitatea Mihal Bravu (județul Giurgiu) a fost Investigată o așezare geto-dacă, avînd două etape de locuire — ne scrie prof. Cristian F. Schuster. Secolelor II—I i.e.n. le aparține primul strat arheologic din care a fost recoltat un bogat material ceramic : fructiere, vase- borcan (foarte răspîndite In tot spațiul dacic), cățui. Interesante, prezentînd analogii cu descoperirile de la Popești (Argedava ?), sînt capetele de vulturi lucrate în lut care făceau parte din vase-candelabre, precum și două tipare din același material slujind la confecționarea unor cupe. Acestui nivel de locuire 1 se suprapune un al doilea, datînd din secolele I—II e.n„ importantă atestare a continuității de locuire geto-dacică și in această zonă a Cimpiei Române. Materialul aparținind acestei epoci cuprinde ceramică (fragmente de urcior, de amforă, un tipar de imitație romană, un capac cu picior), toate lucrate numai cu roata olarului, fapt ce atestă gradul de civilizație atins de societatea autohtonă în această epocă.

• NICOLAE MILESCU SPĂ
TARUL — 350 1° cadrul unor simpozioane științifice, organizate la Institutul de studii sud-est europene al Universității din București și la Liceul industrial nr. 1 din Curtea de Argeș, cu prilejul aniversării a 350 de ani de la nașterea cărturarului Nicolae Milescu Spătarul (1636—1708), cercetători de prestigiu ai operei sale au relevat noi dimensiuni' ale vieții și creației celui care a tradus intiia oară în limba noastră un text filozofic, precum și „Istoriile" lui Herodot,-a publicat, cel dinții dintre români, o scriere îh străinătate in limba latină (Paris, 1669), a realizat o celebră călătorie in China, a cărei descriere, in 4 cărți, a constituit o prețioasă contribuție la progresul dialogului Orient-Occident — ne comunică lector dr. Mihai Maxim de la Facultatea de istorie-filozofie din București. Prin această descriere, ca și printr-o „Istorie" otomană, rămasă In manuscris. Milescu a rămas in cultura noastră și ca primul orientalist român. Larga răspindire a operelor sale este dovedită și de descoperirea recentă, într-o biblioteci din Irkuțk, în Siberia, a unui codice-manuscris, conținînd o mare parte a lucrărilor milesciene. Comunicările prezentate la aceste manifestări științifice au evidențiat, totodată, marile merite ale spătarului in lărgirea orizonturilor și modernizarea limbii și culturii române, în desfășurarea dialogului nobil dintre popoare și civilizații.

® DEPUTATUL ȚĂRAN DIN A- 
DUNAREA AD-HOC A MUNTE- |\||E| în primul său număr din acest an, revista „Magazin istoric" publică sub semnătura Iui Constantin Dinu Mazilu un articol despre deputatul țăran din Adunarea ad-hoc munteană, Gheorghiță Lupescu, reprezentant al sătenilor din județul Rimnicu Sărat. în această adunare, Gh. Lupescu a propus, în numele său și a patru deputați săteni, un amendament prin care se cerea ca în viitoarea adunare obștească a țării sătenii să fie și ei reprezentați. Subliniind că „după legile și obiceiurile strămoșilor noștri, toți românii din orice stare aveau aceleași drepturi deopotrivă înaintea țării",’ dîrzul deputat țăran cerea „să se statornicească lucrurile o dată, și țara să fie cu Obșteasca adunare, tot ca în vremile vechi, alcătuită din toate stările de oameni", astfel îneît să poată reprezenta cu adevărat „toate păsurile și trebuințele a tot norodului român". Alături de cuvintele de mare frumusețe rostite în adunările ad-hoc de Moș Ion Roată, Pandelache Croitoru ori Constantin Tănase, gindurile lui Gheorghiță Lupescu stau mărturie marii sete de dreptate ce a stăpînit mereu inima și cugetul țărănimii noastre, voinței sale de a-și spune cuvîntul in cirmuirea țârii, potrivit cu numărul și însemnătatea sa în viața sooie- tății noastre.

• PROIECTUL UNEI ISTORII 
A BUCUREȘTILOR LA SFlRȘITUL 
VEACULUI TRECUT. Din multitudinea de informații despre istoria Bucureștilor cuprinse în fondul de documente „Primăria Capitalei" (păstrate la filiala București a Arhivelor Statului), deosebit de interesantă este, după cum ne comunică Eleonora Mitrescu, șefa filialei, circulara trimisă la 4 aprilie 1897 de primarul bucu- reștean C.F. Robescu In vederea alcătuirii unei „istorii a Bucureștilor" ; circulara, trimisă tuturor „suburbiilor" din componența „Culorilor" roșu, galben, albastru, verde, negru ce constituiau structura administrativă a orașului, cuprindea 52 de Întrebări șl era astfel motivată : „cu iubirea ce fiecare avem pentru orașul nostru pe care cu toții voim a-1 vede cit mai curînd în primul rînd printre orașele cele mari ale Europei, să lucrăm împreună pentru a-i lumina trecutul. Văzînd ce au fost Bucurescii timpurilor bătrine și uitîndu-ne la ce sînt astăzi și noi și urmașii noștrii vom munci mai cu spor să-i pregătim viitorul cel mai profund și cel mai dorit de toți românii". întrebările vizau cele mai diverse aspecte ale vieții social-economice, urmînd ca „delegații" suburbiilor să apeleze nu numai la documentele „ce poate se mai aflau in păstrare" în diferite locuri, dar și la amintirile sau povestirile bătrinilor. In dosarul respectiv, alături de circulară se află anexate și răspunsurile primite, relatind despre existența meșteșugarilor și diversitatea meseriilor practicate, despre hanuri, mori și poduri de pe Dîmbovița, despre ateliere și fabrici, despre toponimia străzilor bucureștene și legendele țesute in jurul lor.

Grupaj realizat de Silviu ACHIM
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SCRISOAREA ADRESATĂ PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

DE PREȘEDINTELE NORODOM SIANUK, 
LA PLECAREA DIN ȚARA NOASTRĂLa încheierea vizitei în țara noastră, președintele Kampuchiei Democrate, Norodom Sianuk, a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste' România, o scrisoare în care se spune :„In această zi, cînd se încheie șederea mea atît de plăcută și de neuitat în glorioasa Republică Socialistă România și in prestigioasa și atît de frumoasa sa capitală, București, îmi permit să vă adresez această scrisoare pentru a vă exprima, incă o dată, dumneavoastră, marele, foarte respectatul și mult iubitul conducător al poporului român, și doamnei Elena Ceaușescu, cea mai profundă și respectuoasă gratitudine, a mea și a soției mele, prințesa Monique, pentru constanta solicitudine față de noi, pentru toată bunăvoința și pentru minunata și atît de generoasa dumneavoastră ospitalitate, pentru primirea deosebit de amicală, de frățească și călduroasă".în scrisoare, președintele Kampuchiei Democrate mulțumește președintelui Nicolae Ceaușescu „pentru cuvintele atît de nobile rostite la adresa Kampuchiei și a poporului său", precum și „pentru sprijinul atît de important și prețios acordat dintotdeauna cauzei juste a unei Kampuchii independente, libere, neutre, nealiniate și pașnice. Despre toate acestea vom păstra o amintire nepieritoare".In continuare, în scrisoare se spune : „Ne bucurăm cu mult entuziasm de noile succese grandioase pe care Republica Socialistă România, grație dumneavoastră, domnule președinte Nicolae Ceaușescu, conducătorul mult iubit al națiunii române, le-a obținut, in acești ultimi ani, in toate domeniile edificării naționale și construcției sale socialiste, pentru fericirea și prosperitatea mereu crescîndă a poporului român".Arătînd că „România socialistă se bucură de un înalt prestigiu șl de o foarte mare popularitate în lumea întreagă", în scrisoare se subliniază : „Dumneavoastră aduceți o imensă contribuție istorică la dezvoltarea și întărirea prieteniei, cooperării și păcii între statele, națiunile și popoarele lumii. Să ne fie permis ca, pentru toate acestea, să vă felicităm în modul cel mai călduros și cu cea mai profundă admirație".în încheiere, președintele Kampuchiei Democrate arată că poporul și guvernul de coaliție al țării sale i se alătură în a exprima tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu gratitudinea sa deosebită și a transmite „cele mai fierbinți urări de sănătate, fericire, viață îndelungată și de glorie nepieritoare", precum și „asigurările celei mai înalte, respectuoase, pline de admirație și afectuoase considerații".

Cronica zileiLa Galeria de artă fotografică din Capitală a fost deschisă joi o expoziție a Asociației fotografilor amatori din Republica San Marino, înscrisă în cadrul colaborării cultu- ral-artistice bilaterale.
vremea

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 16 ianuarie, ora 20 — 19 
ianuarie, ora 20. în țară : Vremea va 
fi în general închisă, cu cerul mai 
mult noros. Se vor semnala precipita
ții temporare, mai ales sub formă de 
ploaie în sud și îndeosebi ninsoare în 
rest. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat, cu unele Intensificări în nord-

MĂTĂSARI : Locuințe 
pentru mineriNoul centru minier al Gorjului — Mătăsari — a intrat in cel de-al doilea an al cincinalului sub semnul unui amplu proces înnoitor. Ca urmare a unei susținute acțiuni de sistematizare, s-a conturat artera sa centrală, străjuită de blocuri noi de locuințe, moderne, funcționale. Recent au fost finalizate și puse Ia dispoziția minerilor alte două blocuri cu 4 niveluri, prevăzute la parter cu spații pentru unități comerciale șl prestatoare de servicii. Trezită la o viață nouă datorită extinderii în ultimii ani a extracției cărbunelui în bazinul Jilț, această localitate numără în prezent peste 1 500 de apartamente, dotate cu tot confortul urban, la care s-au adăugat noi construcții : modernul local al școlii generale cu 24 de săli de clasă, grădinița, căminul și creșa de copii, sala polivalentă, unități comerciale. Pe parcursul anului 1987 vor mai fi construite și puse la dispoziția minerilor încă 300 de apartamente, urmind ca, pînă la sfîrșitul cincinalului, in comuna Mătăsari să fie edificate peste 3 000 de apartamente. (Dumitru Prună).

BULETIN RUTIER
Informații de la Inspectoratul General al Miliției — 

Direcția circulațieTabloul rutier al ultimelor zile, caracterizat prin reducerea temperaturilor. prin ninsori uneori viscolite, readuce în atenția conducătorilor auto necesitatea adoptării mai mult ca oricind a unei maniere de conducere preventivă. Alternanta — pe parcursul acelorași trasee — a unor porțiuni de drum cu aderentă variabilă, unele deosebit de alunecoase, creează, atunci cînd se circulă cu viteză neadecvată, pericolul derapării. Riscurile sînt mai mari noaptea și în condiții de ninsoare. cînd vizibilitatea se reduce substanțial, ca și atunci cînd pe porțiunile de drum cu polei s-a așternut zăpadă. Așa a fost surprins de o porțiune cu polei Constantin Bratu, șofer profesionist, care, conducind mașina proprietate personală în condiții dificile de drum și vizibilitate. a apăsat pedala de accelerație mai mult decît trebuia. Autovehiculul a intrat în derapaj și s-a îndreptat lateral pe contrasens spre autoturismul 1—MH—1 726. cu care s-a tamponat. Sesizind pericolul. conducătorul acestui autoturism a încercat să evite coliziunea oprind in afara drumului. Dacă nu ar fi procedat astfel, consecințele impactului ar fi fost cu mult mai grave.Foarte riscantă. în condiții de aderență redusă, este și folosirea frî- nei de serviciu, care, prin blocarea roților, favorizează deraparea. De aceea, pe suprafețe de drum deosebit de alunecoase, reducerea vitezei trebuie realizată numai cu ajutorul frinei de motor.Pentru evitarea blocării unor autovehicule pe suprafața carosabilă, ca urmare a răminerii în pană, și pentru asigurarea unei desfășurări cursive a traficului rutier, înainte de a se porni la drum mașinile trebuie
Administrația de Stat Loto-Pronosport informează :Duminică, 18 Ianuarie, se organizează prima TRAGERE LOTO 2 a anului 1987, Fără îndoială că acest gen de tragere constituie, de fiecare dată, un prilej deosebit de avantajos pentru toți participanții, cărora le oferă mari și numeroase șanse de ctștig. Formula TRAGERII LOTO 2 se impune prin simplitate și eficientă : se efectuează

La vernisaj au luat parte reprezentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, ai conducerii Asociației artiștilor fotografi din tara noastră, oameni de artă și cultură.
estul tării, cu 35—60 kilometri pe oră. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 10 și zero grade, mai co- 
borîte în nord, pînă la minus 14 gra
de, iar cele maxime, în general, între 
minus 4 și plus 7 grade. Se va sem
nala, pe alocuri, ceață și, de aseme
nea, polei. în București : Vremea va 
fi în general închisă, cu cerul mai 
mult noros. Se vor semnala precipi- > 
tații temporare sub formă de ploaie, 
lapoviță și ninsoare. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila între minus 4 și zero 
grade, iar cele maxime între zero și 
4 grade. Condiții de ceață și polei.

PLOIEȘTI : Tehnologie 
modernă de fabricațieSpecialiștii întreprinderii de produse refractare Pleașa au pus la punct o nouă și modernă tehnologie : turnare-vibrare cu lianți chimici a suporturilor pentru balbo- tarea oțelului în oalele de turnare. Prin aplicarea acestei noi tehnologii de fabricație, suporții realizați rezistă la de trei ori mai multe șarje în comparație cu cei realizați prin metodele aplicate pînă acum. (Ioan Marinescu).

ARAD : Cantină 
muncitoreascăLa cunoscuta întreprindere de mașini-unelte din Arad s-a dat în folosință, în acest început de an, o nouă și modernă cantină pentru oamenii muncii de aici. Asigurind zilnic un variat meniu pentru circa 1 200 muncitori, noua cantină își procură o bună parte din produsele necesare din cadrul gospodă- riei-anexă care ființează pe lingă această întreprindere. (Tristan Mihuța).

pregătite temeinic. Verificarea minuțioasă a stării pneurilor, a bunei funcționări a sistemului de frînare și iluminare-semnalizare, a mecanismului de direcție, ca și punerea la indemînă a materialelor antiderapante sint mai necesare ca oricind. De starea tehnică a mașinii și de pregătirea acesteia la plecarea in cursă depinde ajungerea cu bine la destinație.Deosebită precauție în pilotarea autovehiculelor este necesară în zonele aglomerate, in care pietonii se angajează mai frecvent în traversări. Trecerile pentru pietoni trebuie să constituie puncte în care viteza de deplasare a mașinilor trebuie în așa fel corelată cu starea drumului și cu gradul de vizibilitate. încît să permită în orice moment oprirea in condiții de siguranță. La Bacău, conducătorul autoturismului 2-BC-575, care nu a redus suficient viteza în apropierea unei treceri pentru pietoni. a tamponat un alt autoturism, oprit pentru a acorda prioritate persoanelor care traversau, creînd astfel un moment de pericol. Maximă atenție este necesară și din partea pietonilor. Pericolul de a aluneca în timpul traversărilor, posibilitățile mult, mai reduse ale celor de la volan de a opri în timp util, vizibilitatea adeseori mult diminuată sînt tot atitea motive de precauție.Mai multă grijă trebuie acordată copiilor, care, in această perioadă, sint prezenți în număr mai mare în preajma drumurilor. Unii dintre ei se hazardează cu săniuțe, schiuri și patine mal ales pe străzile în pantă, unde improvizează derdelușe. La observarea acestora, conducătorii auto trebuie să reducă din timp viteza șl să circule cu toată atenția.
3 extrageri a 4 numere, din 75. Una din caracteristicile distinctive constă și în aceea că se poate clștiga și numai cu 2 numere din 4 extrase. Desigur că rămîne valabilă regula, potrivit căreia mal multe bilete înseamnă și mal multe șanse de cîștig.De reținut că ultima zi in care pot fi jucate numerele preferate este sîmbătă, 17 decembrie.

încheierea vizitei de prietenie 
a președintelui Norodom SianukJoi s-a Încheiat vizita de prietenie efectuată in țara noastră, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, de-prințul Norodom Sianuk, președintele Kam-

Vizita delegației Partidului Socialist Popular din Danemarcaîn perioada 10—15 ianuarie, președintele Partidului Socialist Popular din Danemarca, Gert Petersen, a efectuat în fruntea unei delegații o vizită în țara noastră, la invitația C.C. al P.C.R. Din delegație au mai făcut parte tovarășii Hanne Jacobsen și Hans Nebel.în timpul vizitei, președintele Partidului Socialist Popular din Danemarca a avut convorbiri la C.C. al P.C.R. cu tovarășii Petru Enache și Ion Stoian, membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv, secretari ai C.C. al P.C.R. în acest cadru, s-a procedat la o informare reciprocă asupra activității și preocupărilor actuale ale celor două partide.Delegația a vizitat obiective economice și social-edilitare din județele Dîmbovița și Brașov, precum și din Capitală și s-au întilnit cu reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat.
Atitudinea față de resursele materiale și energetice

(Urmare din pag. I)unei adevărate revoluții tehnologice. Cercetarea științifică a pus, in ultimii ani, la dispoziția industriei o serie de materiale de înaltă performanță, aflate acum în continuă perfecționare : dielectrici solizi sau lichizi, plastici ranforsați, aliaje din polimeri, copolimeri, elastomeri ter- moplastici ș.a. Nume noi. aparent încifrate, lansate de ingineria materialelor, nume care cu siguranță vor intra în vocabularul cotidian al viitorului apropiat. Șirul exemplelor ar putea fi continuat. Bunăoară, tehnologia siliciului, care a uluit lumea ultimelor două decenii, deși continuă seria performanțelor spectaculoase, are de pe acum un concurent care își face tot mai mult anunțată prezența : bioelectronica. Specialiștii au calculat că dacă semiconductoarele din structurile microelectronice actuale au dimensiuni de ordinul unei miimi de milimetru, în tehnologia bioelectronicii, noile materiale realizate vor permite asigurarea unor dimensiuni de o sută de ori mai mici, concomitent cu sporirea extraordinară a vitezei de prelucrare și a densității informațiilor, în aceeași sferă a senzaționalului de „mîine" din domeniul noilor materiale se situează și electronica moleculară, care va asigura realizarea unor componente electronice cu dimensiuni de ordinul moleculelor.Cită forță, cită putere de concentrare, cîtă perseverență, cită competență și, de ce nu, cît geniu creator se revarsă dinspre lumea științei spre imensa lume a producției materiale, Și nu putem fi decît mîndri că în șirul marilor performanțe pe care omenirea le-a înscris în ultimele decenii pe magistralele progresului știința românească, consecventă unor prestigioase tradiții, și-a pus numeroase semnături de marcă. Ceea ce se impune acum, în spiritul indicațiilor trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, este ca știința românească să se angajeze cu toată hotărîrea în activitatea revoluționară de descoperire a noi și noi taine ale naturii și universului, să-și aducă o contribuție tot mai însemnată la îmbogățirea tezaurului științific național și universal. Cercetării nu i se cere să mute munții din loc pentru punerea în valoare a unor resurse materiale vag conturate, ci să pătrundă tot mai adînc în tainele noii inginerii a materialelor, să le stăpî- nească și să ofere alternative de resurse materiale nu cantitative, ci calitative. Forța excavatoarelor — necesară desigur în continuare — nu trebuie să prevaleze în eforturile de perspectivă pentru asigurarea resurselor materiale ale țării ; ea poate și trebuie tot mai mult să fie înlocuită cu instrumentele fine ale muncii de laborator. Multe țări dezvoltate au reușit să renunțe la o serie de industrii „grosiere", tocmai pentru că cercetătorul a gîndit cu un pas înainte noul drum, noul conținut al resurselor materiale, de fapt, noile exigențe ale revoluției tehnico-științi- fice. Drumul spre miniaturizare in industrie, drumul spre performanțele
INFORMAȚII• înaintea ultimei runde, in turneul de baraj pentru desemnarea campioanei republicane de șah pe anul 1986, ce se desfășoară la Sovata, pe primul loc al clasamentului se află Gertrude Baumstark (2,5 puncte), urmată de Ligia Jicman (2 puncte) și Smaranda Boicu (0,5 puncte). în penultima partidă, Ligia Jicman a invins-o cu piesele negre pe Gertrude Baumstark,• La Suceava, Ia sfîrșitul acestei săptămîni se vor desfășura Campionatele internaționale de patinaj viteză ale României, competiție la care și-au anunțat participarea sportivi și sportive din Cehoslovacia, R.P.D. Coreeană, R.D. Germană, Polonia, Ungaria și U.R.S.S. Din țara noastră vor lua startul, printre alții, Ileana Cleteșteanu, Cerasela Hordobețiu, Mihaela Dascălu, Orlando Cristea, Tiberiu Kopacz, Nicolae Sandu, Edmond Cseh.• Peste 30 000 de spectatori au urmărit la Atena meciul dintre echipele Greciei și Ciprului, contind pentru preliminariile campionatului european de fotbal (grupa a 5-a). Fotbaliștii greci au obținut victoria cu scorul de 3—1 (0—0). în clasament conduce Grecia — 6 puncte (din 4 meciuri disputate), urmată de Olanda — 5 puncte (din 3 jocuri), Polonia — 3 puncte (din 2 partide).• Rezultate înregistrate în grupele sferturilor de finală ale competiției internaționale masculine de baschet „Cupa Koraci" : B.C. Cantu — Sibenik 97—87 ; Varese — Jugo- plastika Split 105—90 ; Antibes — B.C. Barcelona 97—95; Berloni Torino — Assubel Marienburg (Belgia) 83—65; Zaragoza — Partizan Belgrad 98—91; Caja Madrid — Buduc- nost Titograd 99—88 ; B.C. Challans (Franța) — Juventus Caserta 75—76.• Proba masculină de ștafetă 3X10 km din cadrul concursului internațional de schi-fond de la Fleclaz (Franța) a revenit echipei Iugoslaviei, cu timpul de 1 h 29'56” 01/100, urmată de formațiile Elveției — (1 h 29’59”0l/100) și Franței - 

puchiel Democrate. împreună cu prințesa Monique Sianuk.La plecare, în Gara de Nord din Capitală, oaspetele a fost salutat de Petru Enache, vicepreședinte al Consiliului de stat, loan Totu, ministrul afacerilor externe, de alte persoane oficiale.
Vizita în România a delegației Partidului Socialist Popular din Danemarca s-a desfășurat sub semnul bunelor relații de prietenie și colaborare dintre cele două țări și popoare.

COMUNICATîn ziua de 15 ianuarie a.c., în jurul orei 13, la întreprinderea de utilaj minier din municipiul Satu Mare, ca urmare a zăpezilor și ploilor abundente din ultimul timp, s-a produs un grav accident prin prăbușirea acoperișului unei hale de producție. Accidentul a provocat moartea a 10 persoane și rănirea altor 47 de persoane, din care unele se află în stare gravă.Organele locale de partid șl de 
de înaltă finețe și tehnicitate, drumul spre competitivitatea mondială nu este trasat numai de proiectanții și producătorii din sectoarele prelucrătoare, ci, în egală măsură — dacă nu chiar tot mai accentuat ! — de producătorii de resurse materiale. Numai printr-o strinsă și eficace conlucrare intre producătorii și beneficiarii resurselor materiale, numai printr-o sistematică ancorare a procesului de înnoire in cele două sfere ale producției industriale, numai printr-o abordare globală a dezvoltării resurselor materiale, prin prisma cerințelor reale ale industriei prelucrătoare va putea fi realizat pasul hotăritor spre producția de competitivitate ridicată, scăpată de obsesia permanentei crize de materii prime. Altfel se poate ajunge în situația ca eforturile tehnice și financiare pentru punerea în valoare a unor resurse materiale cantitativ sporite să fie mult mai mari decit eforturile similare pe care le-ar presupune finalizarea unor programe speciale de înnobilare a resurselor existente printr-un aport sporit al cercetării științifice.Despre aceeași consecvență în promovarea mai fermă a capacității creatoare este vorba și în cazul asigurării resurselor energetice necesare economiei. în ultimii ani, unele întreprinderi se confruntă cu unele probleme privind alimentarea cu energie electrică. Aceasta este o realitate incomodă pe care o simt nu numai colectivele în cauză, ci, deseori, și consumatorii casnici. Dacă în anumite locuri se întrerupe pentru o oră sau două furnizarea curentului electric, explicația nu trebuie căutată în nu știu ce accidente în rețeaua de distribuție sau în erori de planificare, ci, pur și simplu, în lipsa de energie, îndeosebi în orele „vîr- fului" de sarcină, datorate unor încălcări ale programelor stabilite. Ar fi multe de spus în legătură cu această „lipsă", pe care însă trebuie să o considerăm relativă, ținînd seama de caracterul subiectiv al neajunsurilor. Pentru că in cauză sînt, de fapt, deficiențele existente în mecanismul bazei tehnice a producției de energie — termocentrale care funcționează doar la jumătate din capacitatea lor instalată, obiective energetice noi nepuse în funcțiune, atitudine tolerantă în înfăptuirea programului de promovare a resurselor energetice neconvenționale ș.a. — ca și cele din domeniul gospodăririi energiei, aspect asupra căruia vom stărui intr-un alt comentariu.Din suita acestor fapte să ne oprim la unulAdin păcate, considerat încă minor. în mod inexplicabil, în rîndul cale — consilii nale, municipale unor foruri lo- populare comu- sau județene —se constată o detașare față de răspunderea ce le revine în asigurarea unor resurse energetice alternative :energia vintului, energia solară, bio- gazul ș.a. Desigur, procentele privind contribuția acestor resurse la asigurarea necesarului de energie nu sînt
SPORTIVE(1 h 30’00”05/100). în proba feminină de ștafetă 3X5 km pe primul loc s-a situat Italia — (53’09”06/100).• Proba feminină de slalom special disputată pe pîrtia de la Fluhli (Elveția) în cadrul „Cupei Europei" a fost cîștigată de elvețiană Monika Hess, cu timpul de l'27”79/100. Pe locurile următoare s-au situat compatrioata sa Marielle Studer — (l’28”80/100) și austriaca Ingrid Sal- venmoser — (1’28”93/100).• Rezultate înregistrate In prima manșă din turul II al Cupelor europene de volei : masculin : „Cupa campionilor europeni" : Ruda Hvezda Fraga — Ț.S.K.A. Sofia 1—3 ; D.V. Hamburg — Ț.S.K.A. Moscova 0—3 ; Brother Martinus Amstelveen (Olanda) — Steaua București 3—1 ; Panini Modena — Eczacibasi Istanbul 3—0 ; „Cupa cupelor" : Radiotehnika Riga— Tartarini Bologna 3—2 ; S.C. Leipzig — Bosnia Sarajevo 1—3 ; feminin : „Cupa campionilor europeni" ; Bayern Lohof (R.F. Germania) — Olimpia Ravena 0—3 ; Ura- Iocika Sverdlovsk — Ujpest Dosza Budapesta 3—1 ; Dynamo Berlin — Ț.S.K.A. Sofia 3—0 ; „Cupa cupelor" : Tungsram Budapesta — Ko- munalnik Minsk 0—3 ; Reggio Emilia— Akademik Varna 3—1 ; U.K. Bratislava — S.G. Feuerbach (R.F. Germania) 0—3.
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TURNU MĂGURELE:

Noi tipuri 
de motoare electriceLa tinăra și moderna întreprindere de mașini electrice din municipiul Turnu Măgurele a fost omologat și introdus in fabricația de serie, încă din primele zile ale lunii ianuarie, un nou tip de motor cu o putere de 315 kW și 1 000 de rotații pe minut. Un prim lot de astfel de produse, cu parametri tehnico-funcționali la nivelul celor mai bune pe plan mondial, este destinat unităților energetice de la Rovinari, Doicești, Anina, Turceni. Punînd în centrul preocupărilor promovarea pe scară largă a progresului tehnic, colectivul întreprinderii din municipiul de pe malul Dunării va realiza în acest an un mare număr de produse noi, reprezentînd 70 la sută din producția anuală globală. (Stan Ștefan).

stat au luat primele măsuri operative impuse de situația creată.Pe baza indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, la fața locului s-a deplasat imediat o comisie de partid și de stat, în vederea lichidării urmărilor accidentului și stabilirii cauzelor acestuia.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a transmis, totodată,, cele mai sincere condoleanțe familiilor îndoliate.
incitante, ele oscilînd între 2—5 la sută. Dar cît de mult ar cintări in prezent aceste procente în balanța energetică a țării, dacă ar fi coborit de pe hîrtie în realitate 1 Iată de ce neglijarea resurselor energetice alternative este o atitudine intolerabilă, raportîndu-ne deopotrivă la'cerințele stringente ale economiei, cit și la tendințele, la preocupările majore existente, în acest sens, pe plan mondial. Bunăoară, la recentul Congres mondial al energiei, desfășurat in toamna anului trecut la Cannes, s-a apreciat că resursele alternative de energie in lume vor ajunge la o pondere de 4—6 la sută în anul 2000. Există, în acest sens, suficiente certitudini că cifrele estimate sint realiste. Cea mai mare atenție se acordă energiei solare, în- registrîndu-se în ultimul timp progrese încurajatoare in transformarea energiei solare in energie electrică și termică. Specialiștii apreciază că în următorii zece ani problema acumulării energiei solare va fi soluționată eficient Cele 182 de centrale geotermale existente în lume, cu o putere totală de 4 700 de megawați, sint, de asemenea, o dovadă a seriozității cu care este urmărită valorificarea tuturor resurselor energetice alternative. în acest sens, centrala electrică geotermală, de un MW, intrată recent în funcțiune Ia Oradea, este o realizare care trebuie cît mai rapid extinsă și în alte zone ale țării, putîndu-se economisi însemnate resurse energetice. Nu surprinde, de asemenea, nici puterea în continuă creștere a centralelor eoliene. Numai în S.U.A.. Olanda, Danemarca și R.F. Germania puterea totală a centralelor . electrice eoliene a ajuns la 1 500 de megawați, în sfîrșit, mai amintim că din potențialul energetic al fluxurilor marine de 200 milioane megawați/h, în prezent se exploatează doar 0,3 la sută. Puterea centralelor de acest gen care funcționează în prezent în U.R.S.S., Franța, China șl Canada a ajuns Ia 300 de megawați.Toate aceste realizări in domeniul asigurării bazei energetice presupun eforturi cu totul deosebite, atît din partea cercetării, cît și a producătorilor de utilaje, ca și a constructorilor. Firește, nimeni nu se gîndește că vreodată aceste resurse alternative vor concura cu marile fluxuri energetice pornite dinspre termocentrale, hidrocentrale său centralele atomo- electrice. Ele au însă în economia fiecărei țări un loc și un rol bine determinat, putînd suplini uneori exact acele „picături" atit de necesare in asigurarea unei balanțe energetice permanent echilibrate.Din atitudinea colectivelor din economie față de cerința asigurării resurselor materiale și energetice pentru buna desfășurare a producției nu pot fi detașate aspecte mai importante sau mai puțin importante. Fiecare secvență din programul asigurării resurselor este de importanță hotărîtoare pentru păstrarea în permanență a unui raport judicios, bine cîntărit între necesitățile și posibilitățile economiei, riguros fundamentate prin plan.

FRANCE PRESSE:

Automedicația, practică
Americanii, obsedați adesea de 

problemele sănătății, au devenit 
consumatori in asemenea măsură ai 
vitaminelor și ai unor substanțe 
minerale, incit autoritățile incep să 
se preocupe în mod serios de rava
giile produse de aceste excese.

Practic nu există produs de vin- 
zare in magazinele alimentare — 
de la piine și lapte la... conserve 
pentru animalele domestice — care 
să nu fie supravttaminizat. Aceas
ta este considerat totuși insufi
cient de către 40 la sută dintre 
americani, care adaugă zilnic re
gimului lor diverse pilule, compri
mate și getule.

Vitamina C antiscorbutică. vita
mina D împotriva stressului, vitami
na A împotriva acneei, considerate 
ca fiind „clasice" in acest domeniu, 
sint departe de a fi singurele cău
tate. Vitamina E, zisă „a tinereții", 
pentru că ar intirzia apariția ridu
rilor si ar diminua oboseala, se 
bucură de o mare popularitate...

Metaloidele, precum seleniul, des
pre care unii cred in mod cu 
totul neîntemeiat că , ar combate 
cancerul, sint folosite ca tratament 
de un public larg, inclinat cu atit 
mai mult spre automedicație cu cit 
costul îngrijirii sănătății in institu
țiile de specialitate (spitale, clinici 
etc.) este foarte ridicat in Statele 
Unite.

Laboratoarele caută să profite 
cit mal mult de această situație, 
fiind imitate de mii și mii de ma
gazine de produse dietetice și de 
zeci de autori in căutare de succes, 
ale căror lucrări se bucură de cea 
mal mare popularitate in rlndurile 
publicului, fie și numai pentru 
titlurile lor : Almanahul... vitami
nelor, Biblia... calciului ș.a.

In spiritul prieteniei 
tradiționale, al colaborării 

rodnice reciproc avantajoaseSe împlinesc astăzi 39 de ani de la semnarea primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România și Bulgaria. Prin încheierea acestui document de deosebită însemnătate, prietenia dintre poporul român și poporul bulgar — care, de-a lungul secolelor, de cînd conviețuiesc de-o parte și de alta a Dunării, au conlucrat adesea și s-au într'ajutorat în lupta împotriva asupririi străine, pentru renaștere națională, pentru independență și libertate, în vederea făuririi unei vieți demne — a fost ridicată la rang de politică de stat. Este semnificativ însuși faptul că tratatul româno-bul- gar a fost primul document de acest gen încheiat de România după instaurarea puterii populare. El a dat expresie voinței și hotărîrii celor două țări și popoare de a consolida, în noile condiții istorice, relațiile prietenești și de a dezvolta neîncetat colaborarea dintre ele în toate domeniile. în interesul făuririi noii orînduiri în România și Bulgaria, al bunei vecinătăți, păcii și înțelegerii Internaționale.Retrospectiva celor aproape patru decenii ce au trecut de la încheierea tratatului pune în evidență faptul că prevederile lui au exercitat o puternică înrîurire asupra ansamblului legăturilor • româ- no-bulgare. în a- ceastă perioadă istorică, legăturile noastre de prietenie și colaborare, puternic stimulate de comunitatea de orînduire. a țelurilor și aspirațiilor celor două popoare, au căpătat un conținut calitativ nou, superior și s-au dezvoltat pe toate planurile.Acelorași nobile scopuri > le servește noul tratat româno-bulgar, semnat în 1970 de tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov, document care a fixat cadrul și coordonatele dezvoltării relațiilor bilaterale în noua etapă a construcției socialiste în cele două țări.Evoluția ascendentă a colaborării multilaterale româno-bulgare în întreaga perioadă a făuririi noii orînduiri evidențiază cu putere trăinicia principiilor noi așezate Ia temelia relațiilor dintre țările noastre — principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești.Prevederile tratatului au fost îmbogățite și concretizate an de an prin declarațiile comune, semnate la nivelul cel mai înalt, prin alte documente bilaterale, care, punînd în evidență extinderea și aprofundarea legăturilor noastre, au conturat noi obiective ale colaborării prietenești, reciproc avantajoase. Dezvoltarea ansamblului relațiilor româno-bulgare se bucură de o înaltă apreciere din partea celor două popoare, a conducerii de partid și de stat a României și, respectiv, a Bulgariei. Cu prilejul rec.entei întîlniri prietenești de lucru, la nivel înalt, de la Giurgiu și Ruse, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU declara în acest sens : „în spiritul relațiilor de prietenie tradiționale, de secole, intre popoarele noastre, colaborarea din anii socialismului a ridicat pe o treaptă superioară aceste tradiții. Ne revine marea răspundere față de popoarele noastre de a păstra și dezvolta aceste tradiții, de a face totul pentru ca relațiile de prietenie și colaborare — care s-au dovedit trainice chiar în cele mai grele împrejurări — să se dezvolte tot mai puternic. La rîndul său, tovarășul TODOR JIVKOV a declarat: „Prietenia româno-bulgară are tradiții adinei, cunoaște multe manifestări luminoase. Dar ea nu s-a întruchipat niciodată intr-o atît de amplă colaborare și construcție comună, niciodată legăturile noastre din diferite domenii ale vieții materiale și spiri

39 de ani de la încheierea 
primului Tratat 

de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală 

dintre România 
și Bulgaria

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

Întocmai ca intr-un han spaniol, 
fiecare găsește in asemenea locuri 
ceea ce caută: șoferii de pe autoca
mioanele grele descoperă că vita
mina B micșorează încordarea in 
timpul conducerii, fanaticii televi
ziunii că vitamina A ameliorează 
vederea in fața micului ecran, pină 
și.., jucătorii de golf iși au vitami
na „lor". Dacă ai dureri de dinți, 
dacă al circulația defectuoasă la 
membrele superioare ori inferioare 
sau dacă in timpul unei călătorii 
mai lungi cu avionul te resimți de 
pe urma decalajului de fus orar, 
toate acestea nu mai constituie o 
problemă : gama vitaminelor, a 
substanțelor minerale și altor pro
duse similare pentru a remedia ase
menea situații este, practic, neli
mitată...

Potrivit Departamentului însărci
nat cu controlul produselor alimen
tare și farmaceutice (Food and Drug Administration — F.D.A.), din 
dorința de a fi cit mai sănătoși 
americanii pur și simplu își pun in 
pericol sănătatea. Pericolul nu vine 
atit din administrarea sistematică 
de „cocteiluri" de vitamine, al că
ror dozaj este in general echilibrat, 
ci din supraadministrarea unei 
anumite vitamine sau unui anumtt 
mineral, practică curentă pe care o 
urmează 5 sau 10 la sută din în
treaga populație americană. Spe
cialiștii F.D.A. consideră că un ex
ces de vitamină antispasmodică B-6 
(200 mg pe zi) poate provoca pe 
termen scurt amorțirea degetelor de 
la mlini și picioare, iar pe termen 
lung grave deficiențe neurologice, 
inclusiv paralizia. Doze in exces de 
vitamina A provoacă tulburări he
patice și malformații ale fetusului, 

tuale nu au fost atit de strinse și atit de bogate ca in ultimii ani".Rolul hotărîtor în asigurarea dezvoltării relațiilor româno-bulgare l-au avut și îl au legăturile de prietenie dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Bulgar, care au înscris, ca una din preocupările lor esențiale, valorificarea, în fiecare etapă, a posibilităților mereu mai ample pe care le oferă — pentru extinderea relațiilor noastre — progresul multilateral al celor două țări pe calea socialismului. Un rol de cea mai mare însemnătate în această evoluție l-au avut și îl au în- tîlnirile și convorbirile devenite o practică statornică dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov, care au prilejuit de fiecare dată depistarea unor noi posibilități de extindere a conlucrării, stabilirea de noi obiective ale acesteia și adoptarea unor hotărîri de amplă semnificație pentru dezvoltarea ansamblului relațiilor româno-bulgare.Constituie motiv de satisfacție comună dezvoltarea pe care o cunoaște colaborarea în domeniul economiei ; schimburile de bunuri materiale cresc de la un an la altul și vor cunoaște un important spor și în actualul cincinal. O caracteristică a acestei evoluții este creșterea ponderii cooperării și specializării în producție, ceea ce conferă o eficiență sporită colaborării. O bună experiență s-a a- cumulat în construirea prin e- forturi comune a unor importante obiective, pentru economiile naționale ale celor două țări. în acest sens, o importanță deosebită are înțelegerea la care s-a ajuns privind pregătirea tuturor condițiilor în vederea trecerii, în acest an, la realizarea hidrocentralei Turnu Măgurele — Nikopole, astfel ca în deceniul viitor aceasta să înceapă să producă energie electrică, ceea ce va constitui un nou și măreț monument al prieteniei. O practică statornică o constituie totodată schimbul de experiență pe linie de partid, a contactelor între organizațiile de masă și obștești : se dezvoltă conlucrarea în domeniul tehnico-științific, pe plan cultural, în alte domenii de interes comun.Prevederile tratatului își găsesc, totodată, materializare In colaborarea pe plan internațional, România și Bulgaria. împreună cu celelalte țări socialiste, cu forțele progresiste, democratice, antiimperialiste aducînd o contribuție importantă la lupta pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, în primul rînd la dezarmarea nucleară, la efortul pentru destindere și pace în întreaga luriiel da ț'ări situate în Balcani,1 România' și Bulgaria militează pentru dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate și colaborare In această regiune, pentru crearea în această parte a Europei a unei zone fără arme nucleare, a înțelegerii șl păcii, O concludentă mărturie a acestei poziții constructive o constituie Decla- rația-Apel a celor două țări privind transformarea Balcanilor lntr-o zonă fără arme chimice.Sînt, toate acestea, mărturii ale faptului că în perioada ce a trecut de la încheierea primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală româno-bulgar, relațiile dintre țările noastre au cunoscut o largă extindere și diversificare. La aniversarea de astăzi, poporul nostru, re- înnoindu-și sentimentele de prietenie față de poporul bulgar, adresîn- du-i urarea de a obține noi succese în înflorirea patriei sale socialiste, pe calea trasată de cel de-al XIII- lea Congres al Partidului Comunist Bulgar, este convins că relațiile româno-bulgare vor cunoaște, și de aici înainte, o intensă dezvoltare, în interesul construcției socialiste în cele două țări, al cauzei generale a socialismului, păcii și înțelegerii în Balcani, pe continentul european, ca și în întreaga lume.

dăunătoare
iar un abuz de seleniu poate avea 
chiar efecte mortale.

Calciul, prezentat de unii ca fiind 
mineralul „miracol", a devenit un 
veritabil drog pentru milioane de 
americani. Considerat că ar putea 
preveni apariția osteoporozei (fria- 
bilitatea oaselor) la femei, după o 
anumită vlrstă, vinzările de calciu, 
fără rețetă medicală, au crescut in 
decurs de 3 ani de la 47 la 125 mi
lioane de dolari, urmind ca in 
scurtă vreme să depășească 200 mi
lioane de dolari. Or, dacă anual se 
înregistrează in S.U.A. 20 de mili
oane de cazuri de osteoporoză, din
tre care 1,3 milioane soldate cu 
fracturi, nu s-a dovedit cituși de 
puțin că mineralul miracol, calciul, 
are un rol preventiv in acest do
meniu. In schimb, administrarea de 
calciu in doze excesive duce la scă
derea in organism a cantității de 
alte substanțe minerale, uneori tot 
atit de importante, precum flerul, 
zincul, manganul; mai mult, ele pot 
duce la formarea de calculi renali.

Neliniștiți de proporțiile luate de 
această „vltaminomanie", oamenii 
de știință și experțli F.D.A. au fă
cut apel la medicii americani să 
urmărească mai îndeaproape efec
tele secundare ale acestor „droguri 
ale sănătății" la pacienții lor și 
să-i sfătuiască să se abțină de la 
asemenea practici.

Mai înțelept ar fi, spun ei, ea 
oamenii să înțeleagă că vitaminele 
și alte elemente necesare organis
mului trebuie sd provină din ali
mente, și nu să fie luate de-a gata 
sub formă de pilule. Rămine insă 
ca și americanii, care suferă de o 
adevărată obsesie a „curelor mira
culoase", să se convingă de acest 
lucru.
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A Pentru reducerea rachetelor cu rază medie de acțiune

Acțiuni și luări de poziție
pentru oprirea cursei înarmărilor

și trecerea la dezarmare
Inițiativă în vederea declarării Spaniei 

țară denuclearizatăMADRID 15 (Agerpres). — Partidul Comunist din Spania a cerut ca parlamentul să examineze problema adoptării statutului de țară denuclearizată, a declarat, la o conferință de presă, reprezentantul in parlament al coaliției „stingă unită". El a menționat, informează agenția T.A.S.S., că, dacă parlamentul nu va lua această inițiativă,
A

Necesitatea interzicerii totale a experiențelor nucleare A
HELSINKI 15 (Agerpres). — Ne

cesitatea încetării imediate a cursei 
înarmărilor, a interzicerii totale a 
experiențelor nucleare a fost evi
dențiată in comunicatul dat publi
cității la încheierea reuniunii re
prezentanților partidelor social-de- 
mocrate si mișcărilor sindicale din 
țările nordice, desfășurată la Hel
sinki. Subliniind importanța intil- 
nirii 
înalt de la 
s-au pronunțat 
armamentelor strategice, 
retragerea rachetelor cu rază medie 
de acțiune din Europa, împotriva

sovieto-americane la nivel 
Reykjavik, delegații 

pentru reducerea 
pentru

, BONN 15 (Agerpres). — Intr-o 1 declarație dată publicității la Bonn, j ministrul de externe al R.F. Ger- ' mania, ■ Hans-Dietrich Genscher, l și-a exprimat încrederea in legătu- ? ră cu rezultatele noii runde a tra- \ tativelor sovieto-americane privind i armamentele nucleare și cosmice, * apreciind că, în prezent, există șanse mai mari ca oricind in ce
In favoarea eliminării 

a măsurilorCIUDAD DE GUATEMALA 15 (Agerpres). — într-o declarație făcută la Ciudad de Guatemala, secretarul executiv permanent al Sistemului Economic Latino-American (S.E.L.A.), Sebastian Alegrett, a con- demnat practicile protecționiste din comerțul mondial, mai ales măsurile cu caracter restrictiv, discriminatoriu adoptate de statele capitaliste industrializate la adresa produselor de export ale țărilor în curs de dezvoltare — transmite agenția Prensa Latină. El a evidențiat efec-
Spre unitatea de acțiune a forțelor 

de opoziție din ChileSANTIAGO DEJ CHILE 15 (Agerpres). — Liderul stîngii democrat - creștine din Chile, Luis Maira, a reafirmat necesitatea unirii tuturor forțelor de opoziție față de actualul regim militar din această țară, în vederea creșterii mobilizării sociale, transmite agenția Prensa Latina.într-o declarație făcută revistei „Analisis", Maira a arătat că o stingă unită, cu un proiect național și o strategie comună, este capabilă de a oferi oppziției, de centru și de dreapta, o propunere de acțiune comună.
POPOARELE LUMII SPERĂ Șl AȘTEAPTĂ
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A îdeputății coaliției „stingă unită" i vor prezenta forului legislativ. In ’ luna iunie anul acesta, o propune- \ re proprie cu privire la statutul de / țară denuclearizată al Spaniei« ’ Partidul Comunist cere, totodată, i lichidarea bazelor militare ameri- cane de pe teritoriul Spaniei și ț denunțarea acordului americano- i spaniol cu privire la aceste baze. 1 

mitarea sistemelor apărării antira- 
chetă, la activizarea tuturor forțe
lor iubitoare de pace din nordul 
Europei pentru realizarea destinde
rii in relațiile internaționale, pen
tru dezarmare, pace și consolidarea 
securității. Comunicatul subliniază, 
de asemenea, necesitatea creării 
unei zone denuclearizate in nordul 
continentului, transmite agenția 
T.A.S.S.

militarizării spațiului extraatmo- A 
sferic. Documentul adresează un i 
apel la respectarea tratatului ! 
SALT-2 și a tratatului privind li- ț
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privește reducerea rachetelor cu rază medie de acțiune. în context, Genscher, citat de agenția D.P.A., a subliniat că progresele realizate la întîlnirea la nivel înalt de la Reykjavik (Islanda) trebuie continuate, relevînd necesitatea ca problema rachetelor cu rază scurtă de acțiune să constituie obiectul acestor negocieri.
practicilor protecționiste, 
discriminatoriitele negative ale deteriorării prețurilor la materiile prime pe piața mondială și, în același timp, ale menținerii unei datorii externe apăsătoare pentru economiile în curs de dezvoltare, ca și practicarea unor raporturi de schimb încă inechitabile. Sebastian Alegrett s-a pronunțat pentru elaborarea unor soluții constructive, pe baza unui dialog permanent intre țările puternic industrializate șl cele în curs de dezvoltare, între creditori și debitori.

Maira, care recent a convenit cu secretarul general al C.C. al Partidului Comunist, Luis Corvalan, și secretarul general al C.C. al Partidului Socialist, Clodomiro Almeyda, un apel la concertare pentru unitate și democrație, a menționat că o asemenea alternativă, care să constea în lupta pentru alegeri libere, derogarea de la Constituția din 1980 și legalizarea fără excepție a partidelor și organizațiilor sociale, ar putea conduce la o amplă mobilizare socială pentru atingerea acestor obiective.

Sprijin soluționării negociate a crizei 
din America CentralăNAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a subliniat preocuparea comunității internaționale pentru a se ajunge la o soluție definitivă în conflictul centroameri- can, transmite agenția Prensa Latina.

Demersuri pentru încetarea conflictului 
dintre Iran-*IrakNAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres).— într-un raport prezentat Consiliului de Securitate, secretarul general al Națiunilor Unite, Javier Perez de Cuellar, și-a exprimat îngrijorarea profundă față de continuarea atacurilor împotriva navelor comerciale în cursul acțiunilor militare dintre Iran și Irak.Faptele demonstrează că rezoluțiile și declarațiile Consiliului de Securitate, care cuprind apeluri la moderație adresate celor două părți aflate în conflict, nu au ecou. De aceea, se arată în raport, secretarul general al O.N.U. „consideră de datoria sa să evidențieze încă o dată pericolul deosebit pe care-1 prezintă situația actuală din regiune și, în primul rînd, necesitatea imperioasă de a se

★TEHERAN 15 (Agerpres). — Forțele armate iraniene au bombardat, miercuri, cu rachete sol-sol orașul Bagdad — informează agenția' IRNAj Se precizează, totodată, că, in cadrul noii ofensive din regiunea Sumar, situată la 120 km nord-est de Bagdad, trupele iraniene au cucerit 11 înălțimi strategice, cauzînd pagube însemnate inamicului — informează agenția U.P.I., citind IRNA.Pe de altă parte, potrivit unul prim bilanț transmis de agenția IRNA, 25 de persoane și-au pierdut viața și 100 au fost rănite în cursul bombardamentului irakian asupra orașului Qom, din centrul Iranului— relevă agențiile France Presse, U.P.I. și A.P.BAGDAD 15 (Agerpres). —Miercuri, Irakul a bombardat cu
Iarna greaLONDRA 15 (Agerpres). — Marea 

Britanie este confruntată cu cea mai 
grea iarnă din ultimele două dece
nii, menționează agenția Reuter. 
Potrivit surselor polițienești, in ul
timele patru zile, de Bind asupra ce
lei mai mari părți a teritoriului țării 
se înregistrează „o atmosferă arcti
că", cel puțin 20 de persoane și-au 
pierdut viața.

Din pricina vintului puternic, a 
gerului și ninsorilor abundente, tra
ficul rutier, feroviar și aerian este 
serios perturbat. O serie de regiuni, 
in special în sud-estul Angliei și es
tul Scoției, sint complet izolate.

MADRID 15 (Agerpres). — Și 
Spania are de suferit ca urmare a 
instalării iernii in întreaga Europă. 
Circa 500 de sate de munte cu o 
populație de 50 000 de locuitori au 
fost izolate ca urmare a ninsorilor 
abundente. In Asturia, nouă persoane 
și-au pierdut viața, victime ale fri
gului. Pe întreg teritoriul țării circu
lația a devenit foarte dificilă.

BERLIN 15 (Agerpres). — Iarna 
grea ce continuă in aproape toată 
Europa a generat o situație dificilă 
și in R.D. Germană, informează 
agenția A.D.N.

în cadrul unei conferințe de presă, Perez de Cuellar a arătat că participarea sa la turneul de pace în America Centrală constituie, într-o anumită formă, expresia neliniștii comunității internaționale față de situația din America Centrală și a dorinței tuturor țărilor de a se ajunge la o soluție pașnică și negociată.

pune neîntîrziat capăt acestui conflict devastator".KUWEIT 15 (Agerpres). — într-o declarație citată de agenția France Presse, ministrul de externe al Kuweitului, Sabah Al-Ahmed Al Sabah, a arătat că țara sa susține ideea avansată de secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, privind convocarea de urgență a Consiliului de Securitate, la nivel de miniștri de externe ai statelor membre, pentru a examina modalitățile de încetare neîntîrziată a conflictului dintre Iran și Irak. ’Ministrul kuweitian și-a exprimat, de asemenea, speranța că membrii Consiliului de Securitate își vor asuma deplina responsabilitate pentru garantarea păcii în lume.
★rachete sol-sol orașele iraniene Ker- manshah. Borujerd, Masjed Soley- man și Dezful. a anunțat agenția de presă INA. citată de France Presse și Reuter. Se anunță, totodată, bombardarea de către avioane de luptă irakiene a orașului iranian Qom. De asemenea, un comunicat militar irakian, transmis de INA, precizează că în ultimele 24 de ore au fost respinse două atacuri iraniene vizînd recucerirea unor poziții situate la sud-est de Bouhairat Al-Asmak, în sudul Irakului, anunță agențiile France Presse și A.P.Totodată, agenția INA informează, citind un purtător de cuvînt militar, că Iranul a bombardat cu rachete zone populate din Bagdad, provo- cînd victime in rîndul populației civile și pagube materiale.

în Europa
Cea mai scăzută temperatură a 

atins noaptea trecută minus 20 de 
grade Celsius, viteza vintului arctic 
a atins 60 km pe oră. iar în unele 
zone a nins din nou. Situația in do
meniul combustibililor și energiei 
continuă să fie dificilă, în unele locuri, 
întreruperile și scăderile in aprovi
zionarea cu energie electrică afec- 
tind fabrici, instituții și locuințe.

PARIS 15 (Agerpres). — In Fran
ța, numeroase șosele, precum și por
țiuni de pe unele autostrăzi sint în
chise circulației din cauza ninsorilor 
masive și poleiului. In regiunea Pa
risului, joi dimineața continua să 
ningă.

In Franța există peste 15 000 de 
oameni fără adăpost, notează A.F.P.

VARȘOVIA 15 (Agerpres). — Vis
colul și temperaturile neobișnuit de 
scăzute înregistrate in Polonia au 
provocat noi dificultăți economiei 
naționale —relatează agenția P.A.P. 
Furnizarea energiei electrice pentru 
populație a-fost perturbată. O situa
ție grea se manifestă în sfera trans
porturilor în Silezia. Gerurile puter
nice afectează și activitatea comer
țului.

OTOLJ!®
• Iordania și Franța se pro
nunță pentru convocarea unei 
conferințe internaționale pen
tru rețjlementarea stării con
flictele din Orientul Mijlo

ciu • Situația din LibanPARIS 15 (Agerpres). — La încheierea vizitei sale la Paris, regele Hussein al Iordaniei a declarat că țara sa și Franța se pronunță pentru convocarea neîntîrziată a unei conferințe internaționale reprezentative pentru reglementarea situației conflictuale din Orientul Mijlociu cu participarea celor cinci membri permanent ai Consiliului de Securitate al O.N.U. și a tuturor părților implicate în conflict, transmite agenția T.A.S.S.ȘEIRUT 15 (Agerpres). — Primul ministru al Libanului, Rashid Kara- me, a primit la Beirut delegația Comitetului de bune oficii al Ligii A- rabe, cu care a discutat aspecte ale situației din zona taberelor de refu- giați palestinieni din țară. Au fost examinate modalitățile de a se pune capăt „războiului taberelor", care a cauzat pînă în prezent numeroase victime.După cum relatează agențiile internaționale de presă, situația din zona taberelor de refugiați palestinieni aflate la periferiile sudice ale Beirutului și în sudul Libanului s-a caracterizat joi prin acalmie.Pe de altă parte, o navă de coastă israeliană a capturat o ambarcațiune libaneză de pescuit aflată în apele teritoriale ale Libanului. în largul coastelor orașului Sour (Tyr). Cei trei pescari aflați la bord au fost transportați în portul israelian Haifa.AMMAN 15 (Agerpres). — Forurile administrative ale Universității din localitatea Nablus, situată in zona ocupată de pe malul vestic al Iordanului, au lansat un apel organelor și organismelor internaționale să exercite presiuni asupra autorităților israeliene de ocupație pentru a se pune capăt măsurilor represive împotriva acestei instituții de învă- țămînt. Un comunicat în acest sens, citat de agenția Q.N.A., precizează că, pină în prezent, cursurile au fost suspendate de trei ori de la începerea anului universitar, iar căile de acces spre clădirile universității au fost blocate. Comunicatul condamnă, de asemenea, raidurile întreprinse de forțele israeliene în căminele studențești, soldate cu arestarea a 30 de tineri și consemnarea la domiciliu a altor 18 studenți ai universității.
VIENA

Acord asupra formării 
noului guvern austriacVIENA 15 (Agerpres). — Principalele două partide politice din Austria — Socialist și Populist — au dat publicității joi compoziția guvernului de coaliție asupra căruia au căzut de acord miercuri seara. Noul guvern, care urmează să depună jurămîntul săptămîna viitoare, reflectă situația repartizării forțelor politice după alegerile de la 17 noiembrie anul trecut — relevă agențiile de presă. Pe lista noului cabinet, care va depune jurămîntul săptămîna viitoare, sint înscrise numele a 17 miniștri — opt din partea fiecăruia dintre partide și unul independent. Funcția de cancelar va fi deținută în continuare de Franz Vranitzky (socialist), iar vicecancelar și ministru al afacerilor externe va fi liderul populist Alois Mock. Printre ceilalți titulari figurează Karl Blecha (interne), Ferdinand Lacina (finanțe) și Robert Lichal (apărare).

Retragerea unor trupe sovietice din R.P. MongolăMOSCOVA 15 (Agerpres). — După cum anunță agenția T.A.S.S., prin hotărîrea conducerii sovietice și in înțelegere cu Guvernul R. P. Mongole, în lunile aprilie—iunie 1987, din Mongolia vor fi retrase in Uniunea Sovietică o divizie de infanterie motorizată și alte cîteva unități care intră în componența trupelor sovie
kabul t Apel la reconciliere națională in AfganistanKABUL 15 (Agerpres). — în legătură cu intrarea în vigoare, la 15 ianuarie, a hotărîrii conducerii afgane de încetare a focului pe întregul teritoriu al țării, secretarul general al C.C. al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan, Najibullah, a adresat un apel părții adverse de a da curs propunerii de a se începe reconcilierea națională și de a se în
AFRICA DE SUD

Puternice incidente între manifestanți antiapartheid 
și poliția regimului rasistPRETORIA 15 (Agerpres). — In ultimele 24 de ore, în Republica Sud-Africană s-au produs puternice incidente între grupuri antiapartheid și poliția regimului rasist. Agenția Associated Press relevă că peste 1 000 de persoane de culoare s-au confruntat cu unități ale poliției in localitatea Lingelhile, provincia Cape. O manifestație a aproximativ 300 de negri, care și-au pierdut slujbele la o fabrică din orașul Durban, s-a transformat într-o adevărată luptă de stradă cu poliția, care a intervenit folosind bastoane de cauciuc și gaze lacrimogene.în Soweto, persoane înarmate au deschis focul împotriva familiei lui George Wauchope, secretar general al Organizației Poporului Aza- nian, grupare apropiată Congresului Național African, principala organizație de luptă a poporului negru sud-african. Un membru al familiei a fost ucis.Pe de altă parte, agenția France

TIRGUL INTERNAȚIONAL DE LA KOLN

MOBILA ROMANEASCĂ
APRECIATĂ DE SPECIALIȘTI Șl PUBLICUL LARG

(BONN 15 — de la Mihal Iones- cu). Complexul expozițional de pe 
malul Rinului din Koln — impor
tant centru industrial și cultural 
din Republica Federală Germania 
— găzduiește în aceste zile Tirgul 
internațional de mobilă, manifes
tare economică apreciată de spe
cialiști drept cea mai reprezenta
tivă reuniune de profil ce se or
ganizează anual pe continentul eu
ropean.

Tirgul de la Koln, prin locul im
portant ce-l ocupă in orientarea 
dezvoltării producției de mobilă, a 
materialelor folosite și a soluțiilor 
constructive de fabricație, ca și în 
promovarea schimburilor comer
ciale, atrage de fiecare dată un 
mare număr de participanți. La 
ediția din acest an sint prezente 
circa 15 000 de firme din 35 de țări 
de pe toate continentele.

România — țară cu bogată tradi
ție în industria și comerțul cu 
produse lemnoase, aflată în pre
zent între primele 9 țări din lume 
în privința exportului de mobilă — 

tice aflate temporar pe teritoriul mongol.In legătură cu această decizie, purtătorul de cuvînt al M.A.E. al U.R.S.S. a arătat, în cadrul unei conferințe de presă la Moscova, că U.R.S.S. dorește să impulsioneze ideea securității generale în Asia.

ceta focul. Apelul — transmis de postul național de televiziune și citat de agenția T.A.S.S. — subliniază că, părțile „nu se pot vedea și înțelege in zgomotul bombelor". Conducătorul afgan și-a exprimat speranța că „discuțiile pașnice dintre frați și surori, despărțiți de barierele neînțelegerii, se vor încheia priri unirea lor".

Presse face cunoscut că două mari grupuri de presă din R.S.A. s-au adresat oficial justiției împotriva noilor măsuri adoptate săptămina trecută de autoritățile de la Pretoria, care au interzis publicarea oricăror informații despre grupările de opoziție, în primul rînd despre Congresul Național African.HARARE 15 (Agerpres). — Președintele Congresului Național African (C.N.A.), Oliver Tambo, a cerut Statelor Unite să-și schimbe politică lor față de Republica Sud-Africană.într-un interviu acordat televiziunii zimbabweene, Tambo a declarat că, în cursul întrevederii pe care urmează să o aibă la sfîrșitul lunii la Washington cu secretarul de stat al S.U.A., George Shultz, va încerca să-l convingă pe interlocutorul său de „necesitatea ca Statele Unite să adopte acțiuni ferme care să determine regimul de la Pretoria să pună capăt apartheidului".

este prezentă la Koln cu o largă 
paletă de garnituri de sufragerie, 
dormitoare, camere pentru tineret, 
camere de zi și de lucru, biblio
teci, mobilă tapițată — prezentate 
prin intermediul întreprinderii de 
comerț exterior de specialitate — 
„Tehnoforestexport". Sint expuse 
de asemenea, piese de mic mobilier 
realizate de unități ale cooperației 
meșteșugărești.

încă de la deschidere. standul 
românesc s-a bucurat de o mare 
afluență de vizitatori. Specialiști, 
oameni de afaceri, publicul larg 
apreciază mobila românească pen
tru calitățile sale estetice și de 
confort, pentru măiestria șl origi
nalitatea execuției, toate modelele 
fiind prezentate in premieră peste 
hotare. Sint creații care pun în evi
dență talentul și măiestria specia
liștilor și muncitorilor noștri din 
fabricile și atelierele de profil, po
tențialul industriei românești de 
mobilă, ajunsă astăzi la un nivel de 
producție de peste 6 ori mai mare 
decît in 1965.
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Eforturi susținute pentru realizarea de acorduri 
privind eliminarea primejdiei nucleare!

Ieri au fost reluate la Geneva negocierile sovieto-americane privind armamentele nucleare și cosmice. Aflate acum la cea de-a 7-a rundă, negocierile au loc într-un moment al vieții politice internaționale de deosebită însemnătate și responsabilitate, în condiții cind cea mai importantă cerință a contemporaneității o constituie intensificarea eforturilor pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru trecerea la măsuri de dezarmare, în primul rînd de dezarmare nucleară, pentru promovarea unei politici de pace și înțelegere în Europa și în întreaga lume.Este o realitate faptul că, din păcate, anul 1986, Anul Internațional al Păcii, nu s-a încheiat cu rezultatele pozitive așteptate de popoare. Situația internațională s-a menținut deosebit de gravă și complexă, a continuat nestingherită cursa înarmărilor, inclusiv a înarmărilor nucleare. Pe continentul european și în alte zone ale lumii au fost amplasate noi rachete nucleare și alte arme de distrugere în masă. Au continuat experiențele nucleare, ca și acțiunile vizînd extinderea cursei înarmărilor in spațiul cosmic. S-au menținut și chiar s-au intensificat o serie de conflicte și focare de tensiune din diferite zone ale lumii, au avut loc noi manifestări ale politicii de forță. în aceste condiții, rundele anterioare ale negocierilor de la Geneva nu s-au soldat cu rezultate de natură să micșoreze cit de cit primejdiile deosebit de grave ce amenință continentul Europei și întreaga umanitate.Intrînd acum în noul an, 1987, popoarele lumii speră și așteaptă ca noua rundă a tratativelor de la Geneva să marcheze un moment de cotitură In această privință, să deschidă calea trecerii la realizarea unor acorduri efective de dezarmare, în primul rînd de dezarmare nucleară. Realitatea este că nu se mai poate concepe ca absurda cursă a înarmărilor nucleare să continue nestingherită, să se acumuleze mai departe arsenalele de arme care au ajuns să primejduiască însăși existența civilizației umane, a condițiilor vieții pe Pămînt. Faptele confirmă întru totul aprecierea României socialiste, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, că problema fun

damentală a vremurilor noastre o constituie oprirea cursei înațmărilor, trecerea la dezarmare, în primul rînd la dezarmarea nucleară, apărarea păcii și vieții popoarelor.Prin această prismă privește poporul român, ca și celelalte popoare ale continentului european și ale întregii lumi, desfășurarea tratativelor de la Geneva dintre Uniunea Sovietică și S.U.A. în același timp, în lumina faptului că „problema-pro- blemelor", care formează subiectul și esența acestor negocieri bilaterale, o constituie însăși supraviețuirea omenirii, este evident că toate statele, 
La reluarea tratativelor de dezarmare 
de la Geneva dintre U.R.S.S. și S.U.A.

toate popoarele sint vital interesate, sint chemate să facă totul, absolut tot ce le stă în putință, pentru a contribui la succesul tratativelor, la realizarea unor acorduri de dezarmare. Aceasta este cerința tuturor popoarelor continentului, care așteaptă ca, de această dată, speranțele lor să-și găsească împlinire.După opinia României socialiste, există condiții care să permită înregistrarea unor asemenea rezultate. în acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu, arătînd că România a salutat și sprijină propunerile Uniunii Sovietice privind lichidarea, în mai multe etape, a tuturor armelor nucleare pînă în anul 2000, a subliniat că țara noastră se pronunță pentru realizarea unor reduceri substanțiale ale înarmărilor clasice — acțiunea unilaterală a țării noastre, care a procedat la reducerea , cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare, în- spriindu-se ca un exemplu în această privință.în concepția țării noastre, un obiectiv ce se impune în mod prioritar în cadrul unor măsuri de dezarmare în Europa îl constituie eliminarea rachetelor cu rază medie de acțiune de pe continentul nostru. Tocmai pornind de la această cerință, in 

cuvîntarea rostită la primirea șefilor misiunilor diplomatice, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a- răta : „România socialistă consideră că ar trebui să se acorde o atenție corespunzătoare eliminării rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune din Europa, deoarece punctele de vedere ale celor două state — Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii — sint foarte apropiate, iar țările europene sint în mod unanim de părere că trebuie să fie eliminate aceste rachete de pe continentul nostru". Nu încape îndoială că realizarea unui asemenea acord 

ar exercita o înrîurire deosebit de favorabilă asupra climatului politie european și din întreaga lume, ar stimula desfășurarea mai departe a tratativelor, ar crea condiții pentru a se adopta noi măsuri de reducere a înarmărilor și în alte direcții sau domenii.Totodată, România socialistă acordă o deosebită însemnătate încetării și interzicerii tuturor experiențelor nucleare, care constituie o parte componentă a cursei înarmărilor și un grav factor de poluare a mediului ambiant. în același timp, România se pronunță pentru oprirea oricăror acțiuni de militarizare a Cosmosului, pornind de la imperativul ca spațiul extraterestru — bun al întregii omeniri — să ră- mînă liber de orice armamente, să servească exclusiv dezvoltării pașnice a tuturor popoarelor.Popoarele au reținut că, în preajma reluării lucrărilor, au fost făcute declarații de bune intenții, aprecieri privind anumite perspective favorabile ale noii runde de negocieri. Firește, acum esențialul este ca vorbele să-și găsească concretizare în fapte, în pași eficienți spre realizarea de acorduri.Pentru aceasta, condiția esențială o constituie desfășurarea rodnică a negocierilor, întronarea unui spirit 

constructiv de înțelegere, afirmarea precumpănitoare a voinței politice de acord. Este convingerea României socialiste că metoda tratativelor reprezintă singura cale rațională și eficientă pentru soluționarea oricăror probleme internaționale — ceea ce este valabil Și în cazul tratativelor de dezarmare. Ca o confirmare elocventă și ca un exemplu stimulator în acest sens s-a înscris încheierea cu rezultate pozitive a conferinței de la Stockholm, care a demonstrat că este posibil să se ajungă la acorduri corespunzătoare cind, și de o parte și de alta, se dă dovadă de răspundere politică, de înțelegere și se pune pe prim plan ceea ce este fundamental — interesele comune ale tuturor popoarelor.Ceea ce așteaptă popoarele continentului și ale întregii lumi este angajarea la Geneva a unor negocieri reale, eficiente, care să se materializeze și să se finalizeze în acorduri concrete. Popoarele nu mai pot accepta ca negocierile de dezarmare — așa cum din păcate s-a întîmplat în ultimele decenii — să fie concepute de unii doar ca un paravan pentru intensificarea cursei înarmărilor, pentru creșterea potențialului de război, pentru urmărirea supremației militare. Fără îndoială că oprirea, pe timpul tratativelor, a amplasării de noi arme nucleare în Europa ar constitui o elocventă dovadă a voinței de a se crea un climat favorabil negocierilor, de a se debloca convorbirile și a se trece la convenirea de înțelegeri concrete de dezarmare.Este convingerea fermă a țării noastre, cu putere reafirmată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, că rațiunea trebuie să triumfe, că spiritul de răspundere pentru destinele propriilor popoare și ale întregii umanități trebuie să se manifeste mai pregnant. Nu există imperativ mai important pentru toate statele și pentru toate popoarele decît intensificarea eforturilor pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, în primul rînd la dezarmarea nucleară, pentru făurirea unei lumi fără arme și fără războaie, în care toate națiunile să-și poată consacra energia asigurării progresului, înfloririi civilizației !
V. ALEXANDRESCU

iAGENȚIILE DE PRESA 

pe scurt
INTÎLNIRE. Deng Xiaoping, președintele Comisiei Centrale Consultative a P.C. Chinez, s-a întâlnit joi, la Beijing, cu președintele P.C. Finlandez, Arvo Aalto, exprimîn- du-și satisfacția în legătură cu restabilirea relațiilor dintre cele două partide pe baza egalității și respectului reciproc, relatează agenția China Nouă, La rindul său, Arvo Aalto a arătat că vizita delegației P.C. Finlandez în China a deschis o nouă pagină în istoria relațiilor dintre cele două partide.DECLARAȚIE. Președintele Partidului Comunist din Austria, Franz Muhri, a subliniat necesitatea unității de acțiune a clasei muncitoare in apărarea drepturilor ei fundamentale. 'într-o declarație publicată la Viena, el a evidențiat că una dintre principalele sarcini ale partidului o constituie menținerea și consolidarea sectorului de stat al economiei și crearea de noi locuri de muncă în întreprinderile naționalizate ale țării. Franz Muhri a reliefat, totodată, că P.C. din Austria se pronunță cu fermitate împotriva denaționalizării întreprinderilor de stat, precizînd că acest fenomen nu ar duce la „însănătoșirea" industriei naționale, ci, dimpotrivă, ar crea noi dificultăți economice și fonemene de criză.ÎN CAPITALA BOLIVIEI a avut loc cea de-a treia plenară a C.C. al P.C. din Bolivia. Raportul politic prezentat a făcut o analiză a situației interne din țară, adresind un apel de unire a forțelor de stînga în vederea depășirii situației grele determinate de criza economică.MESAJ. într-un mesaj adresat primului ministru al Franței, Jacques Chirac, secretarul general al P.C. Francez, Georges Marchais, a cerut guvernului să întreprindă măsuri urgente pentru satisfacerea cerințelor juste ale oamenilor muncii francezi aflați în grevă.POTRIVIT UNUI SONDAJ DE OPINIE REALIZAT ÎN R.F.G. ÎN PERSPECTIVA APROPIATELOR ALEGERI LEGISLATIVE, 44,8 la 

L—

sută dintre persoanele chestionate au declarat că vor vota în favoarea candidaților U.C.D.-U.C.S., 36,7 la sută pentru candidații social-demo- crați, iar 9,5 la sută pentru candidații Partidului ecologist. Sondajul de opinie a fost realizat de Institutul Allensbach, informează agenția United Press International. Alegerile generale vor avea loc la 25 ianuarie.3 229 167 DE ȘOMERI ÎN MAREA BRITANIE. Datele prezentate la Londra de Ministerul Muncii relevă că în Marea Britanie se înregistrează în prezent 3 229 167 șomeri. Reprezentantul ministerului a admis că numărul șomerilor a crescut în ultimele luni. în perioada mandatului guvernului conservator, „armata" oamenilor fără ocupație a sporit de aproape trei ori, relevă agențiile de presă.
VENITURILE ȚĂRILOR MEM

BRE ALE O.P.E.C. AU SCĂZUT 
IN 1986 CU 39 LA SUTA din cau
za reducerii prețurilor la petrol, in
formează agenția France Presse. In 
1987 se prevede pentru țările res
pective o creștere a veniturilor din 
vinzarea petrolului cu 14,2 la sută.NOI REPRESIUNI ÎN COREEA DE SUD. Poliția sud-coreeană a arestat șapte persoane și se află in căutarea altor 16, cărora li s-a adus acuzația-standard privind „organizarea de cercuri revoluționare" și încălcarea „legii securității naționale" emise de regimul de la Seul. Noile arestări se înscriu în încercările de a curma manifestările împotriva politicii antipopulare a regimului sud-coreean. în context, agențiile de presă menționează că la Seul se desfășoară, zilele acestea, procesul intentat unui grup de 400 studenți, participanți la demonstrațiile din octombrie anul trecut în favoarea democrației.

UN STUDIU ELABORAT DE 
ACADEMIA NAȚIONALĂ DE ȘTI
INȚA A S.U.A. a ajuns la conclu
zia că interdicțiile impuse asupra 
unor exporturi americane de înaltă 

tehnologie către țările socialiste 
afectează, in ultimă instanță, inte
resele economice ale Statelor Unite. 
După cum relatează agențiile Asso
ciated Press și United Press Inter
national, raportul estimează, intre 
altele, că aceste interdicții „au cos
tat" Statele Unite, in 1985, circa 9,3 
miliarde dolari, precum și 188 000 
locuri de muncă.DATORIA EXTERNA A PARAGUAYULUI A AJUNS LA 10 MILIARDE DE DOLARI, a anunțat ziarul „El Nacional", care apare la Caracas. Numai în cursul acestui an, dobînzile la această datorie vor fi superioare tuturor îricasărilor valutare din export, subliniază ziarul.

PRODUCȚIA DE OȚEL A C.E.E. 
S-A DIMINUAT CU ȘAPTE LA 
SUTA în 1986 față de anul pre
cedent, potrivit datelor publicate 
de oficiul de statistică al C.E.E. — 
„Eurostat" din Bruxelles.NEGOCIERI. Joi a avut’ loc la Manila o nouă întîlnire — cea de-a treia în cadrul noii runde de negocieri — între reprezentanții guvernului filipinez șl ai Frontului Național Democratic. Au fost discutate probleme legate de agenda negocierilor din etapa convorbirilor de substanță, s-a anunțat oficial. Cele două delegații au convenit să se întîlnească din nou marți, 20 ianuarie.STAȚIILE ȘTIINȚIFICE INTER
PLANETARE SOVIETICE „VEGA- 
1“ ȘI „VEGA-2" AU INTRAT IN 
CEL DE-AL TREILEA AN DE 
ACTIVITATE, relatează agenția 
T.A.S.S. După încheierea cercetări
lor complexe ale planetei Venus și 
cometei Haley, cele două stații cos
mice iși. continuă evoluția pe o or
bită heliocentrică intre cea a Pă
mântului și cea venusiană. tn mod 
regulat, precizează T.A.S.S., prin 
legături radio se măsoară parame
trii traiectoriei și se verifică sta
rea de funcționare a aparaturii ști
ințifice de la bordul acestora, care 
furnizează incă date despre spațiul 
interplanetar și activitatea solară.

/

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA Cod 71 341. București Piața Scîntell nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și dlfuzoril din întreprinderi șl Instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA" — 
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsfir București, Calea Grivițel nr. 64—66. Tiparul : Combinatul poligrafic CASA SCÎNTEII 40 360


