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Sînt numeroase argumentele de ordin economic care pledează în favoarea unor acțiuni hotărite în fiecare întreprindere, la fiecare loc de muncă, în scopul reducerii tot mai accentuate a consumurilor energetice. 
De la producător, la consumator, maximă răspundere 
pentru realizarea producției de energie electrică pre
văzută și gospodărirea ei riguroasă pretutindeni, 
acasă și la locul de muncă - iată imperativul căruia i-au fost circumscrise acțiunile ce se desfășoară în această perioadă. încadrarea strictă în cotele de energie alocate este o sarcină de maximă însemnătate, fapt ce impune ca în fiecare județ, în fiecare localitate să se elaboreze o adevărată strategie a economisirii severe și a gospodăririi judicioase a energiei electrice și combustibililor. Este o cerință obiectivă, de îndeplinirea căreia depind buna desfășurare a întregii activități, îndeplinirea exemplară a sarcinilor de producție. Se impune a fi făcută precizarea că gospodărirea cu chibzuință a energiei electrice și a combustibililor, diminuarea consumurilor nu trebuie și nici nu pot fi considerate ca probleme de natură exclusiv tehnică. Prin diverse mijloace ale muncii politico-educative și organizatorice, este necesar să se 
militeze pentru întărirea spiritului de răspundere, pen
tru respectarea strictă a normelor de consum, ară- tindu-se cu toată claritatea că resursele energetice fac parte din avuția țării, că fiecare kilowatt-oră sau metru cub de gaz o dată irosit nu mai poate fi recuperat, lată de ce măsurile prevăzute de recentul decret sînt menite să stimuleze eforturile pentru utilizarea energiei cu eficiență sporită. Economisirea la maximum a energiei electrice și a gazelor naturale constituie astăzi o înaltă îndatorire patriotică, sarcina cea mai stringentă I
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ANCHETA „SCÎNTEII"

RESPECTAREA FERMĂ A DISCIPLINEI
DE PLAN $1 CONTRACTUALE

cerință economică, îndatorire legalăIn repetate rînduri. secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a insistat asupra necesității realizării integrale, în condiții de bună calitate, a planului la producția fizică'de către fiecare întreprindere in parte, la toate sortimentele. Este știut că în cadrul economiei noastre planificate, piȚn balanțele materiale sa asigură unităților surare gâturi unitâti ritmic. __ . . ................ .. . _ . ,unde se respectă prevederile din contracte se asigură îndeplinirea ritmică a planului la producția fizică la toate sortimentele. Tocmai de aceea, in spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, este necesar să se asigure buna aprovizionare tehnico-materială a întreprinderilor, respectarea neabătută a disciplinei contractuale, soluționarea operativă a tuturor problemelor care apar în această privință.După cum se știe, fiecare produs, fiecare sortiment înscris în plan are o destinație bine precizată în mecanismul aprovizionării tehnico-materiale. In aceste condiții se impune prin urmare ca in iscare unitate economică să se ia toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru onorarea la termenele stabilite a tuturor contractelor încheiate. Se întîmplă însă, și nu de puține ori, ' ca în mecanismul aprovizionării apară sincope nedorite, cu efecte păgubitoare, derilor în finalizarea unor produse, care și ele neficiari. Ce neajunsuri există în cooperarea pentru respectarea strictă a pe care ne-am propus să le întreprinderi industriale.

economice cantitățile necesare de materii prime și materiale pentru buna desfă- a producției. In acest cadru, firesc, între Unitățile economice există strînse Iede colaborare. Astfel, la realizarea oricărui produs complex participă o serie de industriale colaboratoare, care conform obligațiilor legale trebuie să livreze conform contractelor încheiate, reperele stabilite. Iar faptele dovedesc că acolo

prevederilor Legii urmărim în cadrul
să care creează mari dificultăți intreprin- la rîndul lor sînt așteptate de alti be- interuzinală ? Ce măsuri trebuie luate contractelor ? Iată două mari probleme anțhetei de azi, efectuată in mai multe

fieMaterialele să 
repartizate în funcție 

de normele de consum întreprinderea „Electrotehnica" din Capitală execută un număr însemnat de produse și echipamente de electronică industrială — pește 800 de sortotipodimensiuni — destinate înfăptuirii unor programe prioritare din energetică, minerit, chimie ș.a. Un lucru trebuie precizat; în realizarea producției întreprinderea cooperează cu peste 400 de alte unități economice din țară. Mai exact, pentru realizarea ritmică a producției fizice, acestei unități îi sînt necesare o gamă largă de table, laminate feroase și neferoase, lacuri și vopsele, produse chimice. își onorează toți furnizorii obligațiile contractuale la termenele planificate ? Sprijină ei colectivul întreprinderii bucureștene, livrînd ritmic, în condiții de bună calitate, materialele necesare ? Șeful serviciului aprovizionare din întreprindere, Viorel Jercău, apreciind că se manifestă și unele neajunsuri proprii în organizarea producției și a muncii, ne prezintă o listă lungă cu probleme referitoare la asigurarea bazei tehnico-materiale încă nerezolvate. Acestea sînt grupate pe trei mari categorii : 1. Materiale pentru care există cote, dar pentru care coordonatorii de balanță nu au emis încă repartiții (este cazul barelor de cupru, cornierelor OL-37 și barelor de alamă) ; 2. Cotele repartizate sînt mici decit necesarul unității pentru fășurarea normală a producției (așa este cazul condensatorilor de forță) ; 3.tracte încheiate, dar neonorate (mai ales în ce privește tabla subțire și tabla silicioasă).Iată, așadar că într-o singură unitate se regăsesc multe, mult prea multe neajunsuri în mecanismul aprovizionării tehnico-materiale. Și mai surprinzător este faptul că deși întreprinderea, nu solicită cantități mari de materiale, totuși problemele aprovizionării nu sint soluționate corespunzător. Practica potrivit căreia unităților care au nevoie de mari cantități de materiale li se acoperă numai o parte din necesar, iar celor cu cerințe mai mici nu li se satisfac deloc unele necesități nu este normală și nici nu poate fi acceptată.Singurul criteriu care trebuie să stea la baza mecanismului aprovizionării îl constituie respectarea strictă a contractelor încheiate, in condițiile in care, fără îndoială, fiecare unitate are obligația să se încadreze strict în normele de consum, care thebuie să fie științific fundamentate.
Livrarea materialelor 

în concordanță 
cu cerințele fabricațieiPrin specificul fabricației, întreprinderea de utilaj chimic din Ploiești, este un mare consumator de tablă, țevi și electrozi. Acesta să fie însă motivul pentru care se fac analize bisăptăminale, la care participă toți factorii de răspundere din secții, în vede-
r

„corectării" operative a dereglărilor cereaapar pe fluxurile de producție ? Nicidecum. Ele se datorează în general unor lipsuri în aprovizionarea cu teriale.— Finalizarea cu duse se datorează intern, în acest sens precizăm că sectorul de control nedistructiv, de pildă, este un loc îngust, practic el nemaiputînd să facă față sarcinilor din ce în ce mai mari pe care le avem — ne spunea economistul Nicolae Lăcustoiu, șeful serviciului plan din întreprindere. în parte, am eliminat aceste neajunsuri prin introducerea controlului pe faze de execuție în secțiile de sudură. Pînă la sfîrșitul acestui trimestru, prin intrarea in folosință a unei cabine RX de mare capacitate pentru controlul nedistructiv, aceste neajunsuri vor fi eliminate în totalitate.' Cele mai multe neajunsuri sînt determinate însă de lipsa unor materiale.Să concretizăm. In primul rînd, repartițiile date de coordonatorii de balanțe nu sînt - corelate. Apoi, livrarea tablelor și țevilor de anumite dimensiuni și calități, materiale de bază în execuția utilajului chimic, nu se face în concordanță cu cerințele reale ale producției. Așa se explică faptul

materii prime șiîntîrziere a unor și unor lipsuri de
ma-pro- ordin

în dezvoltarea contemporană a patriei socialisteSe împlinește în primăvara acestui an un sfert de veac de la încheierea cooperativizării agriculturii noastre, amplu și profund- proces revoluționar care a marcat făurirea economiei socialiste unitare — temelia trainică a edificării noii orînduiri în patria noastră. Desfășurat pe parcursul a 12 ani, procesul cooperativizării agriculturii a evidențiat capacitatea politico-organizatorică a partidului nostru comunist, forța - sa de a mobiliza țărănimea la edificarea unei agriculturi noi. a unei vieți noi, mai bune și mai demne. Așa cum o atestă cu putere acești 25 de ani, cooperativizarea agriculturii a asigurat condițiile necesare valorificării pe un plan superior a marilor resurse ale acestui domeniu, a pus în lumină rolul agriculturii de ramură de bază a economiei naționale, de factor esențial al progresului general, al înaintării neabătute a tării pe noi culmi de progres și civilizație. Aniversarea acestui măreț eveniment, cu profunde și fertile implicații în viața țării, reprezintă un potrivit prilej pentru a reliefa rolul marcant al țărănimii în istoria noastră națională, ca păstrătoare și apărătoare a ființei de neam, a lit bertății patriei, ca uriașă forță de progres social-economic, de a sublinia marile ei tradiții de luptă revoluționară, și, deopotrivă, mutațiile profunde petrecute în structura șa, în viața satului românesc în anii socialismului și cu deosebire în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, contribuția uriașă pe care țărănimea a adus-o și o aduce la dezvoltarea tării, la mersul său înainte spre culmile civilizației socialiste și comuniste.Și în acest domeniu, opera teoretică a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, reprezintă un strălucit îndrumar ce deschide multiple unghiuri și perspective noi pentru înțelegerea rolului istoric al țărănimii in multimilenara noastră existență, în opera de edificare a noii' orinduiri, in apropierea viitorului comunist al țării ; opera teoretică a secretarului general al partidului, caracterizată prin spirit creator și înaltă rigoare

științifică, prin capacitatea de a descifra esența proceselor și fenomenelor social-economice și politice, prin remarcabilă forță de generalizare, a adus și in acest domeniu al cunoașterii vieții trecute și prezente a poporului român contribuții de mare răsunet, idei memorabile care au așezat într-o lumină nouă, conformă adevărului istoric, viața, munca, luptă țărănimii noastr^ din adîncuri de vreme și pină in*  contemporaneitate.Demersul teoretic al tovarășului Nicolae Ceaușescu a relevat, astfel, pe baza mărturiilor documentare, că trecutul țărănimii noastre este un trecut de luptă eroică, de jertfă pentru împlinirea aspirațiilor fundamentale ale poporului, că ea a fost secole de-a rindul principala forță socială revoluționară a'țării : „întreaga noastră istorie pune în evidență faptul că țărănimea a fost clasa care, vreme îndelungată, a dus pe umerii ei greul bătăliilor pentru păstrarea și afirmarea ființei poporului român, pentru dezvoltarea națiunii noastre, pentru libertate, neatirnare și o viață mai bună, pentru transformarea revoluționară a societății. în ciuda atîtor furtuni ale istoriei, țărănimea a asigurat permanența neclintită a poporului nostru pe aceste meleaguri, păstrind totodată comoara limbii și culturii naționale și înaltele virtuți ale spiritului popular. Ea a fost mult timp principala făuritoare a bunurilor materiale șl spirituale, clasa care prin munca ei îndirjită a făcut să renască, de atîtea ori, din cenușă și ruină, țara distrusă și prădată de cotropitori (...). Țărănimea a fost întotdeauna vajnica apărătoare a gliei strămoșești împotriva dominației străine, a expansiunii marilor imperii, ea s-a ridicat ca un zid în fața a nenumărate năvăliri și agresiuni. Ort de cite ori țara a fost in primejdie, țărănimea a pus mina pe arme și a sărit la luptă fără să pregete, dovedind o înaltă conștiință patriotică, nestinsă dragoste pentru pămintul strămoșesc, un impresionant spirit de jertfă. Reprezentind cea mai mare parte a poporului, țăranii au fost aceia care, de-a lungul

secolelor, au asigurat integritatea și libertatea patriei".Intr-adevăr, „din cîmp, de-acasă, de la plug" era uriașa majoritate a oștenilor care, la chemarea marilor voievozi și domnitori patrioți — Gelu, Basarab, Mircea cel Mare, Vlad Țepeș, Iancu de Hunedoara, Ștefan cel Mare, Petru Rareș, Radu de la Afumați, Ion Vodă Viteazul, Mihai Viteazul, Mihnea al III-lea — au alergat ca unul sub mîndrela steaguri ale tării, înscriind pe pămîn- tul românesc atîtea și atîtea locuri de eroism, de jertfă și de biruință, ară- tmd lumii că „iubirea de moșie e un zid" ce nu se înfioară de faima nimănui, lovind necruțător cotropitorul, armiile regilor și împăraților „pe care lumea nu putea să-i mai încapă". în același timp, țărănimea a fost prezentă în toate marile momente ale luptei poporului nostru pentru făurirea statului național unitar și independent. Ei, țăranii, „mulți ca cucuruzul brazilor", adunați la Blaj au făcut să răsune și să rămînă de-a pururi înscrise în istorie memorabilele cuvinte „Noi vrem să ne unim cu Țara!". Ei, țăranii, laolaltă cu lucrătorii și meseriașii, au alcătuit mulțimea impunătoare care, la 24 ianuarie 1859, a asigurat dubla alegere ca domn a lui Alexandru Ioan Cuza ; ei, țăranii, au fost cei care, la Grivija și Rahova, la Plevna și Smirdan, au făcut ca din acele redute însîngerate să se înalțe independența patriei ; ei, țăranii-ostași, luptind cu neasemuit eroism la porțile Moldovei, au arătat în vara anului 1917, la Mărăști, Mârășești și Oituz, că „Pe-aici nu se trece 1“ ; ei, țăranii, au constituit cea mai impunătoare prezență în marea adunare națională de la 1 decembrie 1918, care a hotărît Unirea cea Mare pentru toate veacurile.Relevînd faptul că, de-a lungul vremii, țărănimea a purtat greul luptelor și a dat cel mai mare tribut de singe pentru a asigura libera dezvoltare a poporului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : „Țărănimea a înscris, de asemenea, mărețe
(Continuare în pag. a IV-a)
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SI EXIGENȚĂ REVOLUȚIONARĂ
Adunări pentru dări de seamă și alegeri în organizațiile de partid
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Păstrătorii de comori

ÎNSEMNĂRILa Întreprinderea „Electrotehnica" din Capitală. Un nou lot de instalații de automatizări, pentru mașinile-unelte este testat înainte de expedițieFoto ; E. Dichiseanu
• reportaje • însemnări •

Pe noile drumuri de cărbune ale GorjuluiLa Seciuri. în estul județului Gorj, se conturează un nou bazin minier. Aici, in Gorjul care dă tării mai bine de două treimi din cantitatea de cărbune energetic necesară e- conomiei naționale, s-a constatat că rezervele sînt mult mai mari, că pămintul acesta, atît de sărac alteîndva, ascunde în adincul său bogății a căror punere in valoare se leagă de acești ani atit de rodnici pentru întreaga tară. După Motru, Rovinari, Jilt Și Al- beni, Seciurile constituie un perimetru generos. de perspectivă al mineritului. Dar, pentru a scoate la lumină bogatele zăcăminte ce dormitează în adine, este nevoie de munca „deschizătorilor de drumuri". O muncă plină de greutăți, o muncă de durată, menită să mute din loc „coperișuri" de munți, pentru a în- , lesni accesul mineru-

lui, cu uneltele lui de astăzi — excavatoare obișnuite, „clasice" la început, apoi gigantice „uzine" pe șenile, magistrale de transport și instalații de haldare, adică tot acest modern arsenal al mineritului.In această etapă, în care se schimbă geografia locului, în care sint dislocați munți întregi de steril pentru a face loc tehnicii mineritului modern, se află și ținuturile dinspre Roșia dia, pînă Vîlcei, la Alunu.La această dată, a- lături de minerii care livrează tării „cărbune de Seciuri", eroii zilei sint oamenii de pe marile autobasculante ce roiesc peste văile celor cinci Seciuri. pină dincolo de Cor- nătel și pe coama Ru- getului. Oameni ai lo- :ului, obișnuiti cu ierni și mai aspre decît cea de acum, cei peste 100 de conducători

de Amara- spre inima Berbești-

auto ce însuflețesc peisajul hibernal al Seciurilor sînt pionierii mineritului în Valea Amaradiei. La sfîrșitul lunii decembrie 1986, lua ființă, în cadrul întreprinderii de transport auto Gorj (I.T.A.). autobaza nr. 5 pentru transportul masei miniere (steril și cărbune) din cel mai tînăr i tru carbonifer jului.In adunarea lă a oamenilor cii de la I.T.A. Gorj — unitate situată pe primul loc în întrecerea socialistă dintre 42 intreprinderi profil din tară — care a avut loc recent — s-a făcut auzit și ascultat cu interes glasul celor de la Seciuri. Oameni ai faptei concrete, oameni ai verbului concis. In adunare. ei au informat laconic despre modul cum au pus la lucru cele peste 100 auto-

perime- al Gor-genera- mun-

basculante (din 220 cite vor avea în final), realizind planul fizic pe luna ianuarie in proporție de 250 la sută, despre depășirile de plan spectaculoase din primele zile de februarie, despre ho- tărîrea de a menține la aceste cote înalte ritmul de lucru, astfel îneît întreprinderea din care fac parte să se mențină, și în acest an. lună de lună, pe locul de onoare in întrecere.— Sînt oameni tineri, crescuți de noi, majoritatea comuniști — intervine secretarul comitetului de partid, tovarășul Antone Bă- lănescu. Cu ani în urmă. cînd mineritul în Gorj începuse să ia proporții, acești oameni care formează autobaza nr. 5 au fost preluati de unitățile specializate de pe lingă combinatele miniere din Gorj, care concentrau și transportul

auto de masă minieră. In noile condiții, vă pot spune cu mulțumire că noi culegem ce am semănat. Am dat atunci, pentru a spori forțele minerilor, numai oameni unul și unul. Am dat numai autobasculante noi. bine întreținute, am dat, cum bine zicea un tovarăș din conducerea întreprinderii, „mina noastră dreaptă". Ne-am străduit— și nu ne-a fost ușor— să ne punem pe picioare activitatea folosind forțele ce ne mai rămăseseră, cres- cînd alti oameni locul celor Acum. cînd dreaptă" a acasă, ne-am ma ce-ar fi însemnat
în plecați, „mina revenit dat sea-

Anica FLORESCU 
Dumitru PRUNA corespondentul„Scinteii"
(Continuare 
în pag. a II-a)

Există la Alexandria o mînă de oameni cu suflet înalt care s-au adunat într-un ansamblu folcloric cu nume oarecum ciudat: „Gur- banul". Titulatura este aceea a unui dans din străvechime al vierilor. Un inginer tînăr, împătimit coregraf, Constantin Mocanu l-a aflat într-o zi de februarie într-un sat teleormănean. îl practicau bătrînii așezării ca într-un ritual ancestral. La marginea viei se strinseseră zeci de gospodari în jurul unui foc. Oamenii aduseseră de acasă vase mari cu vin bun, din anul dinainte, spre a-i servi parcă de pildă celui viitor, ce urma să fie stors din carnea strugurilor neiviți încă. Un bătrîn — staroste al acestei a- dunări de harnici vi6ri — alegea vadra cu vinul cel mai bun și- rostea cuvinte de alean pentru butașii încă înghețați. Dar zbura mai spre omul acela care rostuiască trebuință, potrivit. S urări de sănătate și de belșug, se făceau publice necazurile și bucuriile fiecăruia, sub acolada unei nedezmințite solidarități. Apoi, la un semn, începea dansul acela în mantia iernii, oamenii încălzind parcă cu focul pașilor lor pămîn- tul bocnă. Ei țineau loc soarelui vremelnic retras sub hlamida norilor. Tînărul acela, mare iubitor de cîntec și de joc popular, a rămas uimit de frumusețea parcă de des- cîntec a vorbelor, de puterea incantatorie a acelui „discurs" adresat viei și pămîntu- lut. Investigații temeinice aveau să-1 conducă spre izvor. Și atunci a hotărît ca laolaltă cu oameni de- o vîrstă — unii medici, alții profesori, alții muncitori în fabricile Alexandriei — să înjghebe un ansamblu care să perpetueze această tradiție folclorică a „Gurbanu- lui“...Drumurile pe care m-au purtat anii au ^făcut să aflu în țara

toată, oameni aidoma acelui inginer inimos despre care am scris mai sus. In cetatea de neînvins a limbii române s-au ivit atîtea versuri și s-au rostuit atîtea cintece. Ați auzit, neîndoielnic despre Emilia Iercoșan (de pe meleagul Aradului), de Gheorghiț^ Mălean din Bărbăteștii Vilcii, de Vasile Dâncu din Runcu-Il- vei (Bistrița-Năsăud), Cu voce caldă și cu vorbă de cremene își rostesc acești plini de modestie slujitori versului Cîntul, ai oameni cu tîmplele ninse de ani ori abia ie- șiți dintr-o tulburătoare adolescență. Ai-

gîndul i cu seamă pămîntului ■ avea să toate după la timpul Se făceau

doma lor — rapsozii s-au dovedit continuatori ai unei tradiții încununate de haruri alese. Ei sînt păstrători ai Mioriței, oameni capabili să sintetizeze prin cintec o întreagă istorie. Ei au simțit nevoia păstrării comorilor de simțire populară aflate în cîntec. Chiar dacă nu știu pe dinafară vorbele lui Enescu : „bucățile de folclor sînt giuvaeruri in sine, capodopere definitive și de sine stătătoare care trebuiesc respectate în candoarea și curățenia lor întreagă" — ei simt deplin acest lucru, cu acel bun simț estetic al artistului popular dintotdeauna. Dar nu e mai puțin adevărat că grija pentru cînte- cul popular n-a fost doar a țăranului. Exemple celebre : Enescu, marele compozitor deja amintit, Constantin Brăiloiu și George Breazul — muzicologi de talie europeană ș.a. — vorbesc despre grija colectivă fată de folclor. Paza cintecului popular, ocrotirea sa este exercitată în egală măsură de țăranul, cărturarul ori făurarul român. Iată un nume care se alătură firesc amplei noastre galerii de rapsozi : Alexandru Mica. Acest om încă tînăr, cu studii orien- talistice și filologice bogate — în țară și

peste hotare — nu și-a uitat obirșiile sale din Lunca Dunării și — printr- o muncă uluitoare — a izbutit să restituie printr-o serie de spectacole date sub cupola Ateneului și prin mai multe discuri rapid epuizate 300 de ani de folclor muzical românesc. A fost vorba mai întii de o operă de scotocire prin arhive și biblioteci, apoi de una de sistematizare și — în sfîrșit — de o operă de interpretare, începind cu colecția lui Daniel Speer (fost trompetist la curtea moldavă a lui Gheor- ghe Ștefan) care a cules vreo 200 de cintece și care a compus chiar cîteva „balade valahe" în semn de omagiere a folclorului nostru și continuind cu admirabilul Codex al lui Ion Căianu sau cu melodiile „Anonimului Valah" găzduite Ia începutul veacului trecut de „Algemeiner Musikalische Zeitung"— Alexandru Mica a izbutit să repună în circulație documente muzicale de excepție— atît prin valoare artistică, dar și prin vechime. Nu puteau lipsi din ampla sa documentare „Versurile Muzicești" ale lui Anton Pann ca și colecțiile mai puțin cercetate, deși solide ale lui Dimitrie Vulpian, Alexici sau Vasiliu- Tătăruși.Aceste eforturi nu sînt sigulare însă. Iată, un popular actor și interpret de muzică— l-am numit desigur pe Tudor Gheorghe — trăiește și el acea fascinație a dorului impusă de balada populară. Nimeni nu s-a întrebat — și probabil nu se va întreba nici de-acum înainte — dacă Tudor Gheorghe este mai întii un cîn- tăreț sau un actor, ecuația dovedindu-se inutilă. Tudor Gheorghe are în simplitatea lui aerul marilor pasionați de cercetarea straturilor primare ale unei culturi — in spe-
Titus VÎJEU
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Campania de primăvară bate la usă, 
bazele de aprovizionare ale agriculturii bat incă 
la porțile întreprinderilor după piese de schimb

I

Se află în plină desfășurare lucrările de reparare a tractoarelor și mașinilor agricole ce vor fi folosite în campania agricolă de primăvară. Ritmul de lucru nu este însă peste tot cel stabilit, fapt ce nu garantează că in toate unitățile de mecanizare reparațiile se vor încheia la data stabilită, respectiv 20 februarie. Aceasta și din cauze care țin de modul in care este organizată munca in unele ateliere de reparații, ca și din lipsa unor repere atit pentru tractoare, cit și pentru mașinile agricole. S-a

făcut mult in ultimii ani pentru recondiționa- rea unui număr cit mai mare de piese de schimb in centrele specializate care dau bune rezultate, dar în această activitate există încă neajunsuri, mai ales în ce privește calitatea. Dacă este cert că s-au făcut și se fac lucruri bune în apeastă privință, trebuie spus că, așa cum se știe, nu toate piesele de schimb pot fi recondiționate în condiții de calitate care să asigure funcționarea ireproșabilă a tractoarelor și mașinilor agricole pe toată durata campanii

lor. Conform reglementărilor și contractelor încheiate cu bazele de aprovizionare tehnico-ma- terială ale agriculturii, întreprinderile producătoare sînt obligate să livreze ritmic, pe sortimente și la termenele prevăzute, întreaga cantitate de piese de schimb. Prezentăm în grupajul de față cîteva aspecte - experiențe bune, dar și unele neajunsuri și greutăți - din activitatea de pregătire a utilajelor pentru campania de primăvară.
R/tm mai intens, grijă deosebită pentru calitate 
la repararea tractoarelor și mașinilor agricole

O CERINȚĂ A DEMOCRAȚIEI

Rezolvarea promptă, temeinică 
a scrisorilor oamenilor muncii

CONTROL EXIGENT
In județul BACAU, fn vederea reparării, revizuirii și punerii în perfectă stare de funcționare a tractoarelor și mașinilor agricole, la indicația comitetului județean de partid . au fost luate măsuri de organizare a muncii în două schimburi in atelierele și centrele specializate, pentru întărirea asistenței tehnice și îmbunătățirea aprovizionării cu piese de schimb și materiale. De asemenea, s-a asigurat, din alte unități, forță de muncă pentru stațiunile de mecanizare din Dealu Morii, Izvoru Berheciului, Răcăciuni, care au rezultate mai slabe la reparații.Cum se acționează concret pentru grăbirea lucrărilor, astfel încît toate tractoarele și utilajele agricole să fie reparate pînă la termenul stabilit ? „în actuala campanie de reparații am pus un accent deosebit atit pe organizarea activității în ateliere, cit . și pe calitatea lucrărilor — ne spune tovarășul Aurel Vlad, inginer principal la Trustul județean al S.M.A. Reparațiile capitale la motoare, tractoare și combine se execută în centrele specializate. în atelierele stațiunilor se efectuează reparațiile curente la tractoare și mașini agricole, iar în secțiile acestora , — doar utilajele mai simple. De ase- ! menea, am generalizat controlul teh- : nic de calitate pe tot parcursul în- I tregului flux de reparații, ceea ce ' presupune verificarea calității fiecărei piese noi sau recondiționate, a fiecărui ansamblu montat și, în final, a mașinii sau utilajului în totalitate".j Desigur, o cerință esențială pentru. ■ desfășurarea în ritm susținut a lucrărilor de reparații o constituie | asigurarea pieselor de . schimb nece- ‘ sare. In această privință, în județ se

l întreprinderile producătoare să-și 
ogligațiile contractuale!

onoreze

NU TONE, CI... SORTIMENTE
Potrivit contractului, fn trimestrul I al acestui an ÎNTREPRINDEREA „RULMENTUL" DIN BRAȘOV urmează să livreze unităților de mecanizare a agriculturii 104 750 seturi de cuzineți, cantitate stabilită pe tipuri de motoare, sortimente și grade de reparații după cerințele formulate de atelierele S.M.A. La prima vedere, datele pe care ni le-a oferit ing. loan Rădulescu, șeful secției cuzineți piese de schimb, sînt liniștitoare. Pînă la 9 februarie (în 40 de zile din cele 90 ale trimestrului) s-au livrat 47 119 seturi pentru motoarele de 45, 65 și 180 C.P. și pentru combine, adică, ceva mai mult decît se prevedea în programul perioadei. Așadar, cantitativ întreprinderea și-a depășit obligațiile contractuale. Atunci de ce solicită în continuare cu atita insistență beneficiarii aceste piese ?Un prim argument îl aduce ing. Ion Radu, director în Direcția generală de aprovizionare tehnico-materială din Ministerul Agriculturii, și anume livrarea neritmică : „în întreaga lună ianuarie, cînd reparațiile trebuiau să se desfășoare din plin, cind toate forțele unităților de mecanizare erau concentrate in ateliere. s-au livrat numai 14 632 seturi — 41 la sută din cît era stabilit, a- ceasta, precizez, pe fondul unor mari restanțe acumulate anul trecut. Continuind analiza, rezultă și un al doilea argument : la unele sortimente, nu din cele mai solicitate, in mod nejustificat s-a livrat mai mult decît era prevăzut. în defavoarea altora, despre care în ateliere ni s-a spus in mod repetat că lipsesc. în perioada 1 ianuarie — 10 februarie, la sortimentul «cuzineți cotă normală» pentru tractorul de 65 C.P. — cel mai răspindit — față de prevederile de contract de 5 000 de seturi s-au livrat 8 201 seturi de palier și 7 975 de bielă. în același timp, la cuzineții cu dimensiunile cele mai solicitate la reparații, livrările sint cu mult sub cele prevăzute in contracte, iar uneori nu se fac. Astfel, la piesele pentru reparația a Il-a la același tip de motor, în acest interval nu s-a livrat nimic".Ce efect are o astfel de organizare a activității ? După cum se arăta într-un articol precedent, la S.M.A. Albești, județul Constanța, pină la data documentării, toate motoarele au fost reparate numai cu

PE TOATE FAZELE
desfășoară o amplă acțiune de recuperare, recondiționate și refolosire a unor repere, subansamble și an- samble. în acest scop, la Moinești și Sascut au fost înființate centre specializate pentru recuperarea și re- condiționarea pieselor și subapsam- blelor de la tractoarele casate. Iar în atelierele de recondiționare ale fiecărei stațiuni de mecanizare au fost organizate formații specializate pe grupe de mașini și subansamble, ceea ce a dus la creșterea productivității muncii, la îmbunătățirea calității pieselor recondiționate. Drept urmare, față de anul 1980, valoarea pieselor de schimb recondiționate s-a triplat, în anul trecut economisin- du-se pe această cale 37 milioane lei. Se prevede că în actuala campanie de reparații volumul pieselor de schimb recuperate și recondiționate folosite la tractoare și mașini agri-

RECONDITIONAREA-PE 0 SCARĂ ClT MAI LARGA, 
DAR NU TOTUL POATE FI RECONDIȚIONAT

Reținem din situația operativă centralizată la Trustul de mecanizare a agriculturii din județul IAȘI că toate mașinile agricole ce vor fi folosite în primăvară — grapele cu discnri, cultivatoarele, semănătorile pentru plante prășitoare, mașinile de împrăștiat îngrășăminte chimice și pentru erbicidare — sînt gata de lucru. iar cele pentru împrăștiat gunoi lucrează în cîmp.Privitor la repararea tractoarelor, 

arbori motor recondiționați, la diferite cote, ceea ce presupune asigurarea unor cuzineți de cote corespunzătoare. Ce se poate face cu piese de cotă normală, cind este nevoie de alte dimensiuni ? Să se recurgă din nou la arbori motor noi, cind, așa cum e normal, aprovizionarea se face în raport de dimensiunile arborilor motor existenți, și nu invers ?Planificarea necorespunzătoare a producției creează complicații serioase in ce privește aprovizionarea cu piese de schimb și pe alt plan. După opinia tovarășului Cornel Stă- nescu, directorul Bazei de aprovizionare tehnico-materială pentru a- gricultură nr. 9 Brașov, eforturile depuse de colectivul secției „cuzineți" din întreprinderea amintită nu-și pot găsi deplină fructificare deoarece în multe cazuri cuzineții de cele două tipuri — de palier și de bielă — nu'se livrează în număr egal, așa cum este normal, ceea ce face ca să nu poată fi împerecheați. „Iată un astfel de exemplu — ne spune dinsul. La cuzineții de palier pentru motoarele de 65 C.P., la prima cotă de reparații Situația livrării ne apare la prima vedere foarte bună. Din cele 11 000 seturi contractate pe primul trimestru, uzina a livrat pînă la 10 februarie (deci înainte de jumătatea intervalului analizat) 7 442 de seturi. Pină aici n-am avea nimic de reproșat uzinei. Dimpothivă, Numai că anali- zînd mai in detaliu această problemă lucrurile se schimbă. Din celălalt tip de cuzineți s-au livrat numai 4 125 de seturi. Așa că, practic, nu se pot repara decît 4125 de mo-
DACĂ SE ACȚIONA IA TIMP SE EVITAU RESTANȚEIE
Pentru a satisface cererea de piese de schimb a unităților specializate în repararea utilajelor agricole, potrivit contractului încheiat cu beneficiarii. ÎNTREPRINDEREA DE MECANICA FINA DIN SINAIA trebuie să realizeze în acest trimestru, între altele. 600 000 elemenți de pompă de injecție pentru tractorul U-650. Aceasta înseamnă că, lunar, urmează să producă pentru atelierele de reparații 50 000 bucăți, în perioada care s-a scurs din acest

cole va reprezenta 50—60 la sutădin necesar.Recuperarea, recondiționarea, ca și asimilarea unor repere pe plan local nu poate rezolva în totalitate problema aprovizionării cu piesele de schimb necesare punerii în stare de funcționare a tractoarelor și mașinilor agricole la termenele stabilite. In momentul de față mai sînt de reparat 250 de tractoare la stațiunile de mecanizare a agriculturii Dealu Morii, Hemeiuși, Răcăciuni și Traian. La baza de aprovizionare nr. 4 Bacău am notat, printre altele, că nu se asigură tocmai piesele pentru tractoare — chiulase, arbori-mo- tor, segmenți, axe cu pinioane ș.a. Printre unitățile care au restanțe la livrarea unor piese sau materiale se numără întreprinderea „Tractorul" — Brașov, întreprinderea pentru mecanizarea agriculturii Năvodari, întreprinderea „Neptun" din Cîmpina și Baza de aprovizionare tehnico-materială nr. 3 Argeș.
Cheorqhe BALTAcorespondentul „Scînteii"

tovarășul Emilian Săveanu, inginer- șef al trustului de mecanizare a agriculturii, ne-a precizat -că, dat fiind faptul că munca este organizată pe ateliere specializate pentru reparații capitale, au fost reparate pină acum 2 745 tractoare din cele 2 920, cite vor fi folosite la însămînțările de primăvară. S-au reparat în avans și combine, întrucît și pentru aceste mașini este organizat un centru specializat la S.M.A. Ciurea.

toare, mai bine de 3 000 de seturi ce nu pot fi folosite imediat' unwind să umfle stocurile din magazii. Iată și o situație cu totul necorespunzătoare. Pentru reparația a patra, față de 2 000 de seturi prevăzute, uzina a livrat 2 393 seturi de cuzineți de palier, cu 393 mai mult, iar de bielă, față tot de 2 000 de seturi — numai... 49. Orice comentariu e de prisos.Notăm și o serie de greutăți în- tîmpinate in această perioadă de întreprinderea brașoveană, pe care le supunem atenției forurilor de resort : presiunea mai redusă în unele zile a gazului metan, față de cit prevede tehnologia. în plus după cum ne relatează factori de răspundere din întreprindere, se mai ridică și o altă problemă care condiționează realizarea planului : Combinatul siderurgic din Galați înregistrează restanțe la livrarea benzii de oțel laminate la cald. Din cele 380 de tone planificate pe trimestrul I s-au livrat doar 55 de tone, aceasta în condițiile în care ciclul de fabricație a cuzineților este de cel puțin o lună de zile.Sint cereri Îndreptățite care trebuie să constituie obiectul atenției forurilor competente. Dar dacă și in aceste condiții, cantitativ, planul a fost realizat, de ce nu s-a făcut un efort in plus de organizare pentru a se realiza 'și sortimentul ? De aceea credem că se impune de urgență o analiză riguroasă a activității secției de cuzineți a întreprinderii „Rulmentul", urmată de măsuri adecvate în vederea coordonării producției pe sortimente și dimensiuni, corespunzător cerințelor beneficiarilor.
Lucian CIUBOTARU 
Nicolae MOCANI.corespondentul „Scînteii"

an. întreprinderea a livrat beneficiarilor doar 17 500 elemenți de pompă, înregistrind, la zi, o restanță de 32 500 piese. Care sînt cauzele care au dus la această situație ?Din discuțiile pe care le-am purtat cu cadre de răspundere din unitate, am reținut că, o dată cu reorganizarea întreprinderii, secția specializată în realizarea acestor produse a fost transferată de la Fabrica de mecanică de precizie Breaza in Sinaia, ceea ce a făcut ca o bună

„A contribuit mult la rezultatele obținute și acțiunea de recondiționare și refolosire a unor piese și subansamble, care se realizează de mai mulți ani' în flecare stațiune și secție de mecanizare, acțiune care în această campanie de reparații s-a soldat pînă acum cu piese refoiosite în valoare de peste 18 milioane lei — ne spune inginerul-șef. ai trustului. Mecanicii și mecanizatorii ieșeni au pășit în acest an spre un și mai înalt nivel al autoaprovizionării, realizînd chiar unele piese și subansamble noi, cum sint tiranți pentru tractoare, răzuitoare pentru grapele cu discuri, organe active pentru combinatoare, precum și brăzdare de plug din arcuri vechi de la vagoanele de cale ferată. Pînă acum s-au realizat peste 2 200 astfel de brăzdare. Acțiunea continuii insă pentru a se asigura cel puțin cite un set de trei brăzdare pentru fiecare plug, ca rezervă pe lîngă cele procurate prin baza de aprovizionare. Dar pentru a încheia cît mai repede repararea tractoarelor este necesar ca și unitățile industriale să-și îndeplinească prevederile contractuale la livrarea reperelor restante, cu deosebire la arbori-motor (întreprinderea mecanică Codlea), elemenți pentru pompe de injecție (întreprinderea de mecanică fină din Sinaia), cuzineți (întreprinderea de tractoare Brașov), seturi de segmenți pentru motoarele de 45 CP (întreprinderea de autoturisme Pitești), seturi motor și piese pentru Cutiile de viteze și transmisie pentru tractoarele de mare capacitate, la care în momentul de față se înregistrează restanțe. Noi ne-am mobilizat și am luat măsuri în continuare să lucrăm mai intens, să recondiționăm și alte piese din cele refolosibile, dar ne trebuie să avem la timp și piesele noi solicitate pentru a le monta".
Manole CORCACIcorespondentul „Scînteii"

parte din timp să nu se lucreze Ia întreaga capacitate. Apoi s-au manifestat o serie de neajunsuri legate de aprovizionarea cu materii prime, de asigurarea cu energie și combustibil. Nelucrindu-se la capacitatea maximă, s-au suprapus unele comenzi, întreprinderea fiind obligată să reeșaloneze livrarea lor.Analizind această situație la începutul lunii in curs, comitetul de partid și consiliul oamenilor muncii au stabilit și aplicat măsuri prin care să se impulsioneze execuția a- cestor piese. Noul grafic de lucru, întocmit împreună cu reprezentanți ai unităților beneficiare, a fost mai bine corelat cu posibilitățile de care dispune întreprinderea. Dintre măsurile aplicate amintim suplimentarea forței de muncă în secția elemenți și supape, introducerea schimburilor prelungite, asigurarea ritmică cu materiale a tuturor locurilor de muncă. S-a trecut, la recon- diționarea unui număr sporit de elemenți și supape uzate, operație care micșorează foarte mult timpul de execuție, cu însemnate economii de materiale, în condiții de calitate similare cu cele ale pieselor noi.Efectul aplicării măsurilor stabilite se materializează intr-un spor substanțial de producție, față de ce s-a realizat anterior. Așa cum ne spunea șeful serviciului desfacere, Gheorghe Sultănoiu. in ultimele zile s-au livrat peste 2.000 elemenți în- tr-un singur schimb. Și în continuare se lucrează cu multă răspundere, se urmăresc atent toate comenzile, se expediază imediat producția terminată. Ceea ce solicită acum unitatea se referă la o mai mare operativitate in expedierea de către unitățile S.M.A. a elemenților uzați in vederea recondiționării lor. „Nu putem admite soluția la care recurg uneori unitățile de reparații de a se livra, în continuare, pompe de injecție pentru a suplini lipsa ele- menților. O asemenea soluție este păgubitoare, atit pentru întreprindere, cit și pentru beneficiari. ea nerezolvind problema decit cu costuri și consumuri mari. Pină. la sfir- șitul lunii, ne-am angajat să livrăm 44 000 elemenți". Iar ritmul realizărilor din ultimele zile (in perioada 1—15 februarie s-au livrat peste 20 000 de elemenți) — ne spune ing. Ion Radu, director în Direcția generală pentru aprovizionare tehnico-materială din Ministerul A- griculturii — ne îndreptățește să afirmăm că restanțele pot fi recuperate.
Ioan MARINESCUcorespondentul „Scinteii"

îngăduința față de abateriîntr-o scrisoare primită la redacție din comuna Zorleni, județul Vaslui, se semnalau unele nereguli și ilegalități comise de Elena Hanu, tehnician la A.E.I. „Avicola" din localitate, și de soțul acesteia, Dumitru Hanu, conducător auto la autobaza nr. 2 Birlad din cadrul I.T.S.A.I.A., cu atribuții de serviciu la. Fabrica de nutrețuri combinate Bîrlad. în sesizare sg afirma că de faptele acestora nu sint străine nici alte persoane din comună.Comitetul județean Vaslui al P.C.R., căruia redacția i-a trimis sesizarea spre soluționare, a dispus ca faptele să fie analizate la fața locului de către un colectiv format din activiști de partid și specialiști, condus de un secretar al comitetului județean de partid. In urma verificărilor întreprinse s-a stabilit că, într-adevăr, cei doi soți la care se referea sesizarea au strîns pe căi ilegale o avere personală ce depășea cu mult posibilitățile lor de ciștig cinstit. S-a constatat, totodată, că această familie a deținut în ultimii ani un mare număr de animale și păsări hrănite cu furaje combinate sustrase, a folosit- ilegal o suprafață de teren din proprietatea C.A.P. și a beneficiat de materiale de construcție și alte bunuri de la unitățile de stat și cooperatiste. Cu toate acestea, ei nu au contribuit cu nimic la fondul de stat.Pentru ilegalitățile săvifșite, se arată în răspuns, D. Hanu este cercetat de organele de stat, luindu-se, de asemenea, măsuri pentru aplicarea prevederilor Legii 18/1968.Pe baza concluziilor reieșite cu prilejul soluționări*  scrisorii, secretariatul comitetului județean de partid a stabilit un complex de măsuri menite să întărească ordinea și disciplina, respectul pentru normele legale, ale eticii și echității socialiste in comuna Zorleni și unitățile vizate. în acest context, Mihai-Paul Coșulea, secretarul comitetului comunal de partid, primarul comunei, a fost sancționat cu „vot de blam cu avertisment" și destituit din funcție : plutonierul Gheorghe Avram

în orice anotimp, unitățile turistice constituie tot atitea ospitaliere locuri de popas pentru cei veniți să viziteze județul Timiș. în stațiunea balneoclimaterică' Buziaș, renumită pentru proprietățile curative ale a- pelor sale minerale, se află hotelul „SILAGIU", care dispune de. camere cu 57 de locuri, precum și un mare restaurant. în localitatea Făget,, pe drumul național Lugoj — Făget — Deva, se află complexul turistic „PADE- ȘUL", cu 42 de locuri de cazare șl un restaurant. De aici se pot face excursii în munții Poiana Ruscăi.La 9 kilometri de Lugoj, spre Făget, într-o lțvadă de meri, se află hanul „ANA LUGOJA- NA“, cu restaurant, locuri
RESPECTAREA FERMĂ A DISCIPLINEI DE PLAN Șl CONTRACTUALE(Urmare din pag. I) că uneori există tablă în cantităti suficiente, dar nu sint țevi, iar alteori s-au primit țevile, dar nu s-a livrat tabla. Iată de ce este necesar ca livrarea materiilor prime și materialelor să se facă în concordanță cu cerințele fabricației de utilaj chimic. (Ioan Marinescu).

Mai multă 
promptitudine 

din partea 
furnizorilor!în acest an, colectivului de la întreprinderea de rulmenți din Alexandria ii revin sarcini deosebit de mobilizatoare, multe sectoare ale economiei solicitind produsele realizate aici. Acest lucru implică, desigur, o răspundere deosebită pentru îndeplinirea ritmică a tuturor contractelor economice.— în mod normal, ciclul de fabricație al rulmenților, începînd de la forjare, continuind cu strunjirea, rectificarea și pînă la montajul final, durează circa 45 de zile — ne spune inginerul Virgil Dumitrescu, șeful serviciului producție din întreprindere. în aceste condiții este absolut necesar să se respecte strict tehnologiile de fabricație, să se manifeste ordine și disciplină pe întregul flux de producție, și am luat o serie de măsuri în acest sens. Desigur, sintem conștienți că ritmul producției depinde în primul rind de noi și trebuie să ne mobilizăm exemplar. Totodată, este însă necesar ca aprovizionarea cu materii prime și materiale să se facă ritmic, conform prevederilor contractuale.Să vedem însă cum stau lucrurile în realitate. Răsfoim cîteva contracte dintr-un dosar pe care scrie „Res- tanțîeri". Iată citeva exemple concrete. Din canfitatea de sirmă pentru fabricația corpurilor de rulare (bile 

- aspru sancționată a fost sancționat cu „vot de. blam cu avertisment", retrogradat și mutat disciplinar într-o altă comună ; Gheorghe Sterian, secretarul biroului executiv al consiliului popular comunal — sancționat cu „vot de blam cu avertisment" și destituit din funcție.Concluziile desprinse și măsurile aplicate, se arată în finalul răspunsului. au fost prelucrate în organizațiile de partid din comuna Zorleni, în unitățile economice menționate, în Comitetul municipal de partid Birlad. precum și în plenara comitetului județean de partid și în ședința de instruire a activului și aparatului comitetului județean da partid.
Soluționarea - 

tergiversatăLa începutul anului 1986 cîțiva cetățeni (Velicu Dumitru, Buinovschi Florea și Anin Rada) din comuna Băneașa, județul Giurgiu, au. sesizat redacției că au achitat la depozitul 10 din localitate contravaloarea unor cantități de lemne de foc și că sînt purtați pe drumuri de doi ani fără să li se livreze lemnele plătite. La vremea respectivă, scrisoarea a fost trimisă spre rezolvare Consiliului popular județean Giurgiu (unde 
La semnalele cititorilor• Consolidarea albiei riului Neajlov. Răspunzind la o scrisoare trimisă de redacție. Oficiul de gospodărire a apelor Dîmbovița ne-a informat că Ia canalul de corectare a albiei riului Neajlov, in comuna Corbii Mari, se va adăuga o altă lucrare — închiderea albiei vechi — ce va fi cuprinsă in planul pe acest an șl se va executa cu contribuția in muncă și bani a locuitorilor comunei și cu asistență tehnică de specialitate acordată de personalul oficiului.• Propunere recepționată. Pentru amenajarea zonei de agrement din comuna, suburbană Poiana Cîmpina, ne-a răspuns . Consiliul popular al orașului Cîmpina, s-a stabilit, împreună cu consiliul popular comunal, ca, în primăvara acestui an, cu.sprijinul cetățenilor, să se asigure repararea și consolidarea bazinului de apă existent, precum și asigurarea celorlalte dotări necesare, inclusiv un chioșc pentru desfacerea dulciurilor și răcoritoarelor, așa cum s-a propus in scrisoarea adresată „Scinteii".

Gheorqhe PÎRVAN

UNITĂȚI TURISTICE 
ÎN JUDEȚUL TIMIȘ

și role) necesară în luna februarie s-a primit in prima jumătate a lunii de la întreprinderea de sirmă Buzău (care preia oțelul de la Tîr- goviște) numai o mică parte. în întreprindere s-au luat măsuri pentru gospodărirea și economisirea mai severă a materiei prime. Se recuperează și se re- utilizeazâ tot ceea ce este tehnic posibil. Toate resturile de materiale rezultate din procesul de producție sînt sortate, inscripționate pe sortimente și mărci și reintroduse în fabricație. Dar aceste eforturi nu sint suficiente pentru a asigura cantitativ necesarul de materii prime. Mai ales că, uneori, calitatea oțelului nu este corespunzătoare. Implicațiile sint lesne de bănuit. Restanțe la producția fizică, nereali- zarea cantităților planificate de bile și garnituri de rulmenți prevăzute în contractele de cooperare uzinală cu întreprinderile de profil din Birlad și Brașov. Este deci absolut necesar ca unitățile furnizoare de materii să sprijine eforturile colectivului de la întreprinderea din Alexandria și să onoreze toate contractele încheiate la termenele stabilite. (Stan Ștefan).
Contractele 

încheiate 
sînt considerate 

obligații 
facultative ?Pentru realizarea sarcinilor de plan, colectivul de la întreprinderea
ÎN CONCLUZIE : Se impune să se acționeze cu mai multă răspundere, la toate nivelurile, in întreprinderi, centrale industriale și-ministere pentru recuperarea răminerilor în urmă, pentru livrarea neintîrziată a materiilor prime și materialelor necesare pentru realizarea unor produse de importanță vitală pentru economia națională. Măsurile luate trebuie să asigure ^norarea la termenele stabilite a tuturor contractelor încheiate, aceasta fiind una din condițiile de bază pentru buna desfășurare a producției in toate sectoarele de activitate.

a fost înregistrată la nr. 1025 din 23 februarie 1986). în răspunsul trimis redacției de către direcția comercială a județului se arăta că s-au luat măsuri ca cetățenii in cauză să-și primească lemnele prin sectorul de exploatare Giurgiu. Pe baza răspunsului, pe care redacția l-a comunicat semnatarilor scrisorii am considerat că problema acestora a fost definitiv soluționată.Dar, iată, in luna decembrie a anului trecut am primit la .redacție o nouă scrisoare din partea acelorași cetățeni, care ne aduceau la cunoștință că peregrinările lor riu s-au terminat. Ba, mai mult, relatează ei, șeful sectorului exploatare i-a și amenințat, ca „să se învețe minte" să mai facă sesizări.Ne-am oprit asupra acestui caz, pentru a supune atenției Consiliului popular județean Giurgiu problema de principiu a răspunderii si solicitudinii care ar trebui să existe la toate unitățile față de sesizările oamenilor muncii, față de problemele semnalate de ei. Și că, în nici un caz, nu poate fi tolerată persecutarea celor care fac sesizări întemeiate. De aceea, așteptăm din partea acestui for un răspuns clar privind modul de soluționare a acestei sesizări și măsurile ■ adoptate pentru tragerea la răspundere a celor vinot/ați de tergiversare, precum și pentru prevenirea unor astfel de practici.

de cazare și teren de sport. în localitatea Sag, pe șoseaua Timișoara — Deta — Stamora Moravi- ța, într-un cadru natural pitoresc, hanul „TIMIȘ—SAG", unitate de categoria I, dispune de 77 locuri de cazare.Se pot reține locuri la aceste unități turistice prin agenția de turism din București (str. 13 Decembrie nr. 26), prin a- gențiile UJECOOP din Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Timișoara, precum și prin responsabilii cu turismul din cadrul uniunilor județene ale Cooperativelor de producție, a- chiziții și desfacere a mărfurilor.In fotografie : Hotelul „SILAGIU" din Buziaș, județul Timiș.

„Electroputere" din Craiova colaborează cu un mare număr de întreprinderi din țară, care livrează mii de sortotipodimensiuni de materiale ce intră in componența locomotivelor, transformatoarelor, motoarelor și aparatajului electric de inaltă tensiune. Nelivrarea la termenele planificate a unor materii prime, materiale și subansamble, atit .in 1986, cit și in lunile ianuarie și februarie a.c. a produs mari greutăți întreprinderii în realizarea indicatorilor de plan.— Datorită faptului că anul trecut și in prima parte a anului 1987 Combinatul siderurgic Galați nu a livrat întreaga cantitate de tablă subțire decapată, mijlocie și groasă din contractul 1618. nu s-au putut realiza o serie de locomotive, motoare și transformatoare — ne spune inginerul Ion Lupulescu. directorul tehnic al întreprinderii. De asemenea. întreprinderea de hirtie și cartoane Piatra Neamț, din contractul nr. 451/86 nu a livrat o bună parte din cantitatea de carton electrotehnic pentru producția de transformatoare mari.Din această cauză. întreprinderea „Electroputere" nu și-a realizat sarcinile de plan „la zi", inregistrînd o mare restanță Ia producția fizică. Un lucru este limpede : pentru recuperarea neintîrziată a restanțelor la unele sortimente. întreprinderea „Electroputere" din Craiova trebuie să ia măsuri ferme pentru mai buna organizare a producției și a muncii, dar totodată este necesar să fie sprijinită neîntîrziat de principalii furnizori, care au obligația să-și onoreze cît mai repede contractele încheiate. (N. Băbălău).

iz

(Urmare din pag. I)dacă șoferii transferați de noi ar fi fost niște „ciurucuri". Au venit mai căliți, mai bărbați. Se vede limpede că școala mineritului dăltuiește calități și caractere puternice. Asta, despre oameni. Dar poate vreți să știți ce s-a întîmplat cu 

mașinile care au lipsit „de acasă" cinci ani de zile. Ei, bine, după atita timp de lucru intens, arată foarte bine. Cuplul șofer-auto- basculantă n-a avut decit de ciștigat din aceasta autentică „probă de șoc".Dar cine sint ei, „navigatorii". prin marea de aur brun ce se dezvăluie la Se- ciuri ? Iată-1 pe comunis

tul Valeriu Bican, șeful autobazei nr. 5. Un tinăr cu o biografie densă (fiu. al locului, fost mecanic auto după absolvirea școlii profesionale, fost elev la seral și fost student la seral — are facultatea de subingineri), minte scormonitoare, care a îmbogățit Întreprinderea cu o sumedenie de procedee și teh

nologii ce simplifică munca de întreținere șl exploatare a mijloacelor auto. Acum, ca șef al autobazei cu cel mai important profil din cadrul întreprinderii, se dovedește și un excelent organizator, un om care poate și știe să ceară mult de la alții, fiind el însuși exemplu.Ne-a vorbit cu căldură 

despre „băieții lui", ne-a convins să-l urmăm acolo unde ei dau lupta pentru punerea in valoare a noilor zăcăminte de lignit, pentru a-i cunoaște pe „așii așilor" volanului : mai întîi „Plutașii", cum sint cunoscuți tinerii frați gemepi Ilie Plută (omul care a făcut prima cursă a anului și nu mai puțin de 

16 curse cu steril in acea primă zi de ianuarie) și Constantin Plută (care, deși a venit mai tirziu la I.T.A., l-a „amenințat" pe fratele său, în adunarea generală de la nivelul formației de lucru, că nu e obligatoriu ca primul venit să fie și pe primul loc la sfirșitul anului și că trebuie să. vadă in el un concurent perse

verent) ; uteciștii Dumitru Buică, Constantin Nanu și Gheorghe Dicu sint, de asemenea, alți candidați serioși la titlul, ad-hoc constituit „volanul de aur".— Cine ar fi crezut că vom ajunge să facem aici, la Seciuri, in plină iarnă, 1 000 de curse pe zi ? —exclama inginerul. Nicolae Mateiță, șeful de carieră,' 

vădit mulțumit de munca celor peste 100 de șoferi de autobasculante care preiau masa minieră.— O să vedeți și 2 000 și chiar mai multe — i-a răspuns, cu siguranță in glas, șeful autobazei, subingine- rul Bican; și siguranța nu-i era „alimentată" de gindul că mai are de preluat mijloace auto, ci, mai ales, de 

cunoașterea oamenilor din subordine — acești oameni minunați, hotărîți să facă tot ce depinde de ei, astfel incit, în cel mai scurt timp, „cărbunele de Seciuri" să fie la fel de cunoscut în țară cum e astăzi cărbunele de Rovinari, cărbunele de Motru, cărbunele de Jilț...
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ANALIZE APROFUNDATE, PĂTRUNSE DE RESPONSABILITATEA

COMUNISTĂ Șl EXIGENȚĂ REVOLUȚIONARĂ

Puterea mobilizatoare a sarcinii de partid Educarea în spirit revoluționarTermocentrala Mintia-Deva una dintre unitățile energetice primă importanță ale țării unde acționează o puternică organizație de parted. Comuniștii de.aici se află in primele rinduri ale oamenilor muncii, iitdațtorirea lor esențială, permanentă ft'ind’ aceea de a munci astfel incit unitatea lor să furnizeze neîntrerupt .economiei naționale cantități cit mai mari de energie electrică. In acest sc.Vp ei chibzuiesc și aplică toate mă surile necesare care să asigure buna desfășurare a întregului proces de producție în termocentrală și. mai ales, se preocupă cu inaltă competență^ profesională pentru găsirea de ncii' căi și posibilități menite să determine menținerea tuturor instalațiilor energetice in funcțiune, la cei mai inallți parametri.Suportul Acestor afirmații îl constituie conți.putul dezbaterilor care au avut loc iin adunările de partid pentru dări de seamă și alegeri desfășurate in organizațiile de bază din secțiile și ateliorele termocentralei, în organizația de bază exploatări cazane — una dintre secțiile hotăritoa- re pentitu buna desfășurare a procesului de producție — comuniștii au analizat întreaga activitate a organizației de partid, jalonindu-și măsurile de înfăptuit in viitor in spiritul înaltelor exigențe formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în programatica cuvintare rostită la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R, în mod deosebit s-ia insistat asupra preocupării biroului organizației de bază, a fiecărui comunist pentru îndeplinirea măsurilor și sarcinilor stabilite, asupra felului in care membri de partid raportează in fața biroului și a adunării generale despre propria activitate.în cadrul adunării generale a reieșit limpede faptul că biroul organizației de bază a încredințat membrilor de partid sarcini concrete, in strinsă legătură cu obiectivele din

este de planul de producție al secției. Atit în hotărirea adoptată la precedenta adunare de datre de seamă și alegeri, cit și pe parcurs, cind au intervenit cerințe noi. biroul organizației de partid a avut mereu in vedere ca fiecare comunist să-și aducă întreaga contribuție la funcționarea cazanelor și a tuturor agregatelor la parametrii stabiliți, evitarea zgurificării cazanelor, recuperarea întregii cantități de apă in perioada de pornire a cazanelor. evacuarea corespunzătoare a zgurii, reducerea consumului propriu tehnologic. Relevant pentru stilul și metodele de muncă folosite de biroul

Acum hotâritoare este ur- funcționării lor ireproșabile, a funcționării fiecărui cazan. Cu regularitate, in fiecare lună, comuniștii raportează în fața adunării generale despre modul în care iși îndeplinesc sarcinile care le-au fost stabilite in această privință. Maistrul principal loan Mureșan, operatorii Andrei Mărginean și Ioan Hander, lăcătușul Ioan Ciulea sint numai cițiva dintre cei care au prezentat rapoarte in ultimele adunări generale.Spunea la un moment dat secretarul biroului organizației de bază.

scăzută, mărirea

ta Termocentrala electrică Mintia-Deva

comu- de tură Și

organizației de bază este faptul că sarcinile de partid stabilite pentru fiecare comunist in parte au fost mereu revăzute și reactualizate, ..aduse la zi" in funcție de problemele noi care au intervenit intr-o situație sau alta, de cerințele tot mai mari care s-au pus in fața encrgeticienilor de a asigura creșterea producției de energie electrică atit.de necesară dezvoltării imperioase a economiei naționale. în cuvintul lor. niștii Nicolae David, șefla grupurile energetice nr. 5—6, ing. Francisc Egyed, șeful atelierului exploatare cazane, au sprijinul eficient, operativ pe care il acordă biroul organizației de bază înfăptuirii programului prioritar de perfecționare și modernizare a producției. La această amplă acțiune participă comuniștii cu o înaltă pregătire profesională. în cadrul programului, la un loc db frunte se înscriu modernizările efectuate la blocul nr. 6 prin înlocuirea a șase mori de cărbune cu bile cu mori noi, cu discuri și sfere care contribuie la creșterea producției de energie pe bază de cărbune și a eficienței folosirii cărbunelui cu o putere calorică

relevat

Aurel Herta, că raportările în adunările generale nu se fac după o programare prestabilită, ci în funcție de oportunitatea și importanța îndeplinirii sarcinii respective. Așa s-a intimplat bunăoară in luna ianuarie, cind o formație de lucru condusă de loan Mureșan și Iancu Iștoc au primit sarcina de a acționa cu operativitate pentru asigurarea alimentării neîntrerupte a morilor cu cărbune. In toată perioada timpului geros s-a muncit dirz, cu abnegație. Folosind jeturi puternice de apă prin gurile de desfundare ale traseelor conductelor de alimentare a cărbunelui brut, ei și-au făcut pe deplin datoria, asigurînd menținerea permanentă. in perfectă stare de funcționare. a morilor de cărbune. în această situație, pentru rezolvarea pe parcurs a unor probleme, pentru prevenirea unor posibile defecțiuni nu s-a mai așteptat adunarea generală. Comuniștii au raportat aproape zilnic biroului organizației de bază despre desfășurarea activității lor, solicitînd și primind ajutorul ce le-a fost necesar in unele schimburi.Dezbătind sarcinile din acest an, adunarea generală a adoptat o hotă-

rire in care se prevăd acțiuni mai ample, mai susținute ale organizației de bază pentru înfăptuirea programului de modernizare. Membri de partid din conducerea atelierului au pritnit sarcini concrete privind reactualizarea circuitului la apa de spălare și evacuare a zgurii și cenușii. Se preconizează apoi reactualizarea schemei de drenaje a cazanelor in vederea reducerii consumului de apă de adaos in circuitul termic, ceea ce va determina creșterea siguranței in funcționarea instalațiilor și economii de reactivi. în adunarea generală, Mircea Magda, Viorel Iga și alții au apreciat faptul că încredințarea unor sarcini concrete membrilor de partid și raportarea periodică asupra felului cum sint indeplinite au determinat creșterea răspunderii și exigenței fiecărui comunist față de activitatea proprie și a formațiilor de muncă, dezvoltarea spiritului de inițiativă.Nu intimplător, in condițiile grele ale acestei ierni, cind a fost nevoie de o cantitate cit mai mare de energie electrică, comuniștii de la exploatare cazane au asigurat la fiecare loc de muncă îndeplinirea exemplară a îndatoririlor de serviciu,mindu-și întotdeauna operațiile cele mai grele de efectuat.Nu intimplător. de la sfirșitul lunii ianuarie și pină acum, termocentrala din Mintia-Deva a funcționat cu o capacitate de 1 070 MW.La încheierea adunării generale pentru dare de seamă și alegeri a organizației de bază, unul dintre eij,ergeticieni a adus o veste de ultim moment : * *’realizat energie începutul .Frumoasă veste pentru un sfîrșit de adunare generală, nouă zi și o nouă muncă.

asu-

„Azi — spune el — am al 30-lea milion de kWh peste prevederi de anului". laȘi pentru o perioadă de
Sabin CERBUcorespondentul „Scinteii

a fiecăruia - o îndatorire a tuturor

vojur, in-

Ne-am aflat zilele trecute la adunarea generală de dare de seamă și alegeri a organizației de bază nr. 55 de la întreprinderea „23 August" din București. La un moment dat, cineva din prezidiul adunării a anunțat— Are cuvintul tovarășul Ion brescu, maistru strungar.S-a ridicat, s-a uitat o clipă in apoi și-a cufundat privirea insemnări, urmărind cu virful creionului cele înscrise :— Iată, pe baza datelor concrete din darea de seamă prezentată de biroul organizației noastre de bază, eu am făcut o socoteală Ia fel de concretă, sează pe la noi in măr atit tivate și plină în fiecare din ultimii doi ani să ne îndeplinim integral planul la producția fizică.Au urmat argumentele: fapte, date, norme, nume de oameni, exemple luate din formațiile de lucru. Apoi concluzia :— Și pentru organizația noastră de bază este pe deplin întemeiată aprecierea critică formulată de tovarășul Nicolae Ceaușescu potrivit căreia lipsurile-manifestate in muncă sint un -rezultat al unei anumite rămîneri in urmă a activității politico-educative, ideologice, de ridicare a nivelului de cunoștințe generale. Prețul pe care-1 plătim noi, cei din secția ' uzinaj locomotive, pentru neglijarea unor aspecte ale muncii de educație în rindul membrilor colectivului nostru este chiar neindeplinirea integrală a planului. De aceea, formarea unor oameni cu simțul răspunderii, al conștiinciozității, educarea fiecăruia in spirit revoluționar sint îndatoriri ale tuturor.

Rezultatele ei ne ințerc- toți. Am calculat că dacă secție n-am fi avut un nude mare de absențe nemo- invoiri, de acte de indisci- muncă am fi reușit ca in

Comunistul Ion Dobrescu a fost cel de-al doilea vorbitor. Calculele sale, argumentele aduse au convins cu puterea de netăgăduit a faptelor. Ca atare, toți cei care au luat cuvîn- tul în adunare au pus pe primul plan problemele activității politico- ideologice, ale educației comuniste, ale formării omului nou. Spicuim, pe scurt, din intervenții :Mihai Ene, strungar : Biroul organizației de partid și in primul rind eu, ca secretar adjunct cu problemele de propagandă, n-am folosit așa cum trebuie, in funcție de situațiile concrete, toate mijloacele și metodele muncii de educare partinică, revoluționară, am manifestat îngăduință față de cei care au lipsit în repetate rinduri de la invățămin- tul de partid sau nu s-au preocupat de ridicarea nivelului politico-ideo-
La întreprinderea 

„23 August" - 
București

Neimpăcarea cu neajunsurile - 

trăsătură dominantă a dezbaterilor

ar fi luat cuvintul.

Colectivul secției uzinare II de la- întreprinderea de utilaje din Alba lulia a fost declarat, in adunarea reprezentanților oamenilor muncii, fruntaș în Întrecerea socialistă organizată in unitate. După citeva zile, in adunarea» generală de dare de seamă și alegeri a organizației de partid din această secție, analiza efectuată de comuniști nu s-a oprit decît in treacăt asupra acestui fapt, aducind in centrul dezbaterilor nu motivațiile titlului de fruntaS, ci stările de lucruri care au dovedit, convingător, că și fruntașii mai au de muncit pentru a ridica activitatea _. gențelor actuale puse de conducerea partidului.Din cuvântul strungarului Ilte Slămneanu a reieșit că grămezile de . șpan care aglomerau benele de colectare din secție in ziua desfășurării adunării generale un motiv de laudă mentul cu care s-a unul de critică. „Și lejuri, in organizația analizat i ’ . prelucrare la piesele livrate turnătorie. Ne sint livrate piese pradimensionate, cu adaosuri mari, de prelucrare, uneori turnate din materiale diferite de cele prevăzute prin tehnologie. Din această cauză se înalță in jurul nostru munți de șpan și se adună cite o roabă de cuțite de strung uzate. Avem în acest an sarcini mari de producție. ■ Iar pentru realizarea lor cu succes consider necesar ca noul birou, împreună cu conducerea secției și a întreprinderii, să analizeze și să rezolve cu tovarășii de la turnătorie și problema adaosurilor de crare".In cadrul adunării au fost în discuție și alte probleme, oară, după cum menționau torul Vasile David și maistrul Gheorghe Oană, există încă multă larghețe și improvizație i_ "*~  bilirea tehnologiilor ; se multă ușurință fel de rogări care antrenează consumuri suplimentare prime și materiale. Nu

La întreprinderea 
de utilaje 

din Alba lulialor la nivelul exi-
nu sînt numai pentru randa- muncit, ci și cu alte pride partid am problema adaosurilor de ' ' " desu

participare a unor membri ai Colectivului și chiar a unor comuniști la buna gospodărire a secției. „în perioada care a trecut db la alegerile precedente, organizația noastră s-a întărit cu noi membri, arăta comunistul Francisc Pop. A crescut și s-a întărit capacitate;» și forța ei de lnriurire în viața corectivului. Am dovedit astfel că, în frunte cu comuniștii, colectivul secției dispune de forța de a se mobiliza exemplar pentru realizarea sarcinilor de plan, așa cum a fost atunci cind a trebuit să realizăm intr-un timp scurt anumite comenzi pentru export. De aceea trebuie să facem pași mai hotărîți in direcția valorificării tuturor rezervelor de care dispunem — și asemenea resurse sînt încă multe — în ce privește înnoirea și mo-, dernizarea producției, creșterea productivității muncii și realizarea unor însemnate economii de resurse materiale și energetice".Se poate aprecia că dezvăluirea critică și autocritică, în spirit de exigență revoluționară a unor neajunsuri, ca și hotărirea de a pune mai deplin în valoare posibilitățile existente se înscriu în efortul constant al comuniștilor din secție pentru ridicarea pe o treaptă superioară a calității muncii colectivului.
Stefan D1N1CAcorespondentul „Scinteii

prelu-aduse Bună- rabo-in sta- acceptă cu fel de de- după ele de materii r_____ r. ______ intimplător— așa cum se sublinia în darea de seamă — anul trecut, in secția de prelucrări mecanice, care include și uzinarea, cheltuielile materiale planificate la 1 000 lei producție-marfă au fost depășite. Au fost vizate, de asemenea, în mod concret — în darea de seamă, ca și in cuvintul comuniștilor — și alte chestiuni legate de folosirea unor utilaje și de organizarea muncii : situația mașinii de gscuțit burghie de ia sculărie, care nu este utilizată ; problema macaralei de la tratamentul termic ; slaba gospodărire a sectorului de forjă, unde, din cauza geamurilor sparte, se pierde căldură la cuptoare ; transportul materialelor in secție, care se efectuează manual și altele.Pornind de la propria lor experiență, ca și de la necesitatea mai bunei valorificări a resurselor existente. comuniștii organizației de partid de la uzinare II și-au îndreptat astfel atenția asupra unor chestiuni de interes mai general, care vizează mai buna funcționare a angrenajului întreprinderii in ansamblul ei. Cu siguranță, aceste probleme vor fi dezbătute și în conferințele de partid pe secții și pe întreprindere. Dar prin aceasta comuniștii de aici nu s-au absolvit de răspunderile ce le revin pentru existența unor neajunsuri în activitatea colectivului : consumuri iraționale de energie electrică prin lăsarea unor mașini să funcționeze in gol ; insuficienta preocupare pentru ridicarea pregătirii profesionale și pentru educarea revoluționară a tinerilor muncitori ; tolerarea unor acte de indisciplină ; slaba

Am participat 1n aceste zile la adunarea de partid pentru dare de seamă alegeri a organizației bază de la Și de atelierul a- samblat-Dunăre; secția I-A, din cadrul Șantierului naval Galați. Colectiv de muncă ce — așa cum preciza tovarășul Ștefan . Victor., secretarul comitetului de partid din șantier — și-a îndeplinit in bune condiții sarcinile de plan și angajamentele asumate pe anul 1986, fiind hotărit să obțină și în acest an rezultate superioare in întreaga activitate.Ce probleme s-au ridicat in dezbaterile ce au avut loc ?• „Pentru desfășurarea in condiții de eficiență a activității de producție se i'mpune o organizare bună a aprovizionării materiale a locurilor muncă" (Traian Neagu).• „Tinerii să fie mai bine integrați vieții de organizație" (Tache Anghe- luță).• „Abordarea cu seriozitate a tuturor situațiilor de muncă înainte de a se ajunge la reclamații, la remedieri etc.“. (Florin Ca- raman).• Activitatea biroului organizației de bază trebuie îmbunătățită..." Talpău).De bună seamă, cele patru ore, cit adunarea generală de seamă și alegeri, cîteva spicuiri reținute din

mai cu de

(Costicăpentru a durat de dare cele

cuvintul participanților la dezbateri constituie, totuși, prea puțin. Probleme deosebite. analize obiective ale activității desfășurate de biroul organizației de partid, propuneri concrete, constructive, de îmbunătățire a activității economice. a vieții de organizație nu prea s-au făcut auzite.Impresia că în dezbateri nu au fost ridicate asemenea probleme, cu toate că

schimburi de experiență. (Costică Coșniță, subingi- ner).— Socotesc necesar să se acorde mai multă atenție cursurilor de perfecționare a pregătirii' profesionale de policalificare. Sintem lăcătuși, vrem să fim și sudori, ca să putem fi mai utili atelierului (Constantin Pa- lade, lăcătuș).— Să se întreprindă acțiuni susținute cu tinerii

ridicat cu a- pentru pen-

La Șantierul naval din Galați

lucruri per- poli- Deviațasimte Inde organizație îmbunătățirii

ele preocupă pe comuniștii de aici, ne-a fost confirmată și de către unii membri de partid care nu au luat cuvintul in adunarea generală, dar care s-au dovedit că ar fi avut de spus destulecare să contribuie la fecționarea activității tice și profesionale, pildă :— Se noastrănecesitatea muncii de la om la om, Gindesc că ar trebui să se discute mai des cu fiecare muncitor și îndatorirea aceasta revine, înainte de toate, comuniștilor. (Victor Bădărău, macaragiu).— Este cazul să se acționeze mai precis pentru ridicarea nivelului politic și profesional al oamenilor muncii. In acest sens, propun organizarea unor

nou angajați, pentru o temeinică pregătire politică și profesională, pentru o mai bună integrare in activitatea atelierului. (Angelica Munteanu, sudor).— La adunările generale din secții să fie invitați și să participe mai des membri ai comitetului de partid din șantier, conducerea (Gheorghe Pecingină, constructor naval).Iată deci că probleme sint. Că pe oameni, comuniști îi preocupă, frămîntă găsirea unor Iuții eficiente de muncă și educație comunistă, de înlăturare a unor neajunsuri, de îmbunătățire a activității în ansamblu, de creștere a rolului organizației de partid.întrebarea care se pune: de ce comuniștii care au luat cuvintul in adunarea

cadre din șantierului.
pe ii so-

generală nu au asemenea probleme, devărat de interes intreaga organizație, . tru activitatea colectivului din care fac parte ? Nu cumva unii s-au obișnuit să se rezume la a constata și atit, iară să se gindească cum s-ar putea îmbunătăți .. cite ceVa în „propria lor grădină De ce nu sint puși toți să răspundă pentru munca desfășurată, pentru lipsurile constatate și de care se fac vinovați unii dintre ei ? După cum, la fel, lipsa de participare la dezbateri poate fi interpretată și în sensul unii dintre cei care avea ceva de spus nu fac și pentru că au ridicat diverse probleme și nu au găsit înțelegerea -și rezolvările necesare, paranteză fie spus, această atitudine fi acceptată, fie pentru faptul că poate caracteriza nea de comunist, punct de vedere, participări la deși comuniștii din această organizație, cum s-a văzut, au destule de spus în afara „cadrului" partid, este o activizare ofensiv, constructiv, menit să contribuie la perfecționarea muncii de partid, a activității productive.
Stefan D1M1TR1Ucorespondentul „Scinteii”

logic. Tocmai din rîndul acestora fac parte cei indisciplinați la locurile de muncă, cei care lipsesc nemotivat sau părăsesc mașinile în timpul funcționării. Asupra acestor stări de lucruri trebuie să-și concentreze in primul rind atenția noul birou al organizației de bază.Gh. Tilvan, tehnician principal : Ca propagandist, vreau să arăt, in spirit autocritic, că invățămintul nostru de partid n-a fost suficient legat de realitățile concrete. Unii risipesc materialele, energia, nu au grijă de utilaje. Acestora trebuie să li se demonstreze că asemenea atitudini contravin calității de proprietari, producători și beneficiari, răspunderii ce o avem cu toții pentru buna gospodărire a părții din avuția națională incredințată spre administrare și dezvoltare. E necesar ca toți să fie convinși că acestui nou statut al muncitorului de azi, acestei mari încrederi trebuie să li se răspundă prin fapte, așa cum o fac cei mai mulți dintre noi.Toma Necșulescu, lăcătuș trasator : In ultimii doi ani, la noi în secție a crescut mult fluctuația forței de muncă. In plus, mulți dintre noii angajați nu depun destulă stăruință in privința calificării. în aceste condiții se cere să ne îndreptăm mai mult atenția către formarea viitorilor muncitori în școlile care țin de întreprinderea noastră. Să-i deprindem cu cerințele muncii în uzină, cu disciplina muncitorească, să-i calificăm la nivelul exigențelor producției mo-

derne, să-i educăm in spirit revoluționar".Ștefan Săvoiu, strungar, secretarul comitetului de partid din secție : De curind, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a vizitat din nou întreprinderea noastră și a stabilit Ia fața locului noi măsuri privind perfectionarea organizării și modernizarea proceselor de producție, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor. A- ceste obiective constituie programul nostru concret de lucru. Pentru îndeplinirea lor, prin munca politico-edu- cativă, prin activitatea de propagandă avem datoria să creăm un climat de răspundere și exigență, de puternică angajare și participare in îndeplinirea sarcinilor economice.Pe măsura desfășurării, atmosfera adunării generale de dare de seamă și alegeri se încinge. Dezbaterile devin de-a dreptul pasionante. în unitatea preocupărilor pentru îmbunătățirea muncii politico-educative nu lipsesc nici deosebirile de păreri. Astfel, în toiul discuțiilor, cineva propune reactivarea comisiei de disciplină. „Comisie de disciplină ? Se poate și asta" — 1 se răspunde. Dar mai degrabă noi, cei de la fiecare loc de muncă, trebuie, să acționăm neîntrerupt, ca o adevărată comisie de disciplină : să luăm atitudine, să nu fim concesivi față de lipsuri, să judecăm pe moment orice act de indisciplină. Determinînd un puternic curent de opinie, stăvilim orice atitudini negative, orice abateri, acolo unde și atunci cind se manifestă. Și in primul rînd noi, comuniștii, să oferim un exemplu demn de urmat".La un moment dat, altcineva susține cu stăruință ideea că „secția trebuie să se debaraseze de cei care au abateri repetate". Și de data a- ceasta replica vine prompt din partea mai multor comuniști : „Să ne debarasăm ? Asta-i> cel mai ușor I Și unde să muncească cei în cauză ? într-o secție sau într-o întreprindere creată special pentru cei pe care noi n-am știut să-i educăm 1 Așa cum ne-a deprins școala revoluționară a muncii temeinic făcute, nu îngăduim nici lenea, nici indolența — asta ar fi o falsă atitudine umanitară — dar nici nu ne dăm bătuți greu examen, activitatea a omului".Aproape fiecare luare In cadrul dezbaterilor a fost însoțită de propuneri. Este de datoria, noului birou al organizației de baza să întocmească un plan corespunzător, cu responsabilități și termene precise. Și mai ales să militeze pentru înfăptuirea prevederilor sale.

ia cel mai de formarede cuvint

Gh. ATANAS1Ucă ar o totIn nici nu poate și numai ea nu atitudi- Din acest al slabei dezbateri,
adunării de de așteptat a spiritului

Perfecționarea pregătirii profesionale - premisă și cerință
pentru un invățămint de calitateseamă și de partid nr. 2 din relie-aAdunarea de dare de alegeri a organizației de la Liceul economic sectorul 3 al Capitalei fat, pe de o parte, competența biroului organizației de bază, eforturile sale de a antrena intregul colectiv la autodepășife, pe de parte preocupările metodice și cative ale cadrelor didactice școală. Realizările liceului in rioada analizată, septembrie 1984 — ianuarie 1987, au fost privite cu obiectivitate, fără a se evita numirea unor lipsuri și a măsurilor ce se impun pentru ridicarea calității muncii la catedră. Cadre didactice din Liceul economic nr. 2, se arăta in darea de seamă, au elaborat programe școlare la disciplinele de specialitate (Ruxandra Be- jan, directoarea liceului, Maria Ne- delea, Aurelia Marincovici. Elena Sora. Florica Cazangiu ș.a.), au participat la elaborarea manualelor sau au prezentat comunicări și referate științifice Ia simpozioane municipale, naționale, internaționale.Conform datelor din darea de seamă, procentul de la cursurile de zi, anul școlar 1984/85 iulie), a scăzut în la sută) și este la trului I din anul școlar în curs de 84.75 la sută.Pornind de la aceste repere statistice, ar fi fost insă de așteptat ca darea de seamă, ca și dezbaterile din adunarea generală să fi analizat mai pdofund cauzele acestor scăderi, pentru a se desprinde concluzii și măsuri eficiente pentru viitor. Ridicăm această problemă și pentru că absolvenții liceului economic sint oameni care vor lucra în sectoare sociale unde se cer responsabilitate deosebită, gindire și eficientă economică, mobilitate, capacitate de decizie și, nu în ultimă instanță, operativitate și compor-

altă edu- din pe-

promovabilitate foarte bun in (98,2 la sută in următorul (93,58 sfîrșitul trimes-

Creșterea răspunderii colective 
depinde de întărirea răspunderii'

personale

tare civilizată, Mulți dintre tinerii pregătiți prin această formă de in- vățămînt urmează să lucreze -în domeniul serviciilor publice, așadar intr-un domeniu in care pregătirea temeinică, orizontul cultural, educația, civilizația au un cuvint greu de spus. Era firesc ca, în darea de seamă și în adunarea de partid, să se ridice in mod concret probleme legate de situația la învățătură, de nivelul și evoluția elevilor de Ia un trimestru la altul, de la o clasă la alta, legătura dintre diriginți și pro-

rîndul elevilor a pasiunii pentru nou. pentru știință, dezvoltarea gindirii creatoare, a gindirii economice și capacității de investigare prin efort propriu. Se impune, in acest sens, ca îndeosebi cercurile pe discipline de învățămint să devină în și mai mare măsură o micro- instituție de cercetare și creație, ancorate în problematica vie a activității social-economice. Din analizele efectuate a rezultat că unele catedre cu pondere mare în pregătirea elevilor, matematica, limba și literatura
La Liceul economic nr. 2 din Capitalăfesorii de la clasă, dintre aceștia și familie etc.Colectivul didactic, așa cum s-a desprins din adunarea de partid, a acordat o atenție deosebită activității cu elevii de la seral, avind in vedere greutățile cu care se confruntă aceștia în dubla lor calitate de oameni ai muncii și elevi și ți- nind cont de specificul muncii in comerț. Preocupările s-au îndreptat spre esențializarea cunoștințelor, sistematizarea, învățarea lecției in clasă, perfecționarea muncii diferențiate și a metodelor de evaluare. In această direcție, se sublinia in darea de seamă, comuniștii. din liceu dispun de mai multe posibilități decit cele valorificate în perioada amintită. întreaga organizație trebuie să-și exercite, au susținut mai mulți dintre participanții la dezbateri, mai puternic rolul de dinamizator al tuturor domeniilor de acțiune, lnnoind continuu formele de conducere a colectivelor, promo- vînd cu curaj noul. Astfel, așa cum se menționa în planul activității de cercetare științifică, o direcție fundamentală constă în cultivarea în

română, istoria, biologia, nu au rea-» lizat toate obiectivele stabilite in planul cercurilor științifice. Pe de altă parte, remarca prof. Elena Giu- roiu, „nu in toate catedrele s-a manifestat suficient spirit critic și autocritic, care să ducă la depășirea discuțiilor sterile, iar biroul organizației de partid nu a reușit întotdeauna să mobilizeze și să canalizeze energiile și abnegația profesională a cadrelor didactice din toate catedrele". „O adunare de partid este și o școală de educație politică", spunea prof. Maria Borteș. Lumea contemporană parcurge un progres rapid, schimbările sint uneori neașteptate. Se cere, de aceea, un stil de muncă dinamic, creator, valori- ficînd superior potențialul și pregătirea profesorilor mai tineri, care e firesc să aducă o viziune metodică nouă, de actualitate". Prin profilul său, într-un astfel de liceu, științele economice și sociale devin științe de avangardă. Binevenită ni s-a părut propunerea de a organiza semi- narii metodico-științifice care să determine, printre altele, eficiente abordări interdisciplinare ale actului predării, forme concrete de integrare

a științelor sociale cu cele economice, a filozofiei cu științele fundamentale, evidențiind unitatea materială a lumii etc. „Elevii nu au încă o gindire suficient de flexibilă pentru a face transfer de cunoștințe intre discipline. Munca de autoper- fecționare a cadrelor didactice trebuie îndreptată de aceea cu mai mare aplicație in această direcție. E nevoie, ca și în alte domenii, de o mobilizare mai mare, insista prof. Aurelia Marincovici, director adjunct, pentru a forma oameni cu receptivitate sporită". „Noua calitate a educatorilor, a subliniat in cuvintul său■ prof. Victoria Cernea, inseamnă și o etică profesională superioară, care să conducă la o colaborare mai strinsă,. la unitate de acțiune pentru utili-■ zarea unor metode variate, înlesnind comunicarea și cunoașterea colectivelor de elevi, ale posibilităților și aspirațiilor fiecăruia, formarea de conștiințe tinere, revoluționare".Nu in ultimul rind am remarca activitatea de educație patriotică desfășurată de cadrele din liceu, apoi efortul de pregătire a formațiilor artistice. Și, în mod deosebit, spectacolele de mare audiență de la Ateneul Român, organizate de cițiva ani de prof. Cristina Vasiliu în ciclul „Confluenta artelor", remarcabile instrumente educative oferite unor săli arhipline, dind tilnirii cu nume de tei contemporane.Sînt toate acesteași concluziile la care s-a adunarea de dare de seamă și alegeri care, *așa  cum s-au exprimat numeroși participanți la dezbateri, vor trebui să determine — prin măsurile adoptate, prin perfecționarea stilului-de lucru al biroului, al organizației de partid — un nou moment calitativ în viața colectivului de profesori și elevi ai liceului.

posibilitatea în- prestigiu ale arcîteva din ideile ajuns în

Costin TUCHILĂ

Moment important pentru perfecționarea activității organizației de partid, pentru întărirea conștiinței răspunderii comuniste, adunarea pentru darea de seamă și alegeri — într-un colectiv artistic de prestigiu, cum este cel al Filarmonicii „Banatul" din Timișoara — nu s-a constituit intr-un bilanț festiv, ci într-o dezbatere serioasă, responsabilă a căilor de creștere a spiritului critic, a întăririi exigenței revoluționare, a ridicării nivelului producțiilor artistice. S-a acordat, de asemenea, multă atenție stimulării inițiativei fiecărui membru al colectivului pentru diversificarea genurilor abordate, măririi numărului de spectatori, a numărului de concerte, rezolvării sarcinilor sporite care au revenit și organizației de partid din Filarmonica „Banatul". Și dacă s-a amintit chiar în darea de seamă de participarea activă la spectacole- eveniment. de concerte camerale și apariții solistice de ținută, de promovarea consecventă și cii românești, fost pus pe turnee în orașe timișene județele Hunedoara și Caraș-Se- verin (rezolvate formal și fără ecou la public), despre scăderea numărului de repetiții, o anume plafonare a unora dintre instrumentiști. Astfel s-a arătat că biroul organizației. membrii săi nu au intervenit prompt.și eficient în acele perioade în care s-au înregistrat rezultate minime, scăderea numărului de spectatori, in care — pe fondul unui lanț de probleme de altfel reale (de Ia asigurarea orelor necesare însușirii unei partituri noi pină la condițiile de studiu și importanța accesoriilor) — s-au înregistrat o seamă de eșecuri. Pentru că. fără îndoială, toate situațiile cu care s-a confruntat Filarmonica „Banatul" au fost pe agenda de lucru a biroului organizației de bază, a organizației de bază respective, dar prea puține și-au găsit rezolvarea și, în orice caz, nu dintre cele de primă importanță. Diversitatea programelor, larga audiență. circulația unor pagini simfonice, vocal-simfonice. lirice, de mare popularitate sînt evident argumente „forte" în atragerea publicului. Cu alte cuvinte, de la seriozitatea pregătirii programelor pină la împlinirea lor cu înalt profesionalism, indiferent de podium, de public, de colectivul de muncă, de spectatorii cărora se adresează, nici o componentă din tot acest, deloc simplu, mecanism al dialogului cu marele public nu poate fi neglijată, fiecare avînd rolul, importanța bine determinate, aportul clar la atinge-

La Filarmonica 
„Banatul" 

din Timișoarasusținută a muzi- accentul, totuși, a neîmpliniri : unele sau în

rea scopului final : concerte de calitate. săli pline, remarcabile fapte de artă.Imperativele actualității — s-a desprins din dezbaterile adunării — impun angajare, hotărîre, creșterea răspunderii fiecărui comunist, un efort deosebit pentru depășirea oricăror obstacole, pentru ca faptele de artă să-și împlinească rostul, să aibă rezonantă în rîndurile spectatorilor din toate generațiile. „Eficienta depinde de oameni, de fiecare în parte" — spunea în cadrul adunării I. Drozman. „Poate ar fi bine să ne gîndim mai mult și la întinerirea ansamblului — opina Toth Alexandru — la cunoașterea exactă de către toți membrii acestui colectiv a tuturor problemelor cu care se confruntă instituția, a noului mecanism economico-finan- ciar pentru ca fiecare să fie implicat, să-și poată aduce mai eficient contribuția", întrucît este firesc să fie orientat programul, repertoriul — adăuga loan Girboni — în sensul atragerii marelui public, a cit mai multor va trebui ca însă acționeze în cum — opina

mai
„Și,re-

spectatori, atunci treg colectivul acest sens". „Așa dirijorul Diodor Nicoară — nu mai trebuie să-și găsească loc neglijențele. lipsa de interes, de inițiativă, risipa, cheltuielile inutile — inadmisibil tolerate de conducerea instituției". Pentru că — și acestea au fost de fapt ideile majore subliniate în adunarea generală de dare de seamă și alegeri de la Filarmonica „Banatul" — ținînd seama de împliniri. de unele scăderi (fără să se inverseze însă raportul în defavoarea reușitelor artistice), de locul pe care-1 ocupă acest colectiv în viața muzicală a țării, de prestigiul unor distinși muzicieni (dirijorul Remus Georgescu, J.inerele baghete. Diodor Nicoară. Peter Oshanitzky etc.), de momentele muzicale de excepție care au avut rezonantă națională, va trebui să se acorde o atenție deosebită diversificării, creșterii numărului manifestărilor de ținută artistică, (aceasta presupunînd înlăturarea improvizațiilor, a formulelor lipsite de valoare și originalitate), precum și pregătirii politico-ideologice, creșterii continue a conștiinței și responsabilității comuniste. Din acest punct de vedere, hotărîrile adoptate de adunarea generală privind îmbunătățirea muncii de educație politică. activitatea de ridicare a nivelului de cunoștințe, a conștiinței revoluționare. a bagajului ideologic-ln- formativ-educativ, a cunoștințelor politice, trebuie, fără îndoială, aplicate în practică, cu fermitate.
Smaranda OȚEANU

atit.de
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Opera tovarășului Niculae Ceausescu - contribuție de preț 
la înțelegerea roiului țărănimii in istoria națională, 
în dezvoltarea contemporană a patriei socialiste

(Urmare din pag. I)pagini de eroism in lupta pentru dreptate socială și națională, împotriva exploatării și asupririi feudale și capitaliste, pentru o viată mai dreaptă, mai demnă. Istoria patriei este jalonată de nenumărate răscoale țărănești împotriva asupririi feudale și burghezo-moșierești. Aceste mișcări constituiau o expresie a cerințelor obiective ale societății românești, a necesității realizării unor schimbări care să deschidă drum liber dezvoltării forțelor de producție, progresului general economico- social al tării, să asigure condiții de viată mai bune pentru masele largi populare".Stau mărturie acestor profunde adevăruri, marile bătălii sociale purtate de-a lungul vremii de țărănimea română, in cursul cărora ea a dovedit inalte calități morale, voință nestrămutată de luptă : marea răscoală de la Bobilna din 1437—1438 ; războiul iobagilor de la 1514 ; marea răscoală țărănească de la 1784 declanșată sub conducerea lui Horea, Cloșca și Crișan pentru ca „nobili să nu mai fie" ; revoluția condusă de Tudor Vladimirescu născută din dorința de a „cîștiga . drepturile și dreptățile țării" ; revoluția de la 1848, sub steagul căreia s-au înrolat țăranii spre a „șterge jugul nesuferit al robiei".„La sfirșitul secolului trecut și începutul secolului nostru — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — revoltele țărănești au inceput să capete o intensitate tot mai mare, ca urmare a condițiilor deosebit de grele, de înapoiere economică și exploatare crincenă, ce domneau in satul românesc. Menținerea unor puternice relații feudale in agricultură constituia un grav anacronism social, o frină a procesului de dezvoltare a relațiilor capitaliste, a ridicării economice a României. Lichidarea acestei stări de lucruri devenise o cerință din cele mai actuale ale progresului societății românești, de care depindeau accelerarea dezvoltării forțelor de producție, propășirea economico-socială a tării. Acestea au fost cauzele și condițiile ce au dus la declanșarea răscoalei din 1907, care prin amploarea, vigoarea și formele pe care le-a îmbrăcat, a constituit una din cele mai aprige bătălii de clasă din istoria României, zguduind din temelii însuși edificiul orindulrii burghezo-moșierești".! In perioada care a urmat, cu deo- ț șebire după făurirea statului națio- l nai unitar român — birujnță ce ini' corporează plenar și aportul însufle- I țit, unanim al țărănimii noastre — j. clasei muncitoare i-a revenit misiunea de a organiza și conduce lupta ! țărănimii pentru împlinirea aspira- i țiilor sale seculare. Așa cum subli- 1 niază tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cadrul acestui proces un moment . cu semnificații, deosebite l-a constituit făurirea Partidului Comunist Român la istoricul' Congres din mai

1921 : „Pe un plan superior a fost ridicată lupta pentru cauza țărănimii, precum și pentru făurirea alianței muncitorești-țărănești, o dată cu crearea Partidului Comunist Român, care a inscris in programul său de luptă solutionarea pe cale revoluționară a problemei agrare (...). Mobilizată de clasa muncitoare, țărănimea a luat parte la toate marile acțiuni politice organizate de Partidul Comunist Român în perioada dintre cele două războaie, și îndeosebi in anii premergători celui de-al doilea război mondial. împotriva fascismului și războiului, pentru apărarea libertăților democratice și a integrității tării".în perioada inaugurată de mărețul act istoric de la 23 August 1944, țărănimea a luat parte, activă la marile bătălii sociale care au asigurat continuitatea procesului revoluționar, la înfăptuirea unor profunde transformări revoluționare în societatea românească, la obținerea tuturor victoriilor noastre in opera de edificare a noii orînduiri. Reliefînd acest adevăr, tovarășul Nicolae Ceaușescu arată, totodată, că : „Trecerea la dezvoltarea socialistă a României a pus ca o necesitate obiectivă — o dată cu industrializarea socialistă a țării — organizarea pe baze noi a agriculturii, transformarea sa socialistă. în procesul îndelungat, de 12 ani — de la primele cooperative agricole de producție din 1949—1950, pină in primăvara anului 1962 — s-a desfășurat o intensă activitate politico-organiza- toricâ, creîndu-se condițiile pentru trecerea țărănimii pe calea cooperativizării, pentru organizarea agriculturii românești pe baze socialiste de stat și cooperatiste. în primăvara anului 1962 am încheiat acest proces complex revoluționar, realizînd organizarea agriculturii pe baze cooperatiste, deschizînd o nouă epocă in dezvoltarea agriculturii românești. Prin organizarea socialistă a agriculturii, se poate spune că pentru prima dată țărănimea a devenit cu adevărat stăpină pe pămîntul pe care lucrează, transformîndu-se treptat într-o clasă nouă — clasa țărănimii cooperatiste, care constituie o forță importantă în statul nostru socialist. O dată cu organizarea pe baze socialiste a agriculturii s-a pus capăt pentru totdeauna exploatării moșierești și capitaliste, asupririi omului de către om, s-a deschis calea realizării principiilor socialiste de. dreptate și echitate socială. în același timp, se poate afirma că, o dată cu încheierea transformării socialiste a agriculturii, s-a realizat și dezvoltarea unitară a economiei românești in cele două sectoare fundamentale de producție materială — industria și agricultura".Anii care au trecut de la încheierea cooperativizării, au fost marcați de o puternică și continuă dezvoltare a agriculturii socialiste românești. Industrializarea socialistă a țării a asigurat mijloacele tehnico- materiale necesare practicării unei

agriculturi intensive, de înalt randament — un mare număr de tractoare și mașini agricole, importante cantități de îngrășăminte chimice, utilaje pentru irigat, desecări și alte lucrări de îmbunătățiri funciare. Ca urmare a acestor condiții create de partidul și statul nostru, a muncii harnice a lucrătorilor ogoarelor, s-a asigurat creșterea necontenită a producției agricole, in anul trecut obți- nîndu-se cea mai mare producție de cereale din întreaga istorie a României. Aceasta demonstrează, cu forța de netăgăduit a faptelor, superioritatea agriculturii noastre socialiste, capacitatea țărănimii noastre cooperatiste de a gospodări mai bine, cu rezultate mult mai bune pămintul țării, avuția noastră cea mai de preț.în amplul proces de transformare socialistă a agriculturii, în munca susținută pentru înfăptuirea politicii partidului în acest sector de bază al economiei naționale, țărănimea a cunoscut profunde prefaceri structurale, transformindu-se din temelii pe ea însăși. în acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : „Ceea ce merită să subliniem în mod deosebit sînt schimbările uriașe care s-au produs in structura țărănimii noastre, care a devenit o clasă nouă, cu o pregătire profesională și tehnică, cu o înaltă conștiință revoluționară. Tocmai pe această bază s-au putut obține marile realizări în dezvoltarea agriculturii socialiste, care își demonstrează cu putere superioritatea și capacitatea ei de a asigura creșterea puternică a producției, realizarea in bune condiții a produselor agroalimentare atit pentru satisfacerea necesităților de consum, cit și pentru industrie și aite necesități ale economiei socialiste, ale dezvoltării generale a patriei".Datorăm, totodată, secretarului general al partidului elaborarea unei concepții unitare și armonioase asupra locului agriculturii in economia țării, asupra căilor de sporire a contribuției acestei ramuri de bază a economiei la progresul general al societății românești, a orientării ferme a agriculturii pe calea dezvoltării intensive. în acest spirit, tovarășul Nicolae Ceaușescu a elaborat conceptul noii revoluții agrare ; aceasta presupune să se asigure creșterea puternică a randamentelor Ia toate culturile și în toate domeniile activității agricole, obținerea unor producții înalte, sigure și stabile, aplicarea pe scară largă în producție a cuceririlor științei agrozootehnice, folosirea cu înaltă eficiență și spirit' gospodăresc a fondului funciar al țării, realizarea unor ample lucrări de ameliorare a solului și creștere a fertilității suprafețelor agricole, schimbarea radicală a însuși modului de a munci, a trăi și a gîndi al întregii țărănimi, prin creșterea necontenită a calificării și pregătirii profesionale, instaurarea unui înalt spirit de ordine și disciplină în activitatea tuturor unităților agrico

le. în acest sens tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : „Această nouă revoluție agrară se înscrie în lupta partidului nostru de transformare a societății, de transformare a naturii. Am înfăptuit revoluția agrară prin cooperativizarea agriculturii — ceea ce a însemnat o transformare radicală a condițiilor de muncă, a felului de gindire al țărănimii noastre. Ara realizat o largă mecanizare a agriculturii, chimizarea și am asigurat condițiile necesare pentru aplicarea cuceririlor științei în toate sectoarele agriculturii noastre socialiste. Pe această bază am obținut și rezultatele de pină acum (...) Dar trebuie să înfăptuim pină la capăt transformarea revoluționară a agriculturii, să realizăm tot ce prevede Programul partidului — de transformare a agriculturii intr-o variantă a activității industriale, deci o agricultură industrială, bazată pe cele mai noi cuceriri ale științei, pe folosirea mecanizării, pe tot ceea ce a creat mai bun cunoașterea umană în acest domeniu (...) Deci, pe această cale, să transformăm in mod radical agricultura noastră, care, împreună cu industria, să devină una din forțele de bază ale economiei naționale, un factor hotărîtor în dezvoltarea continuă a patriei, in ridicarea bunăstării materiale și spirituale a poporului".Subliniind că astăzi dispunem de tot ceea ce este necesar pentru a in- făptui pe deplin obiectivele noii revoluții agrare, secretarul general al partidului arăta ; „Pentru realizarea acestor obiective mărețe (...) este necesar să obținem o schimbare radicală și in munca, și in gindirea cooperatorilor, a tuturor lucrătorilor din agricultură. Să facem în așa fel incit să se lucreze in spirit revoluționar, ca fiecare cooperator să facă totul pentru înfăptuirea politirti partidului, pentru dezvoltarea agriculturii, să acționeze, întotdeauna, împotriva a tot ce este vechi și nu mai corespunde, pentru promovarea noului ! A fi revoluționar nu înseamnă numai angajamente sau declarații ; înseamnă muncă, înseamnă a munci ca revoluționar. Și in agricultură, a fi revoluționar înseamnă să obții producții mari de 8 009—10 009 kg griu la hectar, de 15—20 000 kg porumb la hectar ! Aceasta înseamnă a fi revoluționar in agricultură".A răspunde prin fapte acestor însuflețite. patriotice îndemnuri, a acționa în orice împrejurare în spirit revoluționar, sporind necontenit producțiile agricole, reprezintă acum cea mai înaltă cinstire pe care lucrătorii ogoarelor românești o pot aduce multelor generații de țărani ce au fost temelia țării și care, însetați de dreptate, s-au ridicat de atîtea ori la luptă pentru o viață mai bună, celor care, urmînd cu încredere cuvîntul partidului, au pășit pe drumul arătat de acesta. înfăptuind transformarea revoluționară a agriculturii românești.
PĂSTRĂTORII DE

(Urmare din pag. I)ță folclorul. Cele 7 balade cu care s-a prezentat nu o dată în fața publicului reprezintă repere de. altitudine ale cintecului popular. Culese și selectate de autorul recitalului ele convin, prin structura lor. personalității lui Tudor Gheorghe, epica lor arhaică transcriind fapte și comportamente față de care fostul copil de țăran are multiple posibilități de receptare. Impresionează cintecul amar al Voicăi, în care regăsim o poveste pe care o știam parcă dintr-o piesă de Blaga. Populate mirific cu eroi legendari, cele 7 balade ale lui Tudor Gheor

ghe, dintre care o variantă a Mioriței și Cîntecul Șarpelui, ating accente de mare dramatism. Baladele cintate de Tudor Gheorghe sint veritabile documente ale unui spațiu bine conturat, artistul știind să dea dragostei, vieții și morții o ilustrare excelentă prin virtuțile sale interpretative. Tudor Gheorghe poate fi asemănat unui țăran român care cin- tă avatarurile existenței de două mii de ani a unui popor pe un pămint pe care el il iubește și il respectă prin cintec.Cu astfel de slujitori talentați și devotați, Cintecul nostru nu poate aspira decît la o continuă înălțare. Este

COMORIîncă o dovadă a simbiozei despre care vorbea cu înțeleaptă cunoaștere autorul „Poemei române" — George Enescu, care spunea că ..țăranul român poartă muzica in el. Ea este tovarășa lui în singurătatea munților și cimpiilor. Ea este născută din suferințele poporului român prigonit de năvălitori. este dureroasă și nobilă... este una din comorile cu care România se poate mindri". între cetățile niciodată cucerite de năvălitori trebuie a- mintită așadar și a- ceasta a Cintului, cetate localizată pe întreg teritoriul româr- nesc căci el se află in sufletul fiecăruia dintre noi. Studenți oi Universității din Brașov la orele de prqcticăFoto ; Eugen Diehiseanu
r în Argeș, cartea, în general, are un important rol in educarea comunistă, patriotică, revoluționară, științifică. De la inceputul cincinalului trecut și pină m prezent au fost vindute in localitățile urbane ale județului, prin unitățile de profil ale Centrului de librării și difuzare Argeș, cărți tehnice in valoare de peste 5 milioane lei. Care sint, în acest context, locul și rolul cărții tehnice ? Cum răspunde biblioteca întreprinderii exigențelor crescinde pe care revoluția tehnico-științifică le pune in fața oamenilor ? Ce mijloace de informare au și cum sint ele folosite' ? Cum ajunge deci cartea tehnică la cititori ?„In primul rind, prin vinzarea prin librăriile și standurile noastre, ne spune Petre Lungu, directorul C.L.D.C. Argeș. Ca ea să se bucure de o mai mare rezonanță, să fie larg cunoscută, organizăm activități specifice popularizării cărților. In primul rind, aș numi expozițiile de carte. Aceste expoziții organizate constant în unități economice au avut genericul „Cartea de știință, (bhnică, progres și pace", „Cartea tehnică in sprijinul perfecționării pregătirii profesionale a oamenilor muncii". „Cartea, în pas cu revoluția tehnico-științifică", „Cartea tehnică — sprijin prețios in ridicarea productivității muncii".In ordine cronologică, interlocutorul a situat simpozioanele și dezbaterile organizate de C.L.D.C. : la întreprinderea de textile din Pitești, pe tema : „Contribuția cărții tehnice la ridicarea calificării profesionale", la întreprinderea minieră din Cimpu- lung și Trustul de foraj și extracție Pitești, pe teme cum sint : „Cartea tehnică in sprijinul creșterii producției de cărbune și țiței". Urmează standurile de carte tehnică ce se deschid in fiecare întreprindere, soldate și ele cu importante ciștiguri pentru cititori. Oamenii librăriilor și-au format și ei bunul obicei de a se consulta cu specialiștii intreprln-

Festivalul național „Cintarea României"

Un laborator 
al creației coraleSă fi avut cumva, „Voces primavera", în ianuarie, un program mai deosebit decit în celelalte luni ale anului? Au fost într-adevăr notate două spectacole pe scena Operei Române, cu „Inimă de copil", participarea la un concert festiv al Televiziunii, la cdncursul corurilor bucureștene laureate pe scena Festivalului național „Cintarea României" (Și obținerea premiului Uniunii Compozitorilor), examenul de selecție, după o severă audiție, pentru „pepiniera" ansamblului (și nu-i deloc simplu pentru că astfel de probă se ține o dată la cinci ani!); intre timp, in repetițiile o- bișnuite, pregătirea celui de-al doilea concert extraordinar (cu ocazia împlinirii a 10 ani de activitate) ce va fi susținut, tot la Ateneul Român, in primăvară... Dar, nu este vorba de un simplu cor de copii, ci de un ansamblu, „Voces primavera", cuprinzînd două coruri: unul de copii și un cor de fete pe voci egale și nici un candidat la titlul de „membru" al acestei cunoscute formații-etalon nu poate fi admis decît prin votul coriștilor, ținindu-se seama de aptitudinile vocale, de cunoștințele muzicale, de abilitatea cu care solfegiază, de cite și mai cite, și nu în ultimul rînd de notele din catalog. Iar dacă cel admis are „greutăți", atunci va urma un curs „intensiv" de teorie și solfegiu, iși va însuși „din mers" partituri, mișcare scenică, va colabora cu „cei mari", de la care multe, multe sint de învățat. Și' dacă nu face față programului (repetiții, spectacole, înregistrări, filmări etc.) și începe să șchiopăteze la note înseamnă că timpul de repetiții ii grevează timpul de învățătură și... este suspendat o anume perioadă, pînă cînd din carnet dispar notele de... șapte!„Voces primavera", deci. Compozitorul Claudiu Ne- gulescu, pasionat pedagog, dirijor, compozitor, le-a a- les într-adevăr într-o primăvară, cu zece ani în urmă, dintre elevii unei școli generale bucureștene. Corul ș-a impus, și-a lărgii rîndurile, a reprezentat la un moment dat liceul „I.L. Caragiale", apoi Casa pionierilor și șoimilor patriei din sectorul I, acum aflîn- du-se sub egidă Casei de' cultură a sectorului 5... Important este insă că mereu, din cei 70 de copii, prin rotație, cam 40 sînt prezenți in fiecare spectacol sau concert, că traver- sind toți anii de școală (de la 8 la 19 ani) un elev-co- rist in „Voces primavera" (ansamblu unic in Europa) are șansa unei temeinice instrucții artistice, a unei educații estetice, muzicale cu puternică influență in formarea caracterului, a personalității lui. . Copiii sint actori, dar și soliști vocali, coriști, protagoniștii unor spectacole complexe, muzicale, ai unor spectacole de operă, cei care de fapt, doar în oițiva ani au produs un real reviriment în anume sectoare muzicale ! Pentru că ei au fost cei care au cintat în premieră mondială, pentru un prestigios festival olandez, opera „Crăiasa zăpezii" de Liana Alexandra, scrisă după basmul lui Andersen (înregistrare care și astăzi este folosită in spectacolul de balet cu același nume ce se află in stagiunea liricului bucureștean). O seînteie de la care s-a sugerat înființarea unul ansamblu de operă format din copii, lansarea unei

stagiuni lirice pentru copii, cintată de copii (la Filarmonica „George Enescu" in 1981, avînd colaborarea lui Ion Caramitru pentru prezentarea operei „Micul coșar" de B. Britten) ; s-a creat pentru ei, special, o operă pentru copii, („Inimă de copil" de Carmen Petra Basacopol, prezentată la Filarmonică, apoi in premieră pe scena Operei Române in regia lui Cristian Mihăilescu) ; s-a înființat Studioul de operă pentru copii, in 1984. in cadrul căruia „Povestea micului Pan" de Laurențiu Profeta regizată de Alexandru Tocilescu, a mărit numărul spectatorilor la 52 000. ...Și, incă ar mai fi de spus că datorită acestor copii, acestui ansamblu, s-a impus în competiția „Cîn- tării României" un nou gen: opera pentru copii, că numeroase condeie au început să scrie astfel de partituri (Corneliu Cezar a propus lucrarea „Pinocchio". care așteaptă lumina rampei. Th. Bratu a scris „Cosețte" și sînt promisiuni de la Doina Rotaru-Ncm- țeanu, Claudiu Negulescu, Irina Odăgescu, Paul Ur- muzescu etc.), s-a profilat un nou tip de madrigal. pentru copii.-.. După exemplul lor. la Iași (in 1985), la Cluj-Napoca (1986) formații Similare au reușit să aducă pe scenă „Povestea micului Pan", ca să nu mai vorbim de reconsiderarea unor partituri din literatura corală românească. de stimularea tinerelor condeie, a compozitorilor din toate generațiile (astfel, „Picolicomando". de Felicia Donceanu. un ingenios joc pentru cor. tenor, vioară, percuție și orgă, prezentat in concertul extraordinar din luna decembrie s-a impus ca o compoziție spirituală, de mare farmec).Ci nd ..Voces Primavera" cîntă sălile sint pline : sint prezenți colegii lor. foștii coriști. în general tineri îndrăgostiți de muzică. S-a impus, intr-adevăr, ca un „laborator de creație" pentru soliști, pentru compozitori,_ pentru interpreți. Este o ex'celentă școală de educație artistică, estetică, muzicală — prin pasiunea, perseverenta, talentul pedagogic și dirijoral ale compozitorului Claudiu Negulescu. prin colaborarea cu o distinsă muziciană, pianista Rodica Băluță — și nu putem să■ nu ne gîndim la spațiile de muzică străbătute din literatura universală, din creația românească. de la clasici pînă la cîntecul politic pentru tineret. la poeziile abordate, la textele dramatice pe care s-au construit spectacolele de operă. Dincolo de radiografia activității elevilor- melomani reuniți în ..Voces primavera" trebuie însă înțeles că exemplul lor trebuie să fie în atenția celor care veghează la educarea tinerei generații, a forurilor de cultură, a forurilor de învățămînt care ar putea stimula alte și alte baghete, atîtea talente muzicale aflate pe băncile școlilor ! Este un laborator prin care se împlinește e- ducația muzicală, ora de muzică fiind doar invitație către studiul aprofundat, temeinic al valorilor artei românești și universale. Este calea sigură de a forma publicul de mîine al sălilor de operă, de concerte, acolo unde dintotdeauna s-au plămădit faptele de artă, unde vocea spectatorului decantează pentru viitorime inspirația, autenticul, adevărul.
Smaranda OȚEANU

© O NOUA CETATE DACICĂ 
DE PIATRĂ LA RĂSĂRIT DE CAR- PAȚI. Cu ocazia cercetărilor arheologice întreprinse de muzeele din Bacău și Roman, ne comunică arheologul Viorel Căpi- tanu, de la Muzeul județean Bacău, pe raza orașului Moinești, in apropiere de cartierul Lucăcești, a fost descoperită, la o altitudine de 800 metri, o nouă așezare dacică fortificată’, cu o incintă de citeva sute de metri, gură secțiune de 1,50 metri), impresionante, tigii ale unor bogat material arheologic ce atestă aici o intensă locuire in secolele I î.e-n.—I fc.n. Alături de ceramica obișnuită, lucrată la rdată sau cu mina (cești dacice, vase-bor- can, fructiere, cupe, vase de provizii), apare și ceramică dacică pictată. Noua descoperire arheologică întregește imaginea privitoare la existența unui sistem de apărare unitar și în teritoriul dacic de la est de Carpați, încadrat perfect sistemului de apărare al Daciei, organizat in epoca Bu- rebista—Decebal. Continuarea cercetărilor va furniza noi date despre această cetate dacică de piatră, de genul celor din Munții Orăștiei, situată într-o zonă-cheie, ce asigură securitatea căii de acces spre Transilvania, prin pasul Ghimes.

Deși a fost' deschisă o; sin- (lungă de 46 metri șii lată rezultatele sînt de-a dreptul fiind scoase la lumină ves- locuințe de suprafață și un

CĂRTEA ÎN ÎNTREPRINDERI ------------------------------------------
derilor asupra titlurilor de carte ce urmează a fi contractate și achiziționate. La ultimele lor întilniri, specialiștii Combinatului de fire și fibre sintetice din Cîmpulung au cerut să li se aducă cartea „Gestiunea calității", cei de la întreprinderea de prospecțiuni și explorări geologice Argeș cartea „Petrologie sedimentară". întreprinderea de textile din Pitești, cartea „Călăuza țesătorilor". Zestre bogată de carte tehnică și-au format majoritatea întreprinderilor

ingineri. Biblioteca e riguros organizată, cu fișiere pe domenii și autori, in ordine alfabetică ; totodată, e bine aprovizionată, fondul său de cărți răspunzind prompt solicitărilor exprimate in orice moment de cititori. Cele două bibliotecare. Cornelia Ținea și Paula Florescu, ne pun la dispoziție informații prețioase ce indică orizonturile de preocupări cul- tural-științifice ale angajaților. „Și nu numai ale lor — ne atrag de la început cele două atenția. Chiar și

tehnică este solicitată de către angajați și lectori la cursurile de ridicare a calificării, ce au loc o dată pe săptămină. Paleta preocupărilor este insă mult mai largă. Se procură carte, și prin oficiul documentar din București, ca și prin oficiul de documentare pentru industria chimică și Institutul național de informare și documentare București. Au loc in permanență și acțiuni de informare cu fondul de carte intrat în biliote- că, au fost înființate puncte docu-
jmmiTUL" EDUm U BIBLmi

și unităților economice. Cu tezaure bogate in astfel de carte se înscriu și Combinatul petrochimic din Pitești. întreprinderea de textile din Pitești, Combinatul de articole tehnice din cauciuc.La Combinatul petrochimic Pitești, unitate înzestrată cu tehnică modernă. beneficiază de carte tehnică 8 000 angajați, din care 7 300 sint muncitori. iar restul tehnicieni și ingineri. Biblioteca este instalată la intrarea în combinat și numără 10 000 titluri de cărți, precum și reviste de specialitate, multe în limbi străine. Din totalul acestor titluri, circa 55 la sută sînt lucrări de nivel mediu și elementar, restul adresîndu-se inginerilor și tehnicienilor de inaltâ calificare. In felul acesta, se asigură, prin influența cărții tehnice, o reală contribuție la ridicarea nivelului de cunoștințe de specialitate ale muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor din combinat. Numărul cititorilor înregistrați aici este de 2 000, din care 1 400 muncitori și 600 tehnicieni și

studenții care vin aici în practică, chiar și asistenții lor apreciază mult și folosesc fondul nostru de carte tehnică".— Cum e constituit și folosit acest fond ?Vremea aprovizionării, ni se spune, incepe incă din toamnă, pe baza consultării planurilor puse Ia dispoziție de C.L.D.C,, dar mai ales pe baza cerințelor consumatorilor de. carte din combinat. Ne sint oferite și exemple. In ideea de a-i ajuta pe muncitorii care urmează cursuri de perfecționare și policalificare, cursuri serale și de subingineri și maiștri,' au fost cumpărate numeroase manuale școlare, destinate scopului a- mintit. Sint numeroase și cerințele altor sectoare. Au fost aduse manualele „Chimia și tehnologia pesticide- lor", carte cerută de cei din secția pesticide, precum și cărțile „Combustibili. uleiuri și exploatarea autovehiculelor", „Operații unitare in ingineria chimică", lucrări necesare multor locuri de muncă. Multă carte

mentare, unele cu caracter permanent, cum este punctul de la serviciul de proiectare, s-au cumpărat cărți și enciclopedii in limbi străine.Am consemnat și doleanțe, și anume ca unele cărți vechi, dar incă „actuale" și deci_ solicitate să fie retipărite. Este vorba de lucrările „Cursul de chimia țițeiului" de C. Creangă, „Manualul inginerului chimist", ajuns la volumul 3, „Manualul chimistului", editat prin 1948.întreprinderea de textile din Pitești se situează de mai mulți ani numai pe locuri fruntașe pe țară. Succesul să datorează bunei indemi- nări și calificări a oamenilor, introducerii pe. scară largă a progresului tehnic in producție. Acțiunile consacrate calificării, ridicării calificării și policalificării au un caracter permanent. cărții și informației tehnice revenindu-le și aici un Fol important in instruirea personalului muncitor. Biblioteca tehnică însumează 2 500 titluri, iar publicațiile 120 titluri. Circa 75—80 la sută din titluri sint

lucrări de nivel mediu și elementar, fiind destinate lărgirii orizontului de cunoștințe ale muncitorilor. „Lectura nu este doar o plăcere, dar și o datorie : ar fi greu să-mi imaginez altfel ridicarea calificării, continua pregătire la nivelul cerințelor actuale — ne spune țesătoarea Marieta Popescu, care lucrează la 12 războaie. Altfel nu putem ține pasul cu tehnica nouă, de inaltă productivitate. Ca și alte țesătoare, am studiat zile in șir regulile de exploatare a mașinilor de țesut cele mai moderne. De ce ? Pentru că secția noastră a fost dotată recent cu 494 mașini de țesut, fără suveică, cu randamente superioare". Inginera Lungescu Lenuța a- rată : „Cartea tehnică, și îndeosebi broșurile tehnice pe meserii de care dispunem sînt folosite la pregătirea temelor pentru cursurile profesionale și de policalificare și pentru examenul de categorie. Ca lector a- trag mereu atenția cursanților să nu se rezume numai la broșurile amintite. ci le indic și alte cărți apărute, «la zi», cu conținut superior, pentru lărgirea orizontului de cunoștințe. Lunar, Magdalena Wagner, responsabila bibliotecii tehnice, prezintă tuturor compartimentelor informări cu asemenea noutăți tehnice apărute in tară și peste hotare și care ne sînt de folos tuturor". Departe, așadar, de a rămine un „depozit de cărți", biblioteca de întreprindere se vădește un instrument mobil și eficient de informare și de ridicare a nivelului de pregătire al oamenilor muncii. Utilizarea permanentă a fondului de idei și cunoștințe din cărți, înnoirea fondului de volume tehni- co-științifice, multiplicarea formelor de ajutor pe care biblioteca le poate pune la dispoziția oamenilor constituie citeva obiective a căror realizare asigură creșterea „randamentului" educativ al acesteia.
Gheorqhe CIRSTEAcorespondentul „Scinteii"

ț

l

I

• ÎNSEMNE ALE DĂINUIRII 
NOASTRE. Cercetată intensiv în ultimele decenii, așezarea din secolele VII— VIII e.n. de la Lozna-Străteni, comuna Dersca, județul Botoșani, s-a dovedit a fi unul tive din riu deDupă cum ne spune arheologul Dan Gh. Teodor, de la Institutul de istorie și arheologie „A. D. Xenopol" din Iași, aici âu fost descoperite pînă în prezent 34 de locuințe, numeroase anexe gospodărești, cuptoare, gropi de provizii și 11 ateliere meșteșugărești destinate prelucrării fie a minereului din turbăria aflată în apropiere, fie a unor obiecte de podoabă și vestimentație, fie a ceramicii și osului. Tipul de locuință și puptor atestat la Lozna-Străteni, numărul și varietatea uneltelor aflate aici, gama largă a ceramicii, intensa activitate meșteșugărească, prezența importurilor bizantine, precum și dovezile privind practicarea agriculturii și creșterea vitelor, evidențiază stadiul avansat de dezvoltare economico-socială atins de societatea autohtonă din această parte a țării în perioada amintită. Așezarea de la Lozna-Străteni a constituit în secolele VII—VIII un puternic centru meșteșugăresc, cu numeroase legături comerciale, avînd o importanță deosebită pentru dezvoltarea economică a zonei de nord a Moldovei. Foarte interesant este, faptul că tot aici s-a . descoperit un cimitir .de incinerație, datat în secolele VI—VII, din care au fost cercetate 16 morminte. practicile rituale vădind interesante tradiții locale dacice.

din cele mai importante obiec- perioada feudalismului timpu- pe teritoriul patriei noastre.

TURCEASCĂ 
LUI MIRCEA titlu, în „Revista• O CRONICĂ 

DESPRE DOMNIA 
CEL MARE. Sub acestarhivelor", nr. 4/1986, sînt publicate, sub semnătura turcologului Valeriu Veliman, fragmente dintr-un manuscris al cronicii lui Ibn Kemal (1468—1534), intitulat „Istoria otomană. Epoca lui Baiazid Fulgerul". Reproducem citeva extrase din cronica amintită care se referă la personalitatea Marelui Mircea Voievod și la confruntările sale cu oștile otomane. După ce este descrisă o expediție a lui Firuz-bey la nordul Dunării, cronica relevă că Mircea, „cel mai vestit dintre principii țărilor ghiaurilor ce erau în vremea sa", „dat fiind că țara îi fusese lovită", a trecut la rîndu-i Dunărea spre a nimici taberele de akingii de unde porneau pustiitoarele invazii asupra țării sale. A urmat apoi o nouă confruntare româno-oto- mană pe pămintul țării românești de la sud de Carpați. In imagini pitorești sint înfățișate oastea sultanului, ca și pregătirile de luptă ale lui Mircea: „A dat poruncă, zicînd să se adune oricîți luptători și călăreți aleși (există), oriunde in țara Valahiei. Adunîn- du-și călăreții și pedestrașii într-un loc, dindu-le arme și cele necesare, îi umpluse cu arme (...). Pregătind, aranjînd armele și ustensilele pentru bătălie (...) pregătit pentru luptă. Stătea, dreapta și în stînga, drumul, zicînd să vadă cînd anume se garda oștii". în graiul colorat lor otomani este relatată apoi lupta de la Rovine : „Și s-a umplut bolta cerului cu strigătele de sfadă și ceartă (...). Războinicii au insîngerat glia. Săgețile, puzderia de săgeți s-au izbit de mulțimea imensă a săgeților ghiaurilor (...). De la revărsatul zorilor și pînă la vremea amurgului cetele care au pus în mișcare valurile de săbii s-au zbuciumat precum marea. Pînă cînd marginea întinderii cerești a devenit arămie ca purpura înserării, cele două oști neîntoreînd fața, luptătorii (...) au încins petrecerea bătăliei (...) Viețile bravilor (și) vitejilor din cele două părți s-au mistuit în focul bătăliei pline de nenorociri. Intr-adevăr, au fost nimiciți mulți ghiauri. Dar și dintre slujitorii și însoțitorii monarhului lumii au căzut destul de mulți oameni". Deși înfățișează în cele din urmă lupta de la Rovine ca o izbîndă otomană, cronica recunoaște, implicit, eroismul și dîrzenia cu care românii s-au bătut atunci, încă o dată, pentru glia lor.

stătea gata, privind în zi și noapte, va ivi avan- al cronicari-

• ÎNCEPUTURILE STAȚIUNII 
TUSNAD. Dintre valoroasele documente păstrate în fondurile filialei Arhivelor Statului Harghita se remarcă un document care aduce date noi referitoare la trecutul binecunoscutei stațiuni balneoclimaterice Băile Tușnad. Este vorba de procesul-ver- bal de constituire, la 20 februarie 1845, a primei societăți pe acțiuni menite a valorifica in scopuri curative apa minerală de la Tușnad — ne informează tovarășul Liviu Boar, șeful filialei Arhivelor Statului Harghita. Cei șase acționari, se arată în document, văzind calitățile terapeutice ale apelor minerale de aici, care au avut efect pozitiv in tratarea mai multor boli, au hotărit să înființeze această societate, fructificind, deopotrivă, și condițiile naturale deosebite oferite de imprejurimile Tușnadului. în preambulul actului constitutiv este citată o lucrare de epocă „Tușnadul rînd de la sebite".

in care se spunea că și-a cîștigat renumele în primul apele acidulate cu însușiri deo-
Grupaj realizat de Silviu ACHIM
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VIATA ECONOMICO-SOCIALĂ A LOCALITĂȚILOR PATRIEI TfRALI'ZĂPrTBINTĂRILESOCIALISTE

MUREȘ :
Sporuri la productivitatea 

munciiIn județul Mureș se desfășoară o amplă și insuflețitoare întrecere pentru realizarea și depășirea planului producției fizice la fiecare sortiment. Ca urmare a aplicării unor valoroase inițiative muncitorești și a îndeplinirii ritmice a programelor de modernizare a proceselor de producție, chimiștii, elec- troniștii. constructorii de mașini și lucrătorii din alte sectoare ale industriei județului au realizat, în perioada care a trecut din acest an, peste sarcinile de plan, produse ale industriei electrotehnice, de mecanică fină și optică în valoare de 6,2 milioane lei, 73 tone utilaje pentru exploatarea și prelucrarea lemnului, 100 tone melamină, 529 mc prefabricate din beton armat, 22 200 mp furnire, 1 115 mc cherestea, precum și însemnate cantități de amoniac de sinteză, alte produse utile economiei naționale. De remarcat că întregul spor de producție a fost obținut, in cea mai mare parte, pe seama creșterii productivității muncii. (Gheorghe Giurgiu).

Un răspuns concret în probleme 
ale serviciilor către populațieIn „Scînteia" (nr. 13 760) a fost publicată ancheta intitulată „Servicii rezolvate prin... aminări", cuprinzind constatări privitoare la modul in care unitățile prestatoare de servicii din municipiul Craiova răspundeau cerințelor populației de pregătire a locuințelor pentru iarnă. Se criticau deficiențele din activitatea acestor unități, care făceau ca atit asociațiile de locatari, cit și cetățenii să se lovească de aminări peste aminări, intrecînd orice limită, in executarea unor lucrări de mare importantă pentru întreținerea fondului locativ; de asemenea, se abordau probleme legate determinarea reparațiilor începute și de calitatea lor, precum și de solicitudinea personalului din unitățile de profil.Care au lost urmările publicării acestei anchete cetățenești 7

O binevenită analiză. A_ flăm, cu satisfacție, că. Ia indicația conducerii Comitetului pentru problemele consiliilor populare, conținutul anchetei, și, Îndeosebi, problemele de principiu pe care le ridica, au fost analizate și dezbătute nu numai la Dolj, ci în toate consiliile populare județene și in municipiul București, cu obligația de a informa, in cel mai scurt timp, asupra concluziilor și măsurilor luate pentru îmbunătățirea calității acestor servicii, a acestor lucrări ,in toate localitățile țării.Cit privește județul Dolj, un colectiv format din reprezentanți ai C.P.C.P. s-a deplasat Ia fața locului pentru ca, împreună cu specialiștii consiliului popular județean, să analizeze realizarea sarcinilor de plan la prestările de servicii, îndeosebi la cele în construcții, la care se referea ancheta „Scînteii". S-a remarcat, cu acest prilej, că întreprinderea de profil a consiliului popular județean își indeplinise planul la prestări doar in proporție de 64.9 la sută; cit privește activitatea în cauză — prestările în construcții — aceasta... nici nu exista practic. Ca atare, s-au luat măsuri în consecință: cei vi- novați de tărăgănări și slabă receptivitate la solicitările cetățenilor au fost sancționați, s-a urgentat efectuarea lucrărilor restante, faptele semnalate în ziar au fost prelucrate cu toate colectivele din unitățile prestatoare de servicii subordonate consiliului popular județean. Aceste analize au fost urmate de întocmirea unor programe concrete vizind fiecare unitate în parte, cuprinzind sarcinile specifice în extinderea gamei de servicii oferite, popularizarea lor, adaptarea programelor de lucru la cerințe. A rezultat, de asemenea, că se impune realizarea unei legături mai bune a consiliului popular municipal cu asociațiile de locatari, ca și o urmărire mai exigentă a executării lucrărilor efectuate la cererea acestora. Problemele de principiu sau de interes larg, rezultate din analiza făcută de acest colectiv, urmau să constituie subiectul unei discuții in prima ședință a comitetului executiv al consiliului popular județean.Deși nu au fost vizate direct, în răspunsurile celor mai multe din consiliile populare județene s-a arătat că, dezbătindu-se articolul, au fost recunoscute carențe ce se manifestă și in județele respective. Drept care, aceste dezbateri au fost urmate de acțiuni concrete, avind ca scop o mai bună cunoaștere a cerințelor populației și adaptarea serviciilor la aceste cerințe. La Brașov, de pildă, s-au constituit colective formate din cadre cu funcții de răspundere care au controlat și analizat modul cum se răspunde solicitărilor populației ; au fost depistate situații ne

BI5TRIȚA-NĂSÂUD :
Volum sporit 

de materiale recuperabilePreocupați de reintroducerea in circuitul productiv a unor cantități tot mai mari de materiale recuperabile și refolosibile, oamenii muncii din economia județului Bistrița- Năsăud se dovedesc buni gospodari. In acest an au fost recuperate 2 558 tone oțel, 126 tone plumb, 32 tone zinc, 35 tone aluminiu, 102 tone hirtie, precum și alte cantități de cupru, alamă, bronz, fontă, textile, cioburi din sticlă, cauciuc, anvelope reșapabi- le. Merită menționată în acest sens activitatea bună care se desfășoară la întreprinderea metalurgică Be- clean. întreprinderea de prelucrare a maselor plastice Năsăud, întreprinderea de textile nețesute „NETEX" și întreprinderea de produse electrotehnice Bistrița. 
(Gheorghe Crișan).

SĂRMĂȘAG : 
Apartamente noi 

pentru mineriîn comuna Sărmășag, din județul Sălaj, s-au desfășurat în ultimul timp acțiuni susținute de urbani

gative, ceea ce a determinat măsuri de remediere ; au fost testate, cu această ocazie, și unele servicii noi (înființarea de către I.CJLA.L. a unei unități profilate in etanșarea de uși și ferestre, de spălare a caloriferelor). La Buzău, s-au relevat necesitatea intensificării controlului și a sprijinului acordat unităților prestatoare, concomitent cu o mai bună dimensionare a acestora, in funcție de cerințe. în județul Ialomița s-au constituit colective care s-au deplasat in unități pentru a dezbate, pe baza specificului fiecă

reia. ce trebuie întreprins pentru a se satisface, in condiții cit mai bune, cerințele cetățenilor, ale asociațiilor de locatari. Și in județul Vrancea, analiza a dus la concluzia necesității întăririi activității dispeceratelor de intervenții, în vederea creșterii promptitudinii acestora, organizării unui control sistematic pe teren a lucrărilor declarate ca executate.Este demn de apreciat faptul că aceste analize nu s-au limitat la eliminarea sau preintimpinarea unor situații de felul celor semnalate la Craiova : s-a mers mai departe, in vederea unei îmbunătățiri și creșterii calitative a serviciilor respective, comparîndu-se oferta cu cererea și, mai ales, cu posibilitățile și cifrele înscrise în propriile planuri, la acest capitol. A fost stimulată, astfel, activitatea întreprinderilor,, cooperativelor, a tuturor celor implicați în organizarea prestărilor de servicii, îndreptată spre diversificarea acestora, in legătură directă cu cerințele cetățenilor.
Concret, măsuri de îmbu

nătățire a serviciilor. In abso' lut toate județele, inclusiv în municipiul București, analiza stadiului de dezvoltare a prestărilor s-a soldat cu înființarea a noi secții, noi profiluri de activitate, noi modalități de a răspunde necesităților, de a satisface in condiții mai bune cererile populației. Unele dintre acestea și-au început activitatea încă din luna decembrie, altele sint cuprinse în planul pe acest an. Programele vizind acest domeniu de activitate au fost îmbunătățite pe baza sugestiilor venite chiar de la beneficiari — cetățenii.în articolul amintit Ia4 Începutul 

zare. Pînă in prezent, aici au fost construite aproape 500 de apartamente, precum și unități comerciale și prestatoare de servicii pentru populație.— O preocupare centrală a consiliului popular — ne spunea tovarășul loan Crișan, primarul comunei — o reprezintă asigurarea unui grad sporit de confort minerilor care trăiesc și muncesc aici. De curînd, au fost date în folosință 40 de noi apartamente, pentru familiile ortacilor. Se află în curs de finisare și alte apartamente, unele dintre ele fiind garsoniere pentru tinerii muncitori. (Eugen Teglaș).
FILIAȘ1 : Produse noi 

și modernizateLa întreprinderea de transformatoare și motoare electrice din Filiași au fost asimilate în devans produse cu performanțe tehnice superioare șl consumuri reduse de materiale. Dintre acestea se remarcă transformatoarele de 160 kVA destinate exportului, noi tipuri de motoare electrice pentru termocentrale și sistemele de irigații, precum și 6 noi tipuri de condensatori de forță. Ponderea produselor noi și modernizate în produc

acestor rînduri, era inclusă și o propunere formulată de craioveni : întreținerea locuințelor pe bază de abonament, adică revizii și controale care să prevină stricăciunile și avariile. Este imbucurător faptul că această propunere a avut ecou ; in județul Alba s-au încheiat convenții cu asociațiile de locatari pentru revizia și reparația instalațiilor interioare din apartamente ; in localitățile Chișineu Criș și Lipova, din județul Arad, abonamentele privesc instalațiile sanitare ; în județul Argeș, aceste abonamente urmează să se extindă și la sistemul de încălzire ; la Bacău, intretinerii instalațiilor i s-au adăugat și igienizarea, deratizarea și dezinsectizarea ; sistemul reparațiilor pe bază de abonament se practică și in județele Iași, Maramureș și altele.Din consultările cu cetățenii și pe baza sesizărilor acestora, s-au mai impus și alte forme de prestare a serviciilor, simple și eficiente. La Brăila, de exemplu, a fost înființat un centru de preluare a comenzilor de la populație ; in județuj Caraș-Sfeverin au fost organizate dispecerate de intervenții, cu program permanent în opt localități și s-a introdus o evidentă strictă a sesizărilor — scrise și telefonate — primite de la cetățeni, paralel cu urmărirea remedierii lor prompte ; pentru sporirea operativității intervențiilor, la Călărași, ca și în județul Harghita, au luat ființă centre de prestări operative amenajate la parterul blocurilor ; in județele Constanța și Mehedinți s-a găsit o altă modalitate de urgentare a reparațiilor — echipe volante permanente, care colaborează cu asociațiile de locatari și execută revizii și reparații, atit pe bază de comenzi, cît și de abonamente ; în centrele muncitorești ale Gorjului — Rovinari, Turceni și Mătăsari — acționează trei formații complexe, iar Ia Jg. Jiu, Bumbești-Jiu, formațiile existente au fost completate cu meseriași localnici.în ce privește extinderea gamei de servicii, îh județul Arad, printre cele 45 de noi profiluri de activitate, se numără și repararea acoperișuri- lor-terasă ale blocurilor, precum și aplicarea de tapete lavabile ; au luat ființă șase noi unități pentru montatul geamurilor la domiciliu, în județul Buzău ; secție de etanșare a ușilor și ferestrelor, la Oravița și Caransebeș ; servicii pentru curățirea subsolurilor la Miercurea Ciuc ; spălarea chimică a instalațiilor de încălzire centrală, eliminarea condensului și șltele — in Capitală.Practic, în fiecare județ au fost scoase la iveală noi resurse și posibilități de adaptare la cerințe a profilului, programului de lucru și organizării activității acestor unități. Se cuvine, deci, remarcată amploarea și profunzimea măsurilor, faptul că s-a trecut la generalizarea analizelor și cristalizarea unor măsuri de natură să ducă la îmbunătățiri de substanță, de anvergură a activității. Rămine, desigur, in atenție urmărirea traducerii consecvente in viață a acestor măsuri, de incontestabilă însemnătate.
Rodlca ȘERBAN 

ția unității se apropie de 50 la sută. (Nicolae Băbălău).
HUȘI : Se extinde 

rețeaua comercială zîn orașul Huși, localitate care a cunoscut in ultimii ani o puternică dezvoltare industrială și edilitară, au fost puse la dispoziția cetățenilor alte noi și moderne spatii comerciale. Este vorba de un magazin „Romarta", un complex de alimentație publică, o unitate tip „Gospodina", magazinul alipientar cu autoservire nr. 5, cofetăria „Liliacul" și altele.— Toate acestea se află la parterul blocurilor noi de locuințe — ne spune Gheorghe Hristea, directorul întreprinderii comerciale de stat mixte — și sînt dotate cu mobilier adecvat. De altfel, în întregul oraș, peste 8 500 mp spații comerciale sînt noi, reprezentînd trei sferturi din cele aproape 100. de unități existente. O dată cu acțiunile pe care le întreprindem pentru ridicarea continuă a calității servirii populației, în acest an vom mai construi în zona industrială două magazine, unul alimentar și altul pentru mărfurț industriale, un magazin moto-velo-sport-jucării și altele. (Petru Necula).
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Informații sportive• în sala de atletism din Bacău s-au desfășurat întrecerile Campionatului republican la probe combinate. în concursul de pentatlon, pe locul intîi s-a situat Liliana Năstase (C.S.U. Galati), cu 4 400 puncte — nou record național (60 m garduri — 8”34/100, 800 m — 2’23”50/100, lungime — 6,38 m, înălțime — 1,72, greutate — 13 m). Pe locul al doilea s-a clasat Corina Țifrea (Steagul Roșu Brașov) — 4 378 puncte. La octatlon (8 probe) a cîștigat Constantin Ha- lichias (Prahova Ploiești) — 5 742 puncte, urmat de Claudiu Popa (Dinamo) — 5 498 puncte.• Echipa de hochei a țării noastre va susține in zilele de 13 și 14 martie, pe patinoarul „23 August" din Capitală, două meciuri in compania selecționatei secunde a Poloniei, care vor constitui ultimele verificări in vederea participării la Campionatul mondial (grupa C) din Danemarca (20—30 martie). La această competiție, formația României va evolua alături de Iugoslavia. Japonia. Bulgaria, Danemarca. Ungaria. R.P.D. Coreeană și Belgia. Prima clasată in turneul din Danemarca va susține un dublu meci de baraj, în Elveția, cu ocupanta locului patru din Campionatul mondial (grupa B) pentru desemnarea unei participante la Jocurile Olimpice de iarnă din 1988 de la Calgary.• în perioada 15—21 martie, la Rouen (Franța), se va disputa Campionatul mondial de hochei pe gheață (grupa B) pentru echipe de tineret — jucători pînă la 20 de ani. Cele opt participante au fost repartizate in două serii : grupa A : România, R.F. Germania. Japonia, Franța : grupa B : Norvegia, Austria, Olanda, Italia,• în ultima rundă a turneului zonal de șah de Ia Varșovia, tinărul maestru român Mihai Marin a cîștigat la Kiril Gheorghiev, Șubă a pierdut Ia Stanișevski, Negulescu la Sznapik, iar Florin Gheorghiu a remizat cu Radulov.în prima grupă, pe locul I s-a clasat Sax, cu 7,5 puncte, urmat de Mihai Marin, Szmidt, Ghfeorghiev — cite 6 puncte. Florin Gheorghiu, Ha- zai, Mokri, Csom — 5,5 puncte etc. Pentru desemnarea celui de-al 2-lea calificat la turneul interzonal din această grupă, românul Marin, polonezul Szmidt și bulgarul Gheorghiev vor susține un meci de baraj la o dată ce urmează a fi desemnată. în grupa a 2-a, pe primul loc s-a situat Pinter, cu 7.5 puncte, urmat de Inkiov — 7 puncte. Ftaknik — 6.5 puncte, Farago — 6.T puncte, Șubă — 6 puncte etc. Se califică la interzonal Pinter și Inkiov.• La Swansea s-a disputat meciul international amical de fotbal dintre selecționatele Țării Galilor și U.R.S.S. Partida s-a încheiat la egalitate : 0-0.

R.P. CHINEZĂ
Termocentrale electrice lingă minele 

de cărbuneîn imediata vecinătate a exploatărilor de cărbune din bazinul carbonifer Huainan — provincia Anhui, din estul Chinei, se află intr-un stadiu avansat de construcție două importante centrale termoelectrice, Luohe și Pingxu. Situate la numai cițiva kilometri de minele ce extrag „aurul negru" — combustibilul necesar funcționării lor zilnice — termocentralele vor avea o capacitate totală de 3,6 milioane kilowați. La Luohe a și fost instalat primul generator, de 300 MW, un altul de aceeași putere fiind planificat a intra in funcțiune in curind. Centrala de la Pingxu. care va dispune de patru generatoare a cite 600 MW fiecare, va deveni operativă, treptat, începind din acest an.încheierea construcției acestor
R.S. CEHOSLOVACĂ

Amplu program de dezvoltare 
a hidroenergeticiiLa Praga se elaborează proiectul In vederea construirii, nu departe de celebrul castel Krivoklat, în Boemia centrală, a unui baraj care va permite ridicarea celei mai mari hidrocentrale din Cehoslovacia. Avind o putere de 1 000 MW, ea va depăși de peste trei ori capacitatea celei mai puternice din unitățile de acest fel existente în țară. Este vorba de amenajarea, pe rîul Be- runka, a două lacuri artificiale — cel inferior avind o lungime de 3 km, iar cel superior dimensiuni mult mai mari', pentru a reține pînă la 50 milioane metri cubi de apă. Diferența de altitudine intre nivelurile apei în cele două lacuri va fi de peste 100 de metri.Proiectul se înscrie în preocuparea pentru valorificarea mai deplină a potențialului hidroenergetic, din care se folosește in prezent doar 36 la sută. Potrivit programului complex elaborat în acest sens și aprobat de guvern, pînă in anul 2000 cursurile de apă vor fi valorificate în proporție de 63 la sută.

R.P. POLONĂ
Crește producția în industria minierăMina de huilă „Kaczyce", situată in sudul Sileziei Superioare, a livrat primele cantități de cărbune, dar va mai trece un timp pînă va atinge capacitatea prevăzută de două milioane tone anual. Intrarea în funcțiune a noii mine este considerată un succes de seamă, dat fiind înrăutățirea condițiilor de exploatare a cărbunelui, ca și a minereurilor de cupru, zinc și a altor minerale. Pentru a extrage noi zăcăminte, atit în minele in funcțiune, cît și în cele ce se construiesc, este necesară pătrunderea mereu mai adine în straturile pămîntului. învingîndu-se impedimente tot mai complicate din punct de vedere geologic. în ultimii zece-doispre- zece ani, adincimea .medie de exploatare a huilei a crescut in Sile- zia Superioară cu 150 de metri, fiind actualmente de 600 metri. Iar pentru a extrage minereul de cupru, minerii din bazinul Lubin-

t

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 20 februarie, ora 20 — 23 
februarie, ora 20. în țară : Vremea va 
fi în general închisă, iar cerul mai 
mult noros. Precipitații sub formă de 
burniță și ploaie vor cădea în vestul

cinema 

lmportante unități energetice, pînă in anul 1988, va avea un rol decisiv in alimentarea cu curent electric a provinciei Anhui — unde în ultimii ani au fost construite sau sint în curs de realizare numeroase obiective industriale —, ca și a zonelor economice din apropiere, inclusiv a marelui oraș Shanghai.Amenajarea de centrale termoelectrice in vecinătatea minelor de cărbune constituie una dintre soluțiile strategice adoptate recent de guvernul chinez, aceasta întrunind o serie de avantaje concrete, cum ar fi producerea curentului la un preț de cost scăzut, prin eliminarea cheltuielilor de transport al combustibilului, descongestionarea transportului feroviar, precum și ocrotirea mediului ambiant în zonele industriale.

Un prim pas spre realizarea programului îl constituie construirea,’ in cooperare cu Ungaria și Iugoslavia, a barajului și hidrocentralelor de Ia Gabcikovo-Nagymaros, primul complex energetic de aici urmind să fie finalizat în actualul cincinal. Va urma punerea în funcțiune a hidrocentralei din apropierea localității Bruntal, in Moravia de nord. Alte trei centrale electrice vor fi ridicate pe rîurile Vah, Se- red și Strecino. După cum arată agenția de presă „Orbis", Cehoslovacia a angajat, de asemenea, convorbiri cu Austria în vederea ridicării unui baraj hidroelectric pe Dunăre, la Bratislava-Wolfsthal. Două importante obiective energetice sînt prevăzute pe rîul Elba. Programul se va încheia prin ridicarea a 11 hidrocentrale mai mici în Cehia și a 6 asemenea unități în Slovacia.înfăptuirea programului va constitui un puternic factor pentru dezvoltarea forțelor de producție, a întregii vieți economico-sociale a țării.
Glogow, din Silezia Inferioară, trebuie să coboare aproape 1200 de metri, pentru ca în următorul deceniu adincimea de exploatare să ajungă la 1 500 metri.In pofida ’condițiilor tot mai grele — scrie agenția „Interpres" — industria minieră poloneză obține succese importante. Extracția de cărbune a unui miner angajat în subteran depășește în prezent patru tone pe zi. în mod deosebit, în ultimii doi ani a crescut productivitatea la extracția lignitului, care devine suportul energeticii poloneze. în afara unei mai bune organizări a muncii, această evoluție este condiționată și de îmbunătățirea înzestrării tehnice a minelor, în ultimii 5 ani, numărul abatajelor mecanizate în extracția huilei a crescut de la 320 la peste 420, iar numărul combinelor miniere — de la 780 la circa 1 100.

șl sud-vestul țării șl pe areale mal 
restrînse în celelalte zone. Pe alocuri, 
în zona de munte șl în nordul -țării, 
precipitațiile vor fi șl sub formă de 
lapoviță și ninsoare. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat, cu intensificări 
de scurtă durată Ia începutul interva
lului în sud-vestul țării; din sectorul 
sudic, apoi la munte și în -regiunile 
nord-estice, din sectorul nordic. Tem
peratura aerului va marca o scădere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse în

0 Anna Karenina : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9: 12; 15,15; 18,30
0 Program special pentru copii — 
9; 11: 13; 15; Viață de soldat — 17;
19 : TIMPURI NOI (15 61 10)
0 Carmen: PATRIA (11 86 25) — 9; 
12; 15; 18,15
0 Salamandra : BUZEȘTI (50 43 58) 
— 15; 17; 19
0 Apașii: LIRA (317171) — 15; 17; 
19, ARTA (213186) — 9; 11; 13; 15; 
17; .19

Muzica și filmul j POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19
0 Atenție Ia Pana de Vultur : COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 
0 Ali-Baba și cei 40 de hoți : FLA
MURA (85 77 12) — 9; 12; 15; 18
0 Pînă cînd vom fi despărțiți ; 
PROGRESUL (23 94 10) — 15; 17; 19

teatre '
0 Teatrul Național (14 7171, sala 
mare) : A douăsprezecea noapte — 
18; (sala Amfiteatru) : între patru 
ochi (B) — 18; (sala Atelier) : Faleza 
— 18; (sala Studio-99) : Medalion liric 
„Iarna în poezia românească" — 16.30 
0 Filarmonica ..George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Remus Georgescu. 
Solist : Ahdrei Agoston — 18

R.P. GERMANĂ

Economisirea 
energiei - 

cerință prioritară 
pentru noile instalații 

și tehnologii„Leuina", unul dintre cele mai mari combinate din R.D.G., realizează 12 la sută din producția chimică a tării. Aici se prelucrează anual 4—5 milioane tone de țiței, importante cantități de gaz metan și cărbune. Nomenclatorul producției cuprinde peste 750 de denumiri. în cincinalul trecut, producția a crescut cu 40 la sută, în condițiile reducerii consumului de energie cu 2.2 la sută.Programul de lungă durată de economisire a energiei, elaborat de combinat, are un caracter complex, prevăzînd care din purtătorii de energie trebuie economisiți în mod prioritar, în ce sectoare, prin ce mijloace și în ce termene. Instalațiile energetice constituie circa o treime din fondurile fixe ale marii întreprinderi, producerea energiei absorbind 25 la sută din cheltuielile sale de producție. Și, firește, economisiri însemnate se pot realiza In primul rînd acolo unde se consumă mult. Fiecare instalație și utilaj are stabilite propriile sale „limite energetice". Potrivit legii, fiecare depășire este sancționată, fiecare economisire este răsplătită.Nu e ușor de realizat mari economii la consumul de energie — susțin conducătorii ’combinatului — dar tocmai de aceea căutarea rezervelor în acest sens constituie o preocupare permanentă. Energeticienii au un cuvînt greu de spus încă din stadiul proiectării noilor instalații și tehnologii pe care le folosesc. Comenzile-făcute în acest sens institutelor de cercetări și proiectări sînt însoțite de un „caiet de obligații", care cuprinde și argumentarea necesității ca noile instalații să consume mai puțină energie decit cele precedente.Combinatul „Leuina" colaborează strîns cu Academia de științe, cu universități și institute, traducind in viață orientarea privind integrarea științei cu producția. Academia de științe colaborează cu peste 70 de combinate. O treime din potențialul ei de cercetare este consacrată soluționării problemelor actuale și de perspectivă ale industriei. O formă eficientă de întărire a legăturilor dintre știință și practică o constituie schimbul reciproc de specialiști. Anual, din sistemul Academiei de științe sînt trimiși peste 200 de cercetători, din care aproape jumătate rămîn în întreprinderi timp de 2—3 ani. Și, invers, din combinate sînt trimiși în diferite institute, pentru o perioadă de un an, circa 100 de specialiști.Tocmai pe calea integrării științei cu producția se urmărește realizarea sarcinii stabilite de Congresul al XI-lea al P.S.U.G. privind economisirea anuală, in actualul cincinal, a 3,3 la sută din consumurile de energie pe unitatea de producție-marfă.
tre minus 5 șl plus 5 grade, mal scă
zute la sfîrșitul intervalului, iar ma
ximele între minus 2 și plus 8 grade. 
Local se va produce ceață și izolat 
polei. In București : Vremea va fi in 
general închisă, iar cerul mai mult 
noros. Vor cădea precipitații sub for
mă de burniță și poaie. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila între minus 2 și 
plus 1 grad, iar cele maxime între 1 și 
4 grade. Ceață slabă.

0 Opera Română (13 18 57) : Precau- 
țiuni inutile — 18
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Dimineață 
pierdută (amînat din 9 II) — 18
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Amurgul 
burghez — 18
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Lewis și Alice — 18.30
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Acești nebuni fățarnici — 18
0 Teatrul „C. I. Nottara“ (59 31 03, 
sala Magheru) : Floarea de cactus — 
18; (sala Studio) : O noapte furtu
noasă — 18,30
0 Teatrul Giuleștl (sala Ciulești, 
18 04 85) : Iarna cînd au murit can
gurii — 18
0 Teatrul satirlc-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, 
tempo și ceai — 18,30; (sala Victoria, 
50 58 65) : Bărbatul fatal — 19
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Pe un picior de 
plai — 18
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Nota zero la purtare — 9; Cenușă
reasa — 18
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Boroboață — 10: (sala
Cosmonauților, 11 12 04) : Trei iezi 
cucuieți — 11
0 Circul București (10 41 95): Aprin
deți stelele — 18,30
0 Studioul de teatru al T.A.T.C, 
(15 72 59) : Asta-i ciudat — 18,30

ridicat risc de a se La această concluzie din Stockholm, in studii asupra unui

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII

.CHEIA" PRODUCȚIILOR 
ÎNALTE. Recent, în revista americana „Science" a fost publicat un amplu studiu cu privire la noile tehnologii (de hibridare, transfer de embrioni, cultură „in vitro", inginerie genetică) ce ar putea oferi „cheia" problemelor agricole ale Africii. Sint prezentate cele mai importante realizări obținute pînă în prezent de cele patru centre internaționale de cercetare, care-și desfășoară activitatea pe continentul african. Este vorba de Institutul internațional de agricultură tropicală, de Așociatia pentru dezvoltarea riziculturli, de Centrul internațional pentru crescătoriile de animale din Africa și de Laboratorul internațional de cercetări asupra maladiilor animalelor. Totodată, „Science" evidențiază și succesele altor unități de cercetare științifică de pe teritoriul Africii. Citeva din cele mai remarcabile rezultate ale cercetării științifice, care au și început să-și dovedească eficienta in diferite țări ale Africii ? Noi varietăți de sorg, rezistente la secetă și de două ori mai productive decit varietățile 

locale ; noi tipuri de manioc, de trei ori mai productive ; cocotieri hibrizi, cu cea mai mare productivitate din lume ; bananieri și palmieri rezistenți la unele maladii vegetale tot mai răspindite și mai devastatoare ; cocotieri lipsiți de pigmentul toxic care făcea inutilizabile pentru hrana omului proteinele conținute de aceștia. Totodată. se remarcă și noi rase de bovine rezistente la maladia somnului, dar și vaccinuri împotriva bolilor care afectează animalele.Actualmente, cercetările vizind creșterea producțiilor agricole continuă. împotriva despăduririlor,, un grav fenomen ce afectează întinse zone, se are în vedere aplicarea principiului „agroforestier", care prevede o dezvoltare simultană, asociată a unui mare număr de specii vegetale care să ocupe tot spațiul disponibil.Pentru păminturile aride, se preconizează folosirea unor culturi noi, producătoare de cauciuc, ulei și lemn. Pentru diminuarea dependenței de îngrășăminte, se încearcă stimularea unor asociații simbiotice care să permită fixarea azotului din aer. Cele mai cunoscute simbioze sint cele realizate intre leguminoase și bacteriile Rizo- 

bium. Simbioze utile agriculturii se pot realiza însă și intre orez și algele brune, dar și intre alte plante. Deosebit de promițătoare, ca Înlocuitor al îngrășămintelor, este și o plantă leguminoasă, Sesbiana rostrata, ale cărei proprietăți deosebite s-au descoperit recent. Utilizarea sa ca „îngrășămînt verde" echivalează cu un aport de îngrășăminte de peste 400 kg de azot la hectar.
0 PENTRU STOCAREA EFICI

ENTĂ A ENERGIEI. La Institutul de energetică din Moscova a' fost realizat prototipul unei bobine supraconductoare capabile să înmagazineze, practic fără pierderi, o mare cantitate de energie electrică, pe o perioadă de cii'ca patru zile. O asemenea instalație, încărcată in orele de consum redus de electricitate, se poate dovedi deosebit de utilă, astgurind un adevărat stoc- tampon de energie, in orele de virf, cind nevoia de electricitate atinge cote maxime.Acest „acumulator" neconventional de energie este alcătuit, in principal, dintr-o bobină in care înfășurările, aduse în stare de supraconductibilitate, sint realizate din nio- 

biu. Firele din nlobiu, a căror conductibilitate electrică crește de citeva zeci de mii de ori, sint mai subțiri decit firul de păr, dar capabile să stocheze o mare cantitate de energie electrică. Efectul de supraconducti- bilitate este obținut prin introducerea bobinei intr-un tub metalic sau din material plastic, prin care trece heliu lichid aflat la o temperatură apropiată de zero absolut (minus 273 grade Celsius). Totodată, heliul lichid are și rolul de izolator. Principala calitate a unui asemenea supraconduc- tor o constituie randamentul său superior față de conductoarele obișnuite.
0 LASERUL ÎN INGINERIA GE

NETICĂ. De zece pină la o sută de ori mai eficace decit tratamentele permeabi- lizante enzimatice sau chimice, utilizate actualmente pe scară largă in ingineria genetică, este o nouă metodă care folosește laserul. Mai precis, este vorba de un microinjector cu fascicul laser, pus la punct de firma japoneză ..Hitachi". El permite efectuarea de microperforări în membranele celulelor, în vederea introducerii de

gene străine In codul genetic al acestora. Cel puțin 10 la sută din celulele tratate cu microinjectorul cu laser integrează ADN străin, ceea ce constituie o remarcabilă performanță. •
O DE LA DISTANTE DE ANI- 

LUMINĂ. Un nou tip de tranzistor, de două ori mai performant decit cele fabricate pină in prezent, a- fost pus la punct de cercetători ai Universității din Illinois. Noul tranzistor, realizat pe bază de indiu și de arseniură de galiu, va permite atit extinderea comunicațiilor prin sateliți, cit și recepționarea semnalelor radio de frecvență foarte joasă. Pină și semnalele emise de pe nave spațiale aflate la distante de ani-lumină de Terra, deși foarte slabe, vor putea fi detectate cu acest nou tranzistor.După încheierea testelor de fiabilitate, care vor dura circa doi ani, fabricarea noului tip de tranzistor va fi preluată de societatea „Generai Electric", care a hotărit să nu-1 comercializeze ca simplă componentă, ci să-l utilizeze in echipamentele pe 

care le realizează, ceea ce va permite obti- l nerea unui grad avansat de miniaturizare. * * 
0 VINOVATĂ

• Sania albastră : FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 
17,15; 19,30
• Domnișoara Aurica : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19
0 Misterele mărilor ; MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19
• Toate plnzele sus: PACEA (71 30 85)
— 15; 17; 19, VIITORUL (10 67 40) — 
15; 17; 19, FLACĂRA (20 33 40) —
14,30; 16.30; 18.30
• Secretul lui Bacchus : VICTORIA 
(16 28 79) — 8,30; 10,30; 12,45; 15; 17,15; 
19,30
• Intîlnire în Atlantic: FLOREASCA
(33 29 71) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19,
AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, FERENTARI (80 49 85) — 13; 
15,45: 18,30
0 Acțiunea Topolino : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Program special pentru copii :
DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Mari regizori, mari actori : STU
DIO (59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30;
15.30: 17.30; 19.30
0 Călătorul cu cătușe : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17: 19
0 Pacea — victorfe a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 
19,30

piii, ale căror mame au fumat in timpul sarcinii, prezintă un îmbolnăvi de cancer.au ajuns cercetători urma efectuării unor număr de 300 de copii bolnavi de cancer și 340 bolnavi de diabet. Mamele acestora au fost chestionate in legătură cu consumul de tutun in cei cinci ani care au precedat nașterea respectivilor copii. în urma studierii tumorilor de care sufereau aceștia, s-a relevat că riscul de cancer este de două ori mai mare in cazul copiilor ale căror mame au fumat, in medie, zece ți- .gări pe zi. Extrem de ridicat este mai ales riscul unor leucemii și al unor tumori maligne localizate la rinichi. In urma studiului efectuat pe animale de laborator, s-a ajuns la concluzia că substanțele cancerigene conținute in fumul de țigară pătrund prin placentă in organismul fătului, provocînd, mai devreme sau mai tirziu, îmbolnăvirea de cancer.
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stăvilirea cursei înarmărilor
Austria se pronunță pentru încetarea 

tuturor experiențelor atomice

Lucrările reuniunii general-europene 
de la Viena

Continuă prezentarea de propuneri privind diversele aspecte 
ale întăririi securității și dezvoltării cooperării pe continent

*
V

*
*

VIENA 19 (Agerpres).' — Intr-o 
alocuțiune postită la Viena, Johanna 
Dohnal, secretar de stat pentru 
problema femeilor, a relevat că gu
vernul Austriei se pronunță pentru 
încetarea oricăror explozii nu
cleare. Vorbitoarea a subliniat că 
toți oamenii iubitori de pace ar sa
luta o asemenea măsură menită

războisă înlăture pericolul unui 
nuclear. Ea a arătat, de asemenea, 
că încheierea unui tratat interna
țional privind încetarea experien
țelor nucleare ar contribui la 
crearea unor condiții favorabile 
pentru negocierile in vederea redu
cerii și. in ultimă instanță, a lichi
dării armelor atomice.

Campanie de protest în Olanda împotriva amplasării 
rachetelor nucleare

HAGA 19 (Agerpres). — Repre
zentanții mai multor mișcări de 
luptă pentru pace din Olanda au 
hotărît să inițieze o nouă campa- 

Z nie la nivel național împotriva ra- 
' chetelor americane purtătoare de 
\.......................

*
*

încărcături nucleare de tip „Cruise". 
Intr-o 
unul
W. de

declarație făcută presei, 
din inițiatorii campaniei, 
Ruiter, profesor la Univer-

sitatea din Eindhoven, a arătat că 
militanții pentru pace din Olanda 
se pronunță și împotriva progra
mului american „Inițiativa de a- 
părare strategică" (.^războiul stele
lor"). Aplicarea acestui program de 
către Statele Unite nu va face de
cît să accelereze cursă înarmărilor, 
a spus universitarul olandez.

alocuțiune rostită la Brasilia, el 
pronunțat pentru tratative 
structive îndreptate spre reducerea 
arsenalelor nucleare, sub un con
trol internațional eficient.

s-a 
con-

Prin tratative - Ia înfăptuirea dezarmării
BRASILIA 19 (Agerpres). — Pre

ședintele Braziliei, Jose Sarney, a 
declarat că actuala cursă a înar
mărilor pune in pericol pacea și 
securitatea internațională. Intr-o

\
J ADEN 10 (Agerpres). — Consi- 
ț liul yemenit de pace, prietenie și 
l solidaritate cu popoarele a dat pu- * biicității, la Aden, o declarație in 
i care se adresează un apel tuturor i forțelor iubitoare he pace din lume 
‘ de a acționa in vederea eliminării 

prezenței și amenințărilor militare

Apel la eliminarea bazelor militare

*

I 

t

din zona Oceanului Indian. In do
cument se exprimă îngrijorarea 
față de cursa înarmărilor, afirmin- 
du-se că stabilirea de alianțe mili
tare, de baze militare reprezintă o 
amenințare la adresa statelor din , 
această zonă, a securității interna- ț 
ționale.

Aliați ai S.U.A. cer respectarea tratatului 
sovieto-american de apărare antirachetă

VIENA 19 (Agerpres). — Corespondență de la D. Ținu : In cadrul lucrărilor reuniunii general-europene de la Viena continuă prezentarea de propuneri privind diversele aspecte ale întăririi securității și dezvoltării cooperării pe continent.în grupul de lucru pe problemele cooperării economice și tehnico- științifice, reprezentantul țării noastre a prezentat considerentele in virtutea cărora România propune organizarea unei conferințe privind dezvoltarea colaborării economice și a cooperării in producție intre țările europene. Pornind de la experiența pozitivă înregistrată în dezvoltarea schimburilor comerciale și a cooperării industriale, dar și luînd în considerare obstacolele care persistă în calea cooperării economice. o asemenea conferință ar urma să examineze și să definească noi posibilități și modalități de extindere și diversificare a cooperării economice și tehnologice. Pe aceeași linie de preocupări se înscrie și propunerea țării noastre privind crearea unui. Consiliu european permanent pentru cooperare economică și tehnico-științifică, avînd menirea să examineze periodic problemele ce a- fectează cooperarea în aceste domenii și să adopte măsurile efective ce se impun pentru înlăturarea barierelor artificiale și a restricțiilor a- părute. în același timp, potrivit propunerii românești, consiliul ar urma să inițieze proiecte de cooperare în domenii prioritare de interes comun, cum ar fi energia, transporturile, materiile prime și protecția mediului înconjurător.Pe aceeași temă s-a înregistrat. în aceste zile, o propunere prezentată de Republica Federală Germania, susținută de celelalte țări membre ale Pieței comune, referitoare, de a- semenea, la convocarea unei confe

rințe general-europene pentru cooperare economică — prima propunere de acest fel prezentată de țările occidentale. Este de remarcat că în propunerea prezentată de România, ca și în cea a R.F. Germania, în propunerile și ideile expuse de alte țări în prima parte a reuniunii în această direcție se regăsesc elemente comune, participanților revenin- du-le misiunea ca, în perioada următoare, să realizeze o armonizare a pozițiilor, astfel încît să se poată ajunge la o înțelegere comună, corespunzător preocupărilor și intereselor tuturor statelor.In grupul de lucru pentru problemele umanitare, reprezentantul țării noastre a reafirmat importanța pe care România o acordă asigurării dreptului la muncă, unul dintre drepturile fundamentale prioritare ale omului. Propunerea prezentată de Rorpânia privind organizarea unei reuniuni de experți în această problemă pornește de la realitatea existentă într-o serie de țări, unde numărul celor lipsiți de dreptul la muncă este în creștere. Reuniunea general-europeană, a arătat vorbitorul, nu poate ignora situația a milioane de oameni fără un Joc de muncă, lipsiți, astfel, de posibilitatea de a duce o viață demnă. în mod deosebit trebuie să preocupe numărul mare pe care îl reprezintă în rîndul șomerilor tineretul. Reuniunea de experți propusă de țara noastră ar urma să analizeze cauzele și efectele șomajului, să facă propuneri vizind garantarea unui loc de muncă, îndeosebi pentru tineri. în același sens, țara noastră a propus organizarea unei conferințe europene în domeniul învățămîntului, al pregătirii și instruirii forței de muncă, a- ceasta fiind una dintre cerințele asigurării condițiilor de afirmare a personalității umane.

ÎN FAVOAREA ÎNCETĂRII 
CONFLICTULUI DINTRE 

IRAN Șl IRAKBEIJING 19 (Agerpres). — Premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, Zhad Ziyang. in cursul unei întilniri cu Taha Yassin Ramadhan, prim viceprim-ministru al Irakului, și-a exprimat îngrijorarea față de recenta escaladare a conflictului dintre Iran și Irak, ce a- menință securitatea și stabilitatea în zonă. „Sprijinim toate eforturile internaționale de mediere și inițiativele de pace vizind încetarea cît mai grabnică a războiului. China va depune, la rîndul ei, eforturi in această direcție", a spus premierul Consiliului de Stat. Totodată, el a subliniat dorința Chinei de a întări relațiile de cooperare cu Irakul.RIAD 19 (Agerpres)..— La Riad s-au încheiat lucrările Consiliului de Cooperare al Golfului, desfășurate Ia nivelul miniștrilor de externe. Participanțli au adoptat o declarație in care se arată că au fost discutate, în principal, probleme privind ultimele evoluții ale conflictului dintre Iran și Irak. Ei au cerut încetarea imediată a focului între cele două părți, retragerea forțelor lor în interiorul frontierelor recunoscute internațional și inițierea unor acțiuni pentru reglementarea pe cale pașnică a conflictului.KHARTUM 19 (Agerpres). — Secretarul general al Ligii Arabe, Chedli Klibi. aflat în vizită în capitala Sudanului, a subliniat necesitatea acțiunilor pe plan arab și internațional in vederea încetării războiului dintre Iran și Irak și soluționării conflictului pe baza normelor dreptului internațional și a respectării drepturilor ambelor părți — informează agențiile KUNA și FANA.

PENTRU SOLUȚIONAREA. PRIN NEGOCIERI. A STĂRII 
CONFLICTUALE DIN AMERICA CENTRALĂMANAGUA 19 (Agerpres). — Guvernul Republicii Nicaragua s-a arătat dispus să poarte convorbiri bilaterale sau multilaterale cu țările Americii Centrale pentru a face să progreseze procesul de negocieri al „Grupului de la Contadora" și a confirmat participarea sa la viitoarea reuniune regională la nivel înalt, programată să aibă loc, în următoarele 90 de zile, in localitatea guatemaleză Esquipolas — informează agenția Prensa Latina.într-un comunicat oficial, prezentat de ministrul informațiilor, se arată că rezultatele recentei întilniri de la San Jose a președinților costarican, guatemalez, hondurian și Salvadorian demonstrează cu claritate că Nicaragua nu a fost în nici un moment un obstacol în calea păcii în America Centrală. Nicaragua — se

menționează în continuare — este de acord cu includerea planului de pace propus de Costa Rica în procesul de negocieri al „Grupului de la Contadora", pentru ca prin intermediul dialogului multilateral să fie luat în considerare la fel ca și alte propuneri ale guvernelor centro- americane, inclusiv cel de la Managua.Vicepreședintele Republicii Nicaragua, Sergio Ramirez, a avut o întrevedere cu un grup de membri ai Congresului Statelor Unite, aflat în vizită la Managua, în cursul căreia a expus poziția țării sale cu privire la soluționarea stărilor conflictuale din'America Centrală. Vicepreședintele a arătat că guvernul nicaraguan este dispus să înceapă negocieri directe cu Statele Unite în vederea ameliorării relațiilor bilaterale.
ORIENTUL MIJLOCIU

WASHINGTON 19 (Agerpres) — într-o intervenție la Clubul presei din Washington, ministrul britanic al apărării, George Younger, a exprimat convingerea că tratatul sovieto-american de apărare antirachetă — ABM — are o importantă vitală, adăugind că este în interesul întregii Alianțe nord-atlantice să se angajeze consultări, înainte de a se lua o decizie privind modificarea plafoanelor prevăzute prin documentul menționat. El a reamintit că, pină în prezent, oficialitățile americane au dat răspunsuri evazive întrebărilor partenerilor din N.A.T.O. și a afirmat că în convorbirile pe care le va avea la Washington va cere precizări și asigurări în această problemă.Agenția A.D.N. arată că majoritatea aliaților vest-europeni ai Statelor Unite, precum și Canada și Japonia cer cu insistență Casei Albe și Departamentului de Stat. să. nu procedeze 1# o’ ^ actelerățe' â*  programului dp’. fti ilftârlzăiâ ta' Cosmoșu1 lui, care ai constitui ' ovmlare ă tratatului ABM.OSLO 19 (Agerpres) — Luînd cu- vîntul în Storting, președintele Partidului Socialist de Stînga din Norvegia, Theodor Koritzinsky, s-a pronunțat împotriva interpretării extensive de către S.U.A. a prevederilor tratatului sovieto-american cu privire la apărarea antirachetă. O asemenea interpretare a unui document atît de important — a relevat el — va duce Ia subminarea prevederilor sale de bază și va constitui un nou impuls pentru cursa înarmărilor, atît pe Pămint, cît și in Cosmos. Koritzinsky a cerut guver

nului norvegian să se împotrivească interpretării extensive a tratatului.LONDRA 19 (Agerpres). — In Camera Comunelor a parlamentului Marii Britanii se desfășoară în prezent dezbateri cu privire la intenția administrației Reagan de a da o interpretare extensivă prevederilor Tratatului sovieto-american privind apărarea antirachetă. Liderul Partidului laburist britanic. Neil Kinnock, a subliniat că. în actuala sa interpretare. tratatul interzice testarea, proiectarea, desfășurarea de tehnologii necesare realizării programului „Inițiativa de apărare strategi- că“ (S.D.I.). La rîndul , său, John Courtright, deputat din partea Partidului: social-democrat, care se. ocupă în' cadrul acestei formațiuni politice de problemele apărării, a a- dresat administrației S.U.A. apelul de a nu pune în pericol perspectivele dezarmării nucleare.WASHINGTON 19 (Agerpres) — Administrația Statelor Unite a recunoscut, pentru prima oară oficial^ că experiențele nucleare subterane pe care le face servesc și testării componentelor nucleare ale armamentului spațial destinat concretizării „Inițiativei de apărare strategică" (S.D.I.) — „războiul stelelor". Intr-un raport adresat Congresului, președintele Ronald Reagan confirmă că aceste teste au fost efectuate în cadrul programului S.D.I., pentru o mai bună înțelegere a aplicabilității conceptelor bazate pe energia nucleară — arată agenția A.D.N.

Aspră condamnare a politicii rasiste 
și de agresiune a R.S.A.NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). — în Consiliul de Securitate al O.N.U. continuă dezbaterile asupra politicii de apartheid a regimului minoritar rasist de la Pretoria și asupra măsurilor ce se impun pentru abolirea acestei politici condamnate de Națiunile Unite și de comunitatea internațională.în intervenția sa, reprezentantul Iugoslaviei a condamnat politica de apartheid și acțiunile agresive ale regimului de la Pretoria împotriva unor state africane vecihe. El a subliniat că este timpul ca acele țări occidentale care întrețin relații de colaborare cu R.S.A. să-și schimbe atitudinea și să se alăture comunității internaționale, atît în vorbe, cît și în fapte, pentru a elimina cît mai rapid politica rasistă și actele de agresiune ale rasiștilor sud-africani.Reprezentantul Cubei s-a pronunțat: pentru adoptarea unor sancțiuni eficiente împotriva regimului de Ta Pretoria, care să-l determine să renunțe la politica sa rasistă și la actele agresive împotriva statelor africane suverane.La rindul său, ambasadorul Algeriei la O.N.U. a cerut Consiliului să adopte noi măsuri, intr-un spirit de urgență, care să conducă la eliminarea apartheidului, la încetarea ocupării ilegale de către R.S.A. a Namibiei, lă independenta poporului namibian și la curmarea actelor de forță comise de rasiștii sud-africani împotriva statelor africane vecine cu R.S.A.Reprezentantul Indiei a atras atenția asupra faptului că lipsa unor

măsuri eficiente din partea O.N.U. conduce in, mod inevitabil la menținerea unei stări explozive în Africa australă. El s-a pronunțat pentru întărirea sprijinului economic și financiar acordat țărilor din „prima linie" și mișcărilor de eliberare de pe continentul african.Președintele Comitetului special al O.N.U. pentru decolonizare, Oscar Oramas-Oliva, a apreciat oă aplicarea unor măsuri eficiente împotriva R.S.A., așa cum prevede Carta O.N.U., apare ca principală modalitate de acțiune prin care O.N.U. poate determina regimul rasist să renunțe la politica de apartheid, la ocuparea ilegală a Namibiei 'și la agresiunile sale repetate.LAGOS 19 (Agerpres). — Este necesar ca organizațiile de luptă ale popoarelor de culoare din Africa de Sud-și Namibia să-și intensifice acțiunile vizind eliminarea dominației regimului rasist de la Pretoria — a declarat ministrul de externe al Nigeriei. Bolaji Akinyemi, in cadrul convorbirilor cu ministrul de externe al Algeriei, Ahmed Taleb Ibra- himi. aflat în vizită oficială la Lagos. Totodată, ministrul nigerian a cerut comunității internaționale să sprijine mai activ lupta populației de culoare, majoritară în R.S.A., și a Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) din Namibia.Ministrul nigerian a relevat, la rîndul său. poziția țării sale de sprijin pentru mișcările de eliberare din sudul Africii.

PHENIAN

Miting de protest împotriva 
manevrelor militare 

americano - sud-coreenePHENIAN 19 (Agerpres). — In capitala R.P.D. Coreene, Phenian, a avut loc joi un mare miting de protest al locuitorilor orașului împotriva începerii pe teritoriul Coreei de Sud a manevrelor militare comune ame- ricano-sud-coreene, denumite „Team Spirit-87“. A luat cuvîntul Kang Hui Won, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele Comitetului Popular al municipiului Phenian, care a condamnat organizarea acestor exerciții militare, cele mai mari realizate de Pentagon în zona Asiei și Oceanului Pacific, amploarea lor depășind toate manevrele militare anterioare. Vorbitorul a arătat că asemenea acțiuni provocatoare nu pbt, decît să împiedice reluarea convorbirilor și negocierilor dintre Nordul și Sadul Coreei — inclusiv cele dintte 1 Societățile de Cruce Roșie, cele economice și cele de pregătire a întîlnirii dintre reprezentanții parlamentelor celor două părți. Desfășurarea de exerciții militare nu creează cîtuși de puțin o atmosferă de pace, ci dimpotrivă, duce la creșterea tensiunii. Vorbitorul a cerut S.U.A. și Coreei de Sud să pună capăt acestor manevre și să răspundă pozitiv la propunerile R.P.D. Coreene privind inițierea de convorbiri în scopul realizării cît mai grabnice a reunifi- cării țării, conform năzuințelor întregii națiuni coreene — relatează agenția A.C.T.C.

WASHINGTON 19 (Agerpres). — Președintele S.U.A., Ronald Reagan, I-a primit pe primul ministru al Israelului, Yitzhak Shamir, aflat într-o vizită în Statele Unite. După cum relatează agenția austriacă A.P.A., in cadrul convorbirii au fost examinate situația din Orientul Mijlociu și diferite aspecte ale relațiilor americano-israeliene. Un purtător de cuvînt american a precizat că, în pofida opoziției premierului Shamir, președintele S.U.A. este de părere că se cer inițiate tratative directe între Israel și statele arabe, pentru organizarea unei conferințe internaționale privind pacea în regiune.BEIRUT 19 (Agerpres). — După puternicele ciocniri desfășurate între milițiile rivale în ultimele zile, în sectorul de vest al Beirutului, joi, se înregistra o situație de calm relativ, în după-amiaza zilei a intervenit un acord de încetare a focului, care a fost respectat. în perimetrul taberelor de refugiați palestinieni au continuat operațiunile de ajutorare a locuitorilor acestora.

ROMA 19 (Agerpres). — Farouk Kaddoumi, șeful Departamentului Politic al Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), a declarat, la Roma, unde se află în vizită oficială, că „O.E.P. se pronunță în favoarea organizării unei conferințe internaționale privind Orientul Mijlociu, cu condiția ca la aceasta să participe o delegație proprie a organizației" — informează agenția ANSA. Această conferință, a spus Farouk Kaddoumi, ar trebui să se desfășoare sub egida O.N.U., „pe baza tuturor rezoluțiilor adoptate pînă în prezent de Națiunile Unite cu privire la problema palestiniană".CAIRO 19 (Agerpres). — La Cairo au avut loc convorbiri între președintele Egiptului, Hosni Mubarak, și primul ministru sudanez, Sadik Al Mahdi, aflat în capitala egipteană într-o vizită oficială. Postul de radio Cairo a anunțat că au fost examinate problemele privind coordonarea pe multiple planuri dintre cele două țări. în scopul consolidării relațiilor bilaterale. Totodată, au fost discutate subiecte de interes comun privind ultimele evoluții din regiune.
NAȚIUNILE UNITE

Dezbateri privind utilizarea în scopuri pașnice 
a spațiului exlraatmosîericNAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). — Miercuri s-au încheiat la New York dezbaterile generale din cadrul subcomitetului științific și tehnic al Comitetului O.N.U. pentru utilizarea în scopuri pașnice a spațiului extraatmosferic. Ideea de bază a acestor dezbateri a fost aceea că folosirea în scopuri exclusiv pașnice a Cosmosului și nemilitarizarea să vor permite omului să utilizeze mai bine acest patrimoniu universal. .......în intervenții s-a subliniat că pătrunderea omului in spațiul cosmic a oferit noi speranțe și a deschis noi perspective. Proiectele de transferare a competiției militare în a-

cest mediu umbresc aceste perspective, ele constituind o îndepărtare periculoasă de cursul normal al evenimentelor, o denaturare a o- biectivelor nobile și a idealurilor pionierilor spațiului. Utilizarea Cosmosului doar în scopuri pașnice reprezintă unul dintre criteriile fundamentale ale eboperării internaționale în studierea și explorarea spațiului extraatmqsferic. pentru dezvoltarea tuturor țărilor. Rațiunea .trebuie, să,„preșalesa, pentru c» a- cesț mediu st devină® sursă de'bunăstare pentru întreaga omenire si nu o arenă de confruntări și» d<- conflicte, s-a relevat în cursul dezbaterilor.
Dreptul la muncă, un drept continuu 

nesocotit în țările occidentale

În contratimp cu dezideratele păcii și destinderiiCursul evenimentelor de pe arena mondială continuă să înregistreze fenomene, acțiuni și manifestări contradictorii, care vin să pună și mai pregnant în lumină complexitatea deosebită a situației existente astăzi în lume, confruntarea dintre două lumi și orientări radical deosebite. Astfel se poate spune că viața confirmă pe deplin aprecierea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU in legătură cu procesele fundamentale ale contemporaneității: „în viața internațională există două tendințe diametral opuse, care se confruntă tot mai puternic : tendința forțelor imperialiste și reacționare spre dominație și supremație mondială, spre politica de forță și război, și tendința forțelor progresiste, antiimperia- liste, a maselor largi populare, a popoarelor, care se pronunță ferm pentru o politică nouă, de egalitate, de colaborare și de pace".Astfel, pe de o parte, după cum se știe, la Viena și la Geneva se desfășoară tratative importante consacrate problemelor dezarmării și securității, diferite state, intre care și România, străduindu-se, prin pozițiile pe care le susțin, prin ideile și propunerile constructive pe care le avansează, să • răspundă așteptărilor legitime ale popoarelor, intereselos fundamentale ale cauzei păcii. De pildă, la reuniunea general-curopca- nă din capitala Austriei, țara noastră, care acordă o însemnătate primordială problemelor păcii și destinderii in Europa și in întreaga lume, a prezentat un cuprinzător ansamblu de propuneri și inițiative concrete, vizind practic toate laturile procesului de edificare a securității și cooperării pe continent și definind căi și modalități noi, Îndrăznețe de acțiune ; la rîndul lor, și alte țări caută să-și aducă contribuția la promovarea unui climat general de pace și înțelegere, propice realizării unor progrese în soluționarea problemei nr. 1 a umanității — dezarmarea, înlăturarea primejdiei nucleare. Popoarele sint îndreptățite să aștepte o intensificare a acestor eforturi, să ceară să se acționeze cu luciditate și simțul răspunderii, astfel încît, pe deasupra divergențelor existente, să prevaleze interesul suprem și comun : înlăturarea riscurilor unei conflagrații pustiitoare, asigurarea unui viitor pașnic Întregii omeniri.Din păcate, concomitent cu asemenea cerințe, poziții și acțiuni se înregistrează. în continuare, și manifestări profund contrare cerințelor

spre un curs nou in viața internațională.Astfel, se știe ce puternic ecou dezaprobator a stîrnit în întreaga lume explozia nucleară efectuată la 3 februarie in deșertul Nevada — act apreciat ca deosebit de grav,, de natură să determine repercusiuni din cele mai serioase pe planul general al vieții internaționale. Pe bună dreptate, țara noastră, ca și alte state iubitoare de pace, lideri politici, personalități ale vieții obștești, .cercuri din cele mai largi ale opiniei publice mondiale au condamnat și și-au exprimat îngrijorarea față de această acțiune, ca parte componentă și stimulent al cursei înarmărilor nucleare, factor de periclitare a mediului Înconjurător,*

rea încetării șl interzicerii totale a oricăror asemenea experiențe. .în legătură cu aceasta, reține atenția că noua serie de teste nucleare americane nu apare ca o acțiune politică și tehnico-militară singulară și izolată, ci se încadrează într-un ansamblu de asemenea acțiuni.Se cuvine, astfel, subliniat faptul că, aproape concomitent cu efectuarea noilor experiențe nucleare, a apărut și este vehiculată tot mai intens ideea unei așa-zise „interpretări extensive", „mai puțin rigide", „mai elastice" a Tratatului privind sistemele de apărare antirachetă (ABM). Așa cum, se știe,*  este vorba de unul din puținele acorduri existente care reprezintă o oarecare frină în calea cursei inarmă-

o „ipoteză" a viitorului, acum, brusc, se vorbește tot mai insistent de posibilitatea unei apropiate treceri la aplicare practică ; de la opțiune de perspectivă, militarizarea Cosmosului amenință să devină o primejdie imediată.Efectiv, este vorba de acțiuni și măsuri care se întrepătrund și se încheagă într-un tot, cu finalitate precisă : experiențele nucleare sint menite să servească testării și punerii la punct a unor componente ale proiectului „războiul stelelor", în timp ce noile interpretări „extinse" date Tratatului ABM urmăresc să înlăture impedimentele de ordin juridic din calea traducerii în fapt a acestui proiect. Iar rezultatele acțiunii convergente a acestor trei

de agravare a situației actuale șl sporire a primejdiei unui război nimicitor. Reacțiile de îngrijorare și dezaprobare au fost cu atît mai puternice cu cit experiența americană a avut loc în condițiile specifice definite prin faptul că după moratoriul instituit acum peste un an și jumătate de către Uniunea Sovietică, a- ceasta anunțase că, la o nouă experiență efectuată de S.U.A., nu se va mai considera angajată față de embargoul adoptat unilateral.Or, iată că în ciuda protestelor și apelurilor mondiale la rațiune, la realism și spirit constructiv, S.U.A. au efectuat, la mijlocul săptămînii trecute, o nouă ’experiență nucleară, a doua din acest an, ceea ce denotă, evident, voința de a persevera cu orice preț pe această cale, de a nu ține seama. în nici un fel, de cerințele opiniei publice, în fapt de cerințele cauzei dezarmării și păcii. Noua experiență s-a înscris ca încă o acțiune ce implică riscul grav al accentuării cursei înarmărilor nucleare, al alunecării evenimentelor pe o pantă tot mai primejdioasă, cînd această cursă ar putea scăpa total de sub control. încă o dată, poporul român, opinia publică din țara noastră, ală- turindu-și glasul popoarelor de pretutindeni, cere ca S.U.A. să pună capăt testelor atomice, să se angajeze în negocieri constructive cu U.R.S.S. și celelalte puteri nucleare In vede

rilor, fixîrid anumite limite în ce privește sistemele defensive împotriva rachetelor. Se poate spune că încheierea în 1972 de către U.R.S.S. și S.U.A. a Tratatului ABM a fost un act constructiv și că respectarea prevederilor sale a avut in mod cert efecte pozitive. Or, nu este greu de înțeles că toate noile, formule privind „interpretarea extensivă" sau „elasticizarea" acestui tratat tind, de fapt, să-l golească de conținut, să-i eludeze prevederile și, in ultimă instanță, să deschidă drumul abolirii sale.Aceste evoluții survin la scurtă vreme după hotărîrea S.U.A. de a renunța la Tratatul SALT-2, încît cu îngrijorare se poate constata că s-a ajuns la o situație cind, pe de o parte, nu se finalizează acorduri în vederea înlăturării amenințării nucleare, nici chiar în condițiile unei apropieri atit de mari a pozițiilor așa cum s-a consemnat la Reykjavik, iar pe de altă parte, chiar și puți; nele acorduri existente incep să „cadă", unul după altul, să fie ocolite sau anulate.în sfîrșit, trebuie subliniat încă un element în acest „triptic" — și anume intensificarea precipitată a pregătirilor pentru materializarea planurilor de militarizare a Cosmosului, așa-zisul „război al stelelor". De unde pină nu de mult lucrurile erau prezentate ca și cum acest proiect ar fi conceput într-o perspectivă îndepărtată, ca

factori amintiți nu pot fi decît intensificarea cursei înarmărilor și accelerarea rapidă a transferării ei în spațiul cosmic, lucrurile îndrep- tindu-se pe o cale ireversibilă.Se conturează, astfel, un curs deosebit de primejdios, care stîrneș- te o legitimă îngrijorare, al cărei ecou se face auzit chiar și în rindul aliaților cei mai apropiați ai S.U.A. Este semnificativ faptul că atit primul ministru al Marii Britanii, Margaret Thatcher, cit și primul ministru al Italiei, Bettino Craxi, au dat glas neliniștii față de planurile americane de a accelera punerea în aplicare a „Inițiativei de apărare strategică" (S.D.I.) — denumire oficialăa „războiului stelelor" — și de a revizui Tratatul privind apărarea antirachetă. în mod deosebit, primul ministru britanic a cerut insistent ca „aliații din N.A.T.O. să fie 
consultați cu privire la aceste pro
bleme de importanță vitală". Adop- z tind o atitudine și mai categorică, guvernul olandez s-a pronunțat, in modul cel mai energic, pentru „res
pectarea tuturor prevederilor Trata
tului ABM, ca un instrument impor
tant de control asupra armamente
lor", apreciind, totodată, pe bună dreptate, că „accelerarea amplasării 
sistemului S.D.I. poate duce la sub
minarea tratativelor de la Ge
neva". Mai mult, ambasadorul Olandei la Washington a fost însărcinat să ceară clarificări gu

vernului american în legătură cu poziția să față de Tratatul cu privire la armele antirachetă ; totodată, s-a arătat că, după obținerea clarificărilor cerute, Olanda va solicita desfășurarea de consultări in această problemă în cadrul N.A.T.O.Asemenea luări de poziții și reacții au produs iritare la Washington, directorul Agenției S.U.A. pentru controlul armamentelor și dezarmare, Kenneth Adelman, ripostînd ascuțit că „țările Europei oc
cidentale nu au dreptul să dis
cute probleme care se referă 
la Tratatul ABM și la S.D.I." După cum relata ziarul austriac „DIE PRESSE", aceste declarații „au provocat o. considerabilă îngri
jorare în Europa occidentală și per
plexitate la sediul N.A.T.O. de la 
Bruxelles, unde se consideră, dim
potrivă, că primirea unor informații 
detaliate in aceste chestiuni din 
partea Washingtonului este absolut 
necesară".De altfel, puternice reacții de dezaprobare se înregistrează și in S.U.A. Senatorul democrat Sam Nunn, președintele Comitetului senatorial pentru forțele armate și posibil candidat la viitoarele alegeri prezidențiale, a adresat Casei Albe o scrisoare de protest împotriva intențiilor de revizuire unilaterală a Tratatului ABM, în timp ce fostul ministru american al apărării, Robert McNamara, a arătat că programul de militarizare a Cosmosului va împiedica realizarea unui acord de dezarmare și va avea un efect destabilizator, antrenînd contramăsuri și determinind o gravă intensificare a cursei înarmărilor.Perspectiva destrămării puținelor înțelegeri existente orientate spre îngrădirea pericolului nuclear a determinat apariția unor controverse, reacții și luări de poziții care converg spre una și aceeași concluzie: a necesității de a se evita orice act de natură a agrava situația existentă și, dimpotrivă, a se manifesta reținere, realism, a face să precumpănească rațiunea, a se acționa in așa fel incit să se creeze condiții cît mai prielnice desfășurării cu succes a actualelor tratative de dezarmare. Aceasta și numai aceasta este singura cale corespunzătoare intereselor vitale de pace și liniște ale popoarelor, și în favoarea unei asemenea căi România s-a pronunțat și se pronunță cu nedezmințită consecvență și energie.

Romulus CAPLESCU

PARIS 19 (Agerpres). — Un raport al Institutului național de statistică și cercetări economice al Franței relevă că numărul celor lipsiți de locuri de muncă înregistrați oficial în această țară este în continuă creștere. Potrivit datelor furnizate de sindicate, în prezent, în Franța șomează circa 3 milioane persoane.BONN 19 (Agerpres). — Autoritățile vest-germane au procedat la ample concedieri în sectorul căilor ferate. Potrivit ziarului „Le Monde", conducerea Căilor ferate vest-germane a desființat. în ultimii ani, a- proximativ 10 000 locuri de muncă anual. Această diminuare a efectivului salariaților feroviari se datorează, in principal, crizei economice.

TOKIO 19 (Agerpres). — Compania japoneză producătoare de oțel „Nippon Kokan", una dintre cele mai importante din acest sector, a anunțat că va suprima un număr de 7 000 de locuri de muncă, in cadrul unui plan de „raționalizare" a activității firmei.BRUXELLES 19 (Agerpres). — După cum relevă un raport al unei comisii specializate a C.E.E., in țările Beneluxului s-a înregistrat o scădere accentuată a salariilor muncitorilor. Astfel, ele s-au diminuat în perioada 1980—1985 cu 6,3 la sută în Belgia, cu 7,4 la sută în Luxemburg și cu 2,8 la sută în Olanda. O tendință asemănătoare s-a manifestat și in ceea ce privește salariile funcționarilor din aceste țări.
AGENȚIILE DE PRESA 
W - r>e scurt

ȘEDINȚA. După cum relatează agenția P.A.P., la Varșovia a avut loc ședința Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., care a discutat probleme legate de rolul autocondu- cerii și modalitățile de dezvoltare a acesteia in întreprinderi. S-a acordat o atenție deosebită introducerii de forme colective de organizare a muncii, punîndu-se accent pe faptul că accelerarea schimbărilor calitative în economie constituie o condiție de bază pentru realizarea sarcinilor actualului plan cincinal.La FRAGA a avut loc ședința Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia, ‘ care a dezbătut programul de dezvoltare a științei in al optulea cincinal și in perioada pină in anul 2 000. S-au subliniat rolul mereu crescînd al științei in accelerarea progresului tehnic și necesitatea orientării cercetărilor in direcția satisfacerii cît mai depline a nevoilor societății, a realizării obiectivelor adoptate de Congresul al XVII-lea al P.C. din Cehoslovacia, relatează agenția C.T.K.DECLARAȚIE. Referindu-se situația grea prin care trece prezent economia Ecuadorului I urmare a datoriilor sale externe,Osvaldo Davila, secretar de stat pentru problemele planificării dezvoltării, a arătat că țara sa va fi Ipusă in situația de a nu le mai putea rambursa. Printre cauzele acestei situații, el a enumerat politica I discriminatorie pe care o practică țările capitaliste dezvoltate in lațiile lor cu țările în curs . dezvoltare.

putaților a Italiei, consacrate situației politice interne, Alessandro Natta, secretar general al Partidului Comunist Italian, a menționat, între altele, că deputății comuniști vor pune problema unui vot de încredere în actualul cabinet de coaliție pentapartit. Evoluția acestor dezbateri arată clar existența unei crize in cadrul guvernamentale, a Natta. majorității spus AlessandroAUTORITĂȚILE terzis organizarea in apropierea din deșertul agenția T.A.S.S. Măsura a fost justificată prin creșterea numărului de „acțiuni de nesupunere civilă" — acțiuni prin care se subînțeleg demonstrațiile împotriva experiențelor nucleare.

S.U.A. au înde demonstrații poligonului nuclear Nevada — relatează

la in ca

redeI DEZBATERI. Luînd cuvîntulI__cadrul dezbaterilor Camerei în De-

GUVERNUL CANADIAN a prezentat în parlament proiectul bugetului de stat pe exercițiul financiar 1987—1988. care începe la 1 aprilie. Noul buget prevede, între altele, majorarea unor impozite care, paralel. cu o anumită'reducere a cheltuielilor, urmează să permită o diminuare a deficitului bugetar de la 32 miliarde dolari. în actualul exercițiu, la 29,3 miliarde dolari.SATELIT. Joi. de la cosmodro- mul de pe insula Tanegashima fost lansat Pămintului „MOS-1 Japonia. După cum relatează agențiile de presă, satelitul, in greutate de 740 kg, va transmite pe Pămînt informații oceanografice și meteorologice. El este cel mai complex din cei lansați pină în prezent de Japonia.

a satelitul artificial al realizat în
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