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A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII -
factor hotărîtor al dezvoltării

EVIDENȚIIND HOTĂRÎREA COMUNĂ DE A DEZVOLTA ÎN CONTINUARE TRADIȚIONALA CONLUCRARE economico-sociale a tăriiJ
ROMÂNO-BULGARĂ, ÎN INTERESUL OPEREI DE CONSTRUCȚIE SOCIALISTĂ, Al STATORNICIRII 

UNUI CLIMAT DE ÎNȚELEGERE ȘI COLABORARE ÎN BALCANI, EUROPA ȘI ÎNTREAGA LUME, IERI A CONTINUAT

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu,

Vizita de prietenie a tovarășului Nicolae Ceausescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceausescu, in R.P. Bulgaria 

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
Vineri seara s-au Încheiat convor

birile oficiale dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Todor Jivkov, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria.

în cadrul ultimei runde de convor
biri, membrii delegațiilor au rapor
tat celor doi conducători de partid șl 
de stat în legătură cu modul în care 
s-a acționat pentru identificarea de 
noi acțiuni în vederea traducerii in 
viață a înțelegerilor convenite la 
cel mai înalt nivel în timpul acestei 
vizite.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Todor Jivkov au apreciat 
munca desfășurată și au exprimat 
convingerea că, prin rezultatele ei, 
această nouă întîlnire la nivel înalt 
româno-bulgară, a 30-a în ultimii 18 
ani, se va înscrie ca un moment 
deosebit de însemnat tn dezvoltarea 
legăturilor prietenești dintre cele 
două partide, țări și popoare. S-a 
trasat ca sarcină Comisiei mixte gu
vernamentale î'omâno-bulgare ‘ de 
colaborare economică și tehnico- 
științifică șl organelor de resort-din 
cele două țări să acționeze cu toată 
răspunderea pentru îndeplinirea în
tocmai a măsurilor și acțiunilor sta
bilite.

în încheierea convorbirilor, tova
rășul Todor Jivkov a transmis din 
nou Partidului Comunist Român, po
porului român prieten un călduros 
salut din partea Partidului Comunist 
Bulgar, a poporului bulgar șl urări 
dșe succes deplin In înfăptuirea 
Electivelor Congresului al XII-lea 

al.P.C.R.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 

transmis, la rindul său, Partidului 
Comunist Bulgar, poporului bulgar 
prieten un salut călduros și urări de 
succese, tot mai mari în îndeplinirea 
sarcinilor trasate de Congresul al 
XII-lea al P.C.B.

în legătură cu rezultatele vizitei și 
convorbirile purtate a fost adoptat 
un Comunicat comun, care. se va da 
publicității.

s-a reîntilnit cu tovarășul Todor Jivkov
Vineri după-amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, s-a reîntilnit cu tovarășul 
Todor Jivkov, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

în timpul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă de caldă prietenie, 
de stimă și înțelegere reciprocă, au 
fost examinate aspecte ale relațiilor 
bilaterale, precum și un cerc larg de 
probleme ale actualității interna
ționale.

Cei doi conducători de partid și de 
stat și-au exprimat deplina satisfac
ție în legătură cu rezultatele vizitei, 
precum și convingerea că aceasta re
prezintă o contribuție importantă la 
întărirea în continuare a relațiilor de 
prietenie frățească, solidaritate și co
laborare multilaterală dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist Bulgar, dintre Republica Socia
listă România și Republica Populară 
Bulgaria, dintre cele două popoare 
vecine și prietene, în concordantă cu 
aspirațiile lor fundamentale, în in-
(Continuare în pag. a IlI-a)

In mijlocul 
oamenilor muncii 
de la Combinatul 

petrochimic 
din Burgas

ÎN PAGINA A Ill-A 

în ansamblul obiectivelor econo
mice deosebit de importante stabilite 
de Conferința Națională a partidului 
pentru actuala etapă de dezvoltare a 
României, creșterea susținută, în 
ritm înalt a productivității muncii 
deține un loc primordial. Evidențiind 
exigențele noi, calitativ superioare, 
care trebuie să determine accentua
rea dezvoltării intensive a economiei 
naționale, la Conferința Națională a 
partidului tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat însemnătatea 
deosebită a înfăptuirii acestui obiec
tiv pentru progresul economic și so
cial susținut al țării. Din nou, la re
centa adunare generală a oamenilor 
muncii de la întreprinderea „23 Au
gust" din Capitală, secretarul gene
ral al partidului a insistat asupra 
necesității creșterii mai accentuate a 
productivității muncii, jalonînd cu 
claritate direcțiile în care trebuie să 
se acționeze în acest scop. Este a- 
ceasta o nouă do
vadă a consecven
ței cu care con
ducerea partidu
lui urmărește în
făptuirea măsuri
lor stabilite în 
vederea creșterii 
mai rapide a pro
ductivității mun
cii în actualul 
cincinal, cînd, în 
spiritul hotărîrilor Congresului al 
XII-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, factorii calitativi, de efi
ciență, au un rol preponderent în 
strategia creșterii economice.

în concordanță cu orientarea fer
mă spre asigurarea unui rol esențial 
al factorilor intensivi, de eficiență ai 
dezvoltării economice, planul pe 
acest an prevede, ca o sarcină ma
joră pentru industria republicană, 
creșterea productivității muncii, cal
culată pe baza producției nete, cu 
9,1 la sută față de 1982, iar în acti
vitatea de construcții-montaj cu 5,7 
la sută ; practic, potrivit prevederi
lor planului, circa 85 Ia sută din spo
rul producției industriale se va ob
ține in anul 1983 pe această cale.

Sint sarcini de mare importanță 
pentru dezvoltarea economico-socia- 
lă a țării, pentru ridicarea calitativă 
a întregii activități economice și, 
tocmai de aceea, în fiecare între
prindere, la fiecare loc de muncă 
trebuie să se acționeze cu hotărîre, 

..zi.de zi, pentru realizarea-■niveluri-? 
lor' de- productivitate prevăzute pen
tru acest an și întregul cincinal. Iar 
aceste sarcini — ca dealtfel toate 
sarcinile privind creșterea eficienței 
economice— trebuie considerate mi
nime. în efortul general pentru dez
voltarea intensivă a economiei națio
nale. pentru realizarea unei calități 
noi, superioare, oamenii muncii din 
toate întreprinderile, din toate ra
murile producției materiale pot și 
trebuie să asigure o înaltă producti
vitate a muncii, comparabilă cu cea 
obținută în țările cu economie 
dezvoltată, în primul rînd din 
Europa. Cît de limpezi și cit de mo
bilizatoare sînt în acest sens cuvin
tele rostite de secretarul general al 
partidului de la tribuna Conferinței 
Naționale : „Trebuie să facem astfel 
incit economia noastră socialistă să 
realizeze o productivitate superioară, 
devenind competitivi și din acest

OBIECTIVE Șl SARCINI 
PRIORITARE 

IN ECONOMIE

Absolventul 
învățămîntului superior 
- specialist cu un larg orizont 

profesional și politic
Politica partidului și statului 

nostru în domeniul învățămîntului 
pornește de la premisa că' școala 
este principalul factor de educa
ție, că dezvoltarea economico-so- 
cială este condiționată de. ridica
rea nivelului de cunoștințe gene
rale și profesionale, precum și ă 
nivelului ideologic al tuturor oa
menilor muncii. într-adevăr, nu
mai printr-o temeinică pregătire 
în anii petrecuți în școală se poa
te făuri omul nou, cu un larg o- 
rizont cultural, competent în pro
fesiunea sa, care, înțelegind în pro
funzime politica partidului nostru 
și fiind convins 
de justețea sa, 
să militeze cu ab
negație pentru în
făptuirea ei.

în întreaga sa
activitate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului și președintele țării noas
tre, a acordat întotdeauna o atenție 
deosebită învățămîntului. în pri
mul rînd au fost asigurate con
dițiile materiale necesare unui îri- 
vățămînt modern. Aș menționa 
astfel miile de localuri de gră
dinițe, de școli generale și de 
licee construite în ultimii 10—20 
de ani și dotate corespunză
tor, pe tot întinsul țării noas
tre, în aproape toate orașele și 
comunele patriei, la care putem 
adăuga extinderea instituțiilor de 
învățămînt superior existente și 
înființarea unor noi institute de 
învățămînt superior în centre in
dustriale. Ca unul care îmi des
fășor activitatea în Institutul poli
tehnic din București, doresc să 
subliniez faptul că în acești ani 
Politehnica bucureșteană a fost în
zestrată cu un nou și modern local, 
care rivalizează cu cele mai mo
derne localuri din lume, local cu am
fiteatre spațioase, laboratoare didac
tice și de cercetare, biblioteci și ate
liere pentru practica studenților, pe 
platforma institutului aflîndu-se și 
o întreprindere pentru aparatură 

Acad. Radu P. VOINEA

loarea acestora

punct de vedere cu orice economie 
dezvoltată".

Ce rațiuni economice și sociale im
pun această consecvență a ritmurilor 
înalte de creștere a productivității 
muncii ?

Mai întîi de toate, Înfăptuirea 
obiectivului strategic mobilizator de 
trecere în cursul actualului cincinal 
a României la un nou stadiu de dez
voltare. Este un obiectiv riguros fun
damentat, necesar și posibil de rea
lizat. După cum se știe, în anii con
strucției socialiste, și îndeosebi în 
ultimii 18 ani, s-au construit nume
roase unități economice, dotate cu 
mașini și utilaje moderne, de mare 
tehnicitate. Așa cum a arătat secre
tarul general al partidului, dispunem 
în prezent ■ de o bază tehnico-mate- 
rială modernă, în multe privințe la 
nivelul celor mai înalte exigențe 
existente pe plan mondial, de un 
potențial productiv capabil să sa

tisfacă tn cele 
mai bune condi
ții cerințele dez
voltării economi
co-sociale a țării 
în etapa actuală. 
Numai în ultimul 
deceniu fondurile 
fixe din unități
le socialiste de 
stat au crescut da 
peste 2,8 ori, va- 

ajungînd la peste 
2 000 miliarde lei. De asemenea, s-au 
asigurat formarea și calificarea 
unor eșaloane de sute de mii 
de muncitori șl specialiști, a căror 
competență profesională a fost și 
este recunoscută nu numai In țară, 
ci și peste hotare. Esențial este ca 
acest potențial tehnic și uman să fie 
fructificat din plin pentru a se 
ajunge într-o perioadă cît mai scur
tă la același nivel de productivitate 
a muncii, la același nivel de folosire 
a fondurilor fixe ca întreprinderile 
cele mai bune de pe plan mondial. 
Pentru că, așa cum o dovedește 
practica, reducerea decalajelor în 
dezvoltarea economică depinde, in 
măsură decisivă, de reducerea deca
lajelor privind nivelurile diferite ale 
productivității muncii realizate în
tr-o țară sau alta. Cu alte cuvinte, 
orice procent in plus de creștere a 
productivității muncii față de ritmul 
prevăzut pentru actualul cincinal 
echivalează cu o reducere substan
țială, a decalajului, industriei româ
nești față de țările dezvoltate eco
nomic.

Există șl un alt argument care ple
dează convingător pentru creșterea 
mai accelerată a productivității mun
cii. După cum se știe, producti
vitatea muncii este indicatorul care 
măsoară cantitatea de bunuri pro
duse de un muncitor într-o anumită 
perioadă de timp. Așadar, cu cît pro
ductivitatea muncii va fi mai mare, 
cu atit va spori mai mult cantitatea 
de bunuri materiale realizate de so
cietate ; cu atit mai mare va fi și 
venitul național — a cărui creștere 
depinde nemijlocit de eficiența cu care 
este utilizată munca socială în tota
litatea sa, âdică de nivelul produc
tivității muncii. Putem deci spune 
că de realizarea unui ritm înalt de 
(Continuare in pag. a Il-a) 

și utilaje pentru cercetarea științi
fică, cu care institutul nostru co
laborează în cele mai bune con
diții. De asemenea, doresc să 
menționez complexul social stu
dențesc alcătuit din cămine șl 
cantine construite, de asemenea, în 
acești ani și care creează condiții 
de viață și de studiu la peste 
14 000 de studenți din institutul 
nostru. Toate acestea probează, o 
dată mai mult, că gratuitatea în
vățămîntului nu este doar o sim
plă literă de lege, cum se mai în- 

tîmplă în alte 
părți, și că a- 
ceastă gratuitate 
are o acoperire 
certă în fapte 
concrete, mate

riale, care-1 creează posibilitatea de 
a se realiza efectiv.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
acordat întotdeauna o ■ mare aten
ție invățămîntului de toate gradele 
ca sistem unitar, omogen, receptiv 
solicitărilor' sociale. într-adevăr, 
puțini șefi de state se află, ca 
dinsul, la fiecare început de nou 
an școlar, în mijlocul tineretului, 
purtînd un dialog viu cu cadre 
didactice, studenți șl elevi, încura- 
jîndu-i, îndrumîndu-i, arătîndu-le 
idealurile nobile către care trebuie 
să năzuiască în viitor. îmi aduc 
aminte cu plăcere de vizitele cu 
care a onorat institutul nostru. A- 
ceste întilniri, dialogul de lucru pe 
care le-a inițiat secretarul general 
al partidului în acești ani rodnici 
sint pentru toți un prilej de ade
vărată sărbătoare. Prezentarea rea
lizărilor noi, rod al activită
ții depuse în institut pentru so
luționarea unor importante pro
bleme cerute de economia noas
tră națională, este, încurajată, în
drumată cu competență. întot
deauna, primim sarcini noi, mo
bilizatoare. întîlnirea cu cadrele 
didactice, cu studenții și cu elevii
(Continuare în pag. a V-a)
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în apropiata campanie agricolă de 
primăvară, în județul Sălaj vor fi în- 
sămințate 71 955 hectare. Ovăzul, bor- 
ceagul, legumele, sfecla de zahăr și 
celelalte culturi din prima epocă ocu
pă 9 686 hectare, iar cele din epoca 
a doua — 62 969 hectare. Urmărind 
modul cum au fost puse la punct uti
lajele pentru pregătirea terenului și 
însămînțarea acestor suprafețe, 
ne-am oprit cu deosebire asupra a 
două aspecte, și anume calitatea re
parațiilor și realizarea agregatelor cu 
care vor fi executate . simultan mai 
multe lucrări.

De la început trebuie arătat că, spre 
deosebire de alți ani, stațiunile de 
mecanizarea agriculturii din județul 
Sălaj au beneficiat în această iarnă 
de condiții foarte bune de executare 
a reparațiilor. în toamna anului tre
cut, la Zalău a fost dat în folosință 
un nou și modern centru de reparații, 
profilat pe motoare de tractor, unde 
lucrările sînt organizate în flux in
dustrial, incepînd de Ia demontare, 
recondiționarea și producerea unor 
repere și pină la verificările efec
tuate pe bancurile de probă. Exis
tența noului centru a permis ca spa
tiile eliberate în alte ateliere să 
fie profilate pentru celelalte mașini 
agricole. S-au creat în acest fel con
diții ca Ia 20 februarie toate trac
toarele, semănătorile de păioase și 
prășitoare, grapele disc, mașinile de 
plantat cartofi, de erbicidat și îm
prăștiat amendamente, cultivatoarele 
și combinatoarele să fie reparate și 
recepționate în totalitate.

Cu un an in urmă, notam la S.M.A. 
Crasna că, la recepția utilajelor, au 
fost formulate multe observații cu 
privire la calitatea reparațiilor, care, 
de cele mai multe ori, evidențiau 
lipsa unui control riguros în timpul 
lucrărilor. Din această cauză, în loc 
să continue reparațiile la celelalte 
utilaje, mecanizatorii nu mai pridi
deau cu remedierile. Cum stau lucru
rile în prezent? Am ales zece din 
cele 231 de procese verbale de re
cepție a tractoarelor, toate reparate 
in intervalul 15 decembrie—15 ianua
rie, care se aflau la secția C.A.P. 
Stîrciu și i-am rugat pe tovarășii 
Tănașe Hada, directorul Trustului 

' S.M.Ă. Sălaj, și DtiWtfu'Pîtic, dfree- 
Ș- torul, .-.stațiunii, să.^Qpțțjjlft’ 
4 taâi măre atenție'starea . 
>ț''âdeșto&. Au fosțiy^ilfjț^ 
;. pornirea, direcți&ifhȘțajîțț^ 

ce și de ridicat comenzile;
La secția Horoatul Crasnel 

aceeași stațiune surprindem momeri-

AGREGATE 
DE MAȘINI 
AGRICOLE

Lucrătorii celor. 23 stațiuni 
pentru mecanizarea agriculturii 
din județul Teleorman au în
cheiat reparațiile și reviziile 
tractoarelor și utilajelor agrico
le. Prin recondiționare, au fost 
asigurate piese de schimb și 
subansamble în valoare de peste 
14 milioane lei. După cum ne-a 
informat inginerul Constantin 
Vatau, directorul trustului ju
dețean S.M.A., în aceste zile se 
desfășoară recepția tractoarelor 
și mașinilor agricole. Concomi
tent, se fac agregate comolexe. 
Din cele folosite la însămîn- 
țări, 676 sînt formate din se
mănători și fertilizatoare chi
mice, 57 — din semănători
SPC-8, fertilizatoare chimice și 
instalații de erbicidare. La 
acestea se adaugă 180 cupluri 
de semănători. (Stan Ștefan, 
corespondentul „Scinteii").

ÎNNOIREA Șl MODERNIZAREA PRODUSELOR
- o preocupare de zi cu zi a întregului colectiv

De mulți ani, întreprinderea de ma
șini electrice din Capitală este cu
noscută și apreciată în multe țări 
pentru calitatea motoarelor pe care 
le execută. Bunele aprecieri se da- 
toresc în principal faptului că la 
întreprinderea bucureșteană înnoirea 
tehnologiilor de fabricație și a pro
duselor constituie de mult timp preo
cuparea constantă a întregului colec
tiv de 'oameni ai muncii. Și cum dor 
vada cea mai elocventă în acest sens 
o constituie faptele, să amintim cîte
va din realizările obținute pină a- 
cum. Mai întîi, produsele noi și re- 
proiectate, introduse in fabricație în 
perioada care a trecut de la începu
tul actualului cincinal, dețin o pon
dere de 35 la sută în valoarea to
tală a producției-marfă. Numai anul 
trecut aici au fost asimilate, repro- 
iectate și introduse în fabricație 
peste 180 de produse noi, toate reali
zate' la nivelul normelor de calitate 
existente pe plan mondial.

Da, produsele întreprinderii bucu- 
reștene sînt în măsură să concureze 
din punctul de vedere al parame
trilor tehnico-funcțioriall și econo
mici de la egal la egal cu produ
sele similare realizate de firme de 
peste hotare cu tradiții și.multă ex
periență. Un singur exemplu : mo
toarele de 90 kW, destinate echi
pării strungurilor carusel de 8,5 m, 
sînt fabricate aici la parametri teh- 
nico-funcționali identici cu cei ai 
motoarelor realizate de alte firme 
străine de prestigiu, dar cu un con
sum de metal mult mai mic. Ast
fel, aceste tipuri de motoare reali
zate de firme din Franța sau din 
R.F. Germania au o greutate cu 
50—200 kg de metal mai mult față 
de cele executate la întreprinderea 
bucureșteană. Dealtfel, datorită ni
velului lor tehnic înalt, calității și 
fiabilității, produsele unității bucu- 
reștene sint exportate în prezent în 
peste 60 de țări.

— în acest domeniu al fabricației 

tul recepției finale a tractoarelor, ali
niate sub o copertină. Rugăm să fie 
pornit tractorul cu marca 248. pe 
care lucrează mecanizatorul Stefan 
Ciobănuș. La toate testele făcute, 
tractorul corespunde, dovadă că a 
fost bine reparat. Aici s-a ivit prima 
problemă : lipsa bateriilor de acumu
latori. Ca să pornească motorul, au 
fost încercate mai multe baterii. 
„Din 25 de tractoare, numai opt au 
baterii și acestea nu sint în stare

Reparațiile mașinilor
s-au încheiat, dar mai sînt

probleme ce trebuie
soluționate fără întîrziere
bună" — ne-a spus tovarășul Ilie Pop, 
șeful secției. Situația este cunoscută, 
am mai întîlnit asemenea cazuri și in 
alte' unități, pe județ deficitul ridi- 
cîndu-se la circa 400 de baterii numai 
pentru tractoare. De aceea, am ce
rut lămuriri tovarășului Traian But, 
inginerul-șef al trustului S.M.A., de 
la care aflăm că în cadrul județului 
au fost organizate acțiuni pentru asi
gurarea bateriilor. „Am colectat în 
acest scop 300 de bacuri pentru acu
mulatori, care au fost expediate fur
nizorului (întreprinderea de acumu
latoare din Bistrița), dar această uni- : 
tate nu ne-a trimis pină acum nici o 
baterie". N-a avut efectul scontat nici

" cea de-a . doua acțiune — rccoridițio- ■ alte mașini.
.. narea, bateriilor în atelierele Ș.M.A, . . 
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teresate în realizarea unor reparații

Lucrări de întreținere în livezile fermei nr. 6 a I.A.S. Slimnic, județul Sibiu

de motoare electrice ritmul de în
noire pe plan mondial este foarte 
ridicat — ne spune tovarășul Matei 
Vlădeanu, inginer-șef cu pregătirea 
fabricației. Tocmai de aceea munca 
de cercetare, de proiectare și asi
milare în fabricație trebuie să se 
desfășoare în flux neîntrerupt. în a- 
cest sens, reanalizînd posibilitățile de 
care dispunem, ținind cont de exi
gențele formulate la Conferința Na
țională a partidului, colectivul în
treprinderii noastre a hotărît ca în 
acest an ponderea produselor noi și 

LA ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI ELECTRICE-BUCUREȘTI
reproiectate să ajungă la 60 la sută 
din volumul producției, în acest scop 
fiind stabilit un program cuprinză
tor de acțiune.

în întreprindere se cunosc bine 
rigorile impuse de realizarea unui 
ritm rapid de înnoire și moderni
zare a producției care, de fapt, con
stituie tot atîtea cerințe ale crește
rii competitivității produselor și e- 
ficienței economice. Și cum proce
sul de înnoire și modernizare prin 
însăși natura lui nu poate înceta nici 
un moment, încă din primele zile 
ale acestui an s-au introdus în fa
bricație noi tipodimensiuni de mo
toare electrice reproiectate și mo
dernizate. In luna ianuarie și in 
perioada care a trecut din februarie 
s-au reproiectat și introdus în pro
ducție 20 de tipodimensiuni de 
motoare. O acțiune vastă, orien
tată in două direcții principala. 
Prima vizează reproiectarea con
structivă și tehnologică a produ
selor, urmărindu-se, cu prioritate, re
ducerea consumurilor energetice. 
Bunăoară, colective de specialiști, 
cercetători, proiectanți șl muncitori 

de calitate sînt unitățile agricole. în 
întreaga perioadă a reviziilor și repa
rațiilor, ca dealtfel în tot cursul anu
lui, fie președintele C.A.P. Bucium, 
fie inginerul-șef al unității au fost 
prezenți zilnic.în secție. Puținele ob
servații făcute la recepție, precum și 
remedierea rapidă a celor constatate 
se datorează tocmai colaborării strin- 
se cu mecanizatorii. „Au fost cîteva 
cazuri cînd chiar în timpul repara
țiilor s-a constatat că lipseau gre-

soarele de Ia axul de oscilație din 
față al tractorului — ne-a spus meca
nicul de secție Gheorghe Opriș. Gre
șeala se făcuse în atelierul S.M.A. la 
recondiționarea bolțurilor cînd, din 
neatenție, au fost eliminate gresoa- 
rele“. Depistate din timp în secție, 
au fost evitate alte cazuri. Uneori a 
trebuit să se găsească soluții de în
locuire a unor piese lipsă fără să fie 
afectată funcționarea mașinilor. 
Bunăoară, rulmentul conic 1 206 de la 
mașina de administrat amendamente 
chimice a fost înlocuit cu un alt tip 
de rulment disponibil, după o modi
ficare simplă a angrenajului. La fel 
s-a procedat cu grapele disc și cu

jconomia de combustibil, evitarea 
a® terenurilor au fost avute in .

f- extinderea utilizării agregatelor care 
execută mai multe lucrări simultan. 
Față de anul trecut, cînd s-a lucrat cu 
200 agregate complexe, în acest an 13

analizează produs cu produs, reper 
cu reper, stabilind cele mai eficien
te soluții tehnologice in vederea rea
lizării unor consumuri energetice ra
ționale. Pe această cale, în acest an, 
în întreprindere se preconizează o 
economie de 1MWh energie e- 
lectrică și 230 toii? ^'ombustibil con
vențional. A dou;a‘ direcție de ac
țiune vizează reproiectarea construc
tivă a unor mașini electrice, avind 
ca obiectiv diminuarea consumului 
de tnetal, în special, de cupru. Prin 
reproiectarea motoarelor pentru uz

general ASEI 225, consumul de cu
pru a scăzut cu 21,5 kg pe fieca
re produs. Prin reproiectarea unor 
întregi familii de motoare, în anul 
1983 se vor economisi peste 1 500 tone 
de metal, cu preponderență tablă si- 
licioasă și conductori de cupru.

Produse de înalt nivel tehnic, rea-' 
lizate în condițiile unor parametri e- 
conomici, de eficiență,' sup~eridri —' 
iată o cerință care se regăsește preg
nant în preocupările de zi' cu zi ale 
oamenilor din sectoarele de cerceta
re. din secțiile și atelierele întreprin
derii și, in ansamblu, în rezultatele 
obținute pină acum de acest harnic 
colectiv de muncă. O dovedește, în
tre altele, faptul că multe din pro
dusele executate aici sînt solicitate 
de o serie de firme străine chiar de 
la primele loturi de fabricație. în 
același timp, prin realizarea unor 
produse de înaltă complexitate teh
nică și calitate, colectivul întreprin
derii contribuie substanțial la dota
rea unor ramuri prioritare ale eco
nomiei naționale. Iar cea mai recen
tă dovadă o constituie motoarele de 
17 kW și 30 kW, destinate industriei 

lucrări principale vor fi efectuate cu 
900 asemenea agregate. Cel mai frec
vent va fi folosit cuplul pentru lu
crarea de bază a terenului — agre
gatul pentru arat, mărunțit și scor
monit, solul — compus dintr-un trac
tor U-650, un plug, o grapă stelată și 
un scormonitor. La această dăță, 
toate cele 630 de agregate prevăzute 
sint pregătite, dar sînt incomplete în- 
trucit le lipsește scormonitorul.

La realizarea agregatelor pentru 
pregătirea patului germinativ s-a ți
nut seama de condițiile solului, de 
specificul culturii respective, dar și 
de utilajele existente jn. diferite, uni
tăți. : Astfel, au fost pregătite cupluri 
de mașini care execută simultan două 
lucrări . — discuire și erbicidare — 
trei lucrări — discuire, mărunțit so
lul și erbicidare — sau patru lucrări 
— discuire, mărunțire, fertilizare si 
erbicidare. O altă categorie de cu
pluri vor fi folosite la semănat. Dacă 
agregatul combinat. pentru semăna
tul, erbicidarea .și fertilizarea porum
bului răspunde cerințelor, cel pentru 
păioase n-ă fost încă pus la punct.

în legătură cu problemele ridicate 
în cursul; raidului, am solicitat lămu
riri tovarășului Ion Necula, director 
adjunct al Direcției generale a meca
nizării din Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare. Notăm răs
punsul : „în ce privește scormoni
toarele de la agregatul care efectuea
ză lucrarea de bază, acestea sînt în 
curs de proiectare, urmînd să fie in
troduse în fabricație la începutul lu
nii martie. Referitor la problemele pe 
care le ridică fertilizarea cu agrega
tul pentru semănatul culturilor pă
ioase, institutul de specialitate n-a 
dat încă soluția".- ■

Sigur că extinderea Ia scara între
gului județ și la majoritatea lucrări
lor ’ a folosirii agregatelor complexe 
presupune o preocupare sporită în 
privința pregătirii mecanizatorilor, 
pentru a se putea obține maximum 
de randament în condiții de calitate, 
ei fiind obligați să urmărească in 
timpul lucrărilor mai mulți parame
tri : densitatea, adîncimea de semă
nat, uniformitatea administrării în
grășămintelor și erbicidelor și altele. 
Specialiștii din cadrul Trusțului 
S.M.A. ne-au asigurat că acțiunea de 
instruire a acestora este in curs de 
desfășurare, urmind șă se încheie 
pină la încețferea campaniei.

lucian CIUBOTARII 
Eugen TEGLAȘ 
corespondentul „Scinteii"

LUCRĂRI 
ÎN PLANTAȚIILE 

DE VII
Pentru sporirea producției de 

struguri, în viile județului Tul- 
cea se muncește intens. Pină la 
această dată lucrările de tăiere 
au fost executate pe aproape 
3 200 hectare, ceea ce reprezin
tă 50 la sută din suprafața ocu
pată cu viță de vie pe rod. în 
cooperativa agricolă Jurilovca 
s-a încheiat această lucrare, iar 
în asociațiile intercooperatiste 
viticole Somova, Babadag și 
Izvoarele s-au executat tăieri pe 
aproximativ 75 la sută din su
prafețe, De asemenea,, la C.A.P. 
Niculițel, unitate reprezentativă 
pentru cultura viței de vie, au 
fost executate tăieri de rodire 
pe aproximativ 300 de hectare 
din cele peste 400 cultivate; 
Pină acum au fost fertilizate 
peste 2 000 hectare cultivate cu 
viță de vie. (Neculai Amihulesei, 
corespondentul „Scinteii").

miniere, care au trecut cu succes 
probele tehnologice, începîndu-se deja 
fabricația de serie. Tot în anul 
1983, aici vor fi asimilate și 
motoarele asincrone destinate pri
mei unități a centralei nuclea- 
ro-electrice.* Și încă un amă
nunt : prin asimilarea unor produ
se care se importau, numai anul tre
cut întreprinderea bucureșteană a 
contribuit la diminuarea efortului 
valutar al țării cu peste 1,2 mili
oane lei, contribuție care anul acesta 
poate și trebuie să sporească consi
derabil.

După aprecierile specialiștilor „via
ța" unui motor electric nu depă
șește patru ani. O perioadă după 
care nu mai poate fi socotit un pro
dus competitiv pe piața mondială. A- 
ceasta impune un ritm rapid de în
noire a producției, o rapidă adap
tabilitate a acesteia la cerințele și so
licitările partenerilor externi. Este 
un adevăr bine cunoscut în între
prindere și, tocmai de aceea, se de
pun eforturi stăruitoare pentru 
scurtarea ciclului concepție-reaiizare- 
omologare și introducere în fabrica
ție a noilor produse. în cele mai 
multe cazuri, aici acest ciclu nu de
pășește'Un an.•■Uneori chiar- 'și -mai- 
puțin.

Deviza întregului colectiv, avea să 
ne spună secretarul adjunct al co
mitetului de partid pe întreprinde
re, tovarășul Gheorghe Nica, este : 
„Să gîndim, să proiectăm, să produ
cem la nivelul unor performanțe teh
nice mondiale". Altfel spus, prin în
noirea și modernizarea continuă a 
producției, oamenii muncii de la în
treprinderea de mașini electrice 
București sînt hotărîți să-și menți
nă renumele pe care și l-au cîști- 
gat în multe țări ale lumii, dato
rită performanțelor și calității ire
proșabile ale produselor pe care le 
execută.

Gheorghe IONITA

situație vom

și se muncește 
întreprinderea 

După cum ne-a
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PATRIEI

MAI MULT CĂRBUNE

MAI MULTE MINEREURI!

Stadiul realizării utilajelor
iiiiere impune măsuri
mai ferme pentru

într-uri articol publicat Jn numărul din 12 februarie al ziarului nos
tru prezentam cantitățile de utilaje miniere ce trebuie produse și li
vrate in primul trimestru al., anului de către principalele unități con
structoare de mașini. Menționam, totodată, că fiecare din aceste utilaje 
are o destinație și un termen precis de montaj în carierele și minele 
de extracție a cărbunelui. Deci de livrarea lor ritmică, la termenele sta
bilite depinde în mod direct punerea iu funcțiune a unor noi capaci
tăți de producție în industria cărbunelui. Au respectat unitățile con
structoare de mașini . obligațiile ce le-au revenit ? Pe data de 8 februa
rie, la Centrala industrială de utilaj petrolier și minier din Ploiești, 
reprezentanți ai ministerelor de resort, ai întreprinderilor constructoare 
de mașinii furnizoare și ai unităților miniere beneficiare s-au întîlnit 
pentru a analiza felul. cum au fost, respectate graficele de livrare a 
utilajelor. Pe scurt, concluzia la care s-a ajuns este următoarea: din 
cele 3 762 tone de utilaje programate în luna ianuarie, minerii au pri
mit 1 069 tone. Pentru a respecta adevărul precizăm că, ,,Jn luna ianua
rie, constructorii de mașini au fost receptivi față .de. unele solicitări 
suplimentare ale minerilor și âu livrat în avans' o serie de alte utilaje, 
ceea ce este foarte bine. Dar tot in avans au fost livrate și o serie 
de utilaje necuprinse în grafice, din simplul motiv că pentru aceste 
utilaje era asigurată baza materială și deci ele au putut fi fabricate, 
ceea ce .nu mai este chiar atît de bine. în felul acesta, luna ianuarie 
s-a încheiat cu situația paradoxală în care consțructorii de mașini pe 
de o parte au rămas datori minerilor cu 2 693 tone utilaje absolut ne
cesare pentru punerea în funcțiune a noilor capacități de producție,' 
iar pe de altă parte au livrat in avans 2 209 tone utilaje. Dar să ve
dem cum s-a- ajuns aici, referindu-ne- concret la activitatea din două • 
mari unități constructoare de mașini : „Unio" Satu Mare și „1 Mai" 
Ploiești. f

Semne reale de redre
sare a ritmului de livrare, 
în articolul precedent, din 12 fe
bruarie, notam că ritmul livrărilor 
stabilit prin graficele întocmite pe 
luna Ianuarie este prea mic fată de 
sarcinile de ansamblu ale primului 
trimestru și chiar față de posibilită
țile unităților constructoare de ma
șini. Dealtfel, chiar specialiștii de Ia 
întreprinderea „Unio" Satu Mare

părți componente ale utilajelor mi
niere și unde, de asemenea, planul 
la producția fizică a fost depășit.

Cîteva „amănunte"... e- 
Sențîale a‘ci tbate bune. Am
putea ajunge chiar la concluzia că 
unitățile miniere au primit și au 
putut monta cea mai mare parte din 

. utilajele, programate îri -luna ianua- 
.......«h. rie. Si _ totuși lucrurile nu stau așa. 
apreciază că ritmul livrărilor stabilit 
prin. grafi,c'e\este insuficient pentru a.
îndeplinirea obligațiilor ce le revin 
atît-în primul trimestru, cit și pe 
întregul an.

— Socotim că sarcinile de livrare 
pe primele trei luni ale anului, sta
bilite prin graficul elaborat la nivelul" 
centralei noastre, sînt relativ mici în 
raport cu volumul de utilaje pe care 
ii avem de realizat în acest an, ne-a 
precizat inginerul Mihai Pordea, 
șeful serviciului producție din între
prindere. Cu realizările din luna ia
nuarie nu ne înscriem in ritmul

. mediu lunar pe care trebuie să-I 
atingem pentru a ne onora la timp 
contractele încheiate și celelalte sar
cini ce ne revin în acest trimestru și 
cu atît mai puțin pe întregul an. Așa, 
de pildă, in ianuarie am realizat 33 
mașini de încărcat minereu, cu trei 
mai multe față de media lunilor an
terioare. Dacă avem însă în vedere 
că pe întregul an trebuie să produ
cem 478 mașini de încărcat, rezultă 
că trebuie să livrăm in medie lunar 
40 de mașini. Și tot la fel se pre
zintă lucrurile și la celelalte poziții 
de utilaje.

înțelegind solicitările minerilor, 
cerințele economiei naționale, mun
citorii și specialiștii din întreprin
derea sătmăreană au luat o serie 
de măsuri tehnico-organizatorice 
pentru sporirea producției. Astfel, 
s-a reorganizat atelierul de role (de
venit acum secție), unde prin dez
voltarea și modernizarea fluxului 
tehnologic s-a mărit cu mult capaci
tatea de producție zilnică : de la 500 
la 3 000 role, cantitate care va crește 
în continuare. Ca urmare a acțiuni
lor întreprinse, întreprinderea a li
vrat in luna ianuarie 1 600 tone 
utilaje miniere. Numai că. din a- 
ceastă cantitate, utilajele pentru pu
nerea în funcțiune a noilor capaci
tăți de. producție din industria mi
nieră reprezintă doar 466 tone. Deci, 
regăsim aici aceeași neconcordanță 
mai generală între graficele de li
vrare întocmite în ședințele de ana
liză organizate împreună cu minerii 
și programul propriu-zis de fabrica
ție. Mai precis, întreprinderea săt
măreană a livrat o serie de utilaje 
in avans, dar în același timp a rămas 
restanțieră față de graficul stabilit 
cu 620 tone. Asupra cauzelor care au 
determinat această 
reveni.

Intens s-a muncit 
în continuare și la 
„1 Mai" Ploiești, 
relatat Gheorghe Ioneseu, secretarul 
comitetului de partid, ținindu-se 
seama de graficul întocmit, s-a acor
dat prioritate execuției ansamblelor 
pentru excavatorul greu ERC-1 400 : 
șenile, mecanisme de direcție, insta
lații centrale de ungere. Atenție s-a 
acordat și fabricării subansamblelor 
pentru mașina de haldat nr. 14, care 
trebuie pusă in funcțiune Ia între
prinderea minieră Mehedinți. Rezul
tatul : la încheierea lunii, întregul 
tonaj era realizat, cele mai- multe 
subansamble ale excavatorului ajun
seseră la montaj, iar mașina de 

. haldat. era .intr-o .fază avansată, de 
execuție. Bine s-a muncit și la sec- 
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prinderi constructoare1 de mașini nu 
au primit; la rî'ndul lor, toate suban- 
samblel.e necesare ,de’la .‘furnizorii cu 
care cooperează pentru realizarea 
utilajelor miniere. Așa se face că la 
„Unio“ Satu Mare unele utilaje nu au 
putut fi expediate la timp sau au fost 
livrate incomplete, ceea ce — evi
dent — nu poate asigura punerea în 
funcțiune a noilor capacități de pro
ducție în minerit. Din plin se re
simte și în prezent lipsa motoarelor 
electrice ce trebuie furnizate de între
prinderea de mașini electrice Bucu
rești. De aici, o primă consecință : în 
luna ianuarie au fost livrate 15 
transportoare cu racleți TP-2 fără 
echipamente complete. Apoi, nefiind 
echipate cu motoare, aceste trans
portoare nu au putut fi supuse pro
belor de funcționare în întreprinde
rea sătmăreană și, ca atare, există 
pericolul să apară defecțiuni Ia be
neficiari. după ce vor fi montate. în 
aceeași situație sînt și patru mașini 
de extracție pentru care nu s-au 
primit motoarele de la întreprinde
rea de transformatoare și motoare 
electrice Filiași. însemnate restanțe 
in livrarea covoarelor de cauciuc are 
și Combinatul, de articole tehnice de 
cauciuc Pitești. în luna ianuarie, în
treprinderea sătmăreană a avut ne
voie de peste 236 tone covoare de 
cauciuc, dar n-a primit nici măcar 
un gram. Tot pentru echiparea trans
portoarelor de mare capacitate se 
așteaptă incă reductoarele contrac
tate și nelivrate de întreprinderile 
„Neptun" Cîmpina (19 bucăți) și 
„Renk-Reșița" (10 bucăți). Și așa, 
deși s-au făcut eforturi, deși canti
tativ s-a realizat o mare cantitate de 
utilaje, transportoarele de mare ca
pacitate au fost livrate tot incom
plete la beneficiari.

Lucrurile stau și mai rău — am 
putea spune — la întreDrinderea „1 
Mai" Ploiești, unde, după cum am 
văzut, oamenii s-au străduit, au în
deplinit planul și chiar in avans la 
unele poziții. Cu toate acestea, nu
mai 43 tone de utilaje (din 659 tone 
programate) au fost expediate uni
tăților miniere. De ce ? Din discuți
ile avute la conducerea uzinei și 
la Centrala industrială de utilaj pe
trolier și minier din Ploiești a rezul
tat că de vină este aceeași defec
tuoasă colaborare cu o serie de uni
tăți furnizoare de subansamble. în 
luna ianuarie. întreprinderea de va
goane Arad trebuia să livreze 340 
tălpi pentru șenilele excavatorului, 
pentru care i s-a trimis din vreme 
și tabla necesară pentru ambutisare. 
Unitatea din Arad nu a expediat 
însă decit 75 tălpi, o restanță de anul 
trecut și nimic din plănui pe luna 
ianuarie. Mari restanțe are și între
prinderea de forjă și utilaj chimic 
din Rimnicu Vilcea. Iar lista unită
ților restanțiere este mult prea lungă 
pentru a o prezenta in întregime. 
Cert este că, în felul acesta, efor
turile făcute în cadrul întreprinderii 
au fost practic anulate, iar minerii 
nu au primit utilajele planificate și 
atit de necesare pentru punerea in 
funcțiune a noilor capacități de pro
ducție din. industria .cărbunelui,... , „ ,

O Concluzie se *mPune c’e la rine : cooperarea intre unitățile 
care colaborează la realizarea utilajelor miniere este nesatisfăcătoare, 
în principal din această cauză, in luna ianuarie nu au fost livrate uni
tăților miniere 593 tone utilaje pentru transportoarele de mare capacitate, 
710 tone subansamble pentru excavatoarele cu rotor ERC-1 400, 113 tone 
subansamble pentru instalațiile de haldat, 1 250 tone utilaje pentru com
plexele de susținere mecanizată CMA-5H ș.a. Situația este cu atît mai de 
neînțeles cu cit la analizele efectuate in lunile ianuarie și februarie au 
participat reprezentanți ai tuturor ministerelor din care fac parte unită
țile colaboratoare. Trebuie înțeles că sporirea cit mai rapidă a producției 
de cărbune depinde și de punerea în funcțiune a noilor utilaje miniere. 
De aceea, se impun măsuri hotărite pentru realizarea și livrarea tuturor 
utilajelor și subansamblelor la termenele stabilite. Asupra modului în 
care se acționează în acest sens vom reveni.

Ion TEODOR, Octav GRUMEZA, Constantin CAPRARU

Productivitatea
(Urmare din pag. I)

creștere a productivității muncii este 
direct legată transpunerea în prac
tică atît a programelor de dezvolta
re economică a țării, cit și a progra
mului de ridicare a nivelului de trai. 
„Este necesar să înțelegem — subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
Raportul prezentat la tribuna înaltu
lui forum al comuniștilor — că nu 
putem vorbi de făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, de 
înaintarea spre comunism, de ridica
rea nivelului de trai al poporului 
fără a realiza o înaltă productivitate 
a muncii".

Care sînt, în lumina exigențelor 
actuale, principalele direcții de ac
țiune pentru creșterea mai accen
tuată a productivității muncii ?

O primă direcție de acțiune o con
stituie buna organizare a producției 
și a muncii în fiecare întreprindere, 
care trebuie să urmărească consec
vent încărcarea judicioasă a mijloa
celor tehnice pe schimburi, secții și 
ateliere, întărirea ordinii și discipli
nei in fiecare compartiment și punct 
de lucru, funcționarea cu precizie de 
ceasornic a întregului mecanism pro
ductiv. în condițiile sarcinilor de 
plan cantitative și calitative mult 
sporite din acest an, mai mult ca 
oricînd bunul mers al activității din 
întreprinderi impune o largă desfă
șurare de forțe, la toate eșaloanele 
de conducere și. răspundere, în ve
derea sincronizării perfecte a tuturor 
sectoarelor de'1 activitate, îmbunătă
țirii .programării producției, pentru 
op'timizărea fluxurilor' tehnologice și 
amplasarea judicioasă a utilajelor, 
pentru aprovizionarea ritmică cu 
materii prime și materiale a fiecărui 
loc de muncă.

Un rol important t 
samblul preocupării; 
de oameni ai nr>>: ..
le sporirii mai ai-:v 
ductivității, promov vii i.;ă 
largi i? tehnologiiloi x 
sate, extinderii me 
matizării producției/; ■ </' 
in această privințăco'. ? {;A . 
în ultima perioadă 1 - /v
tate bune. în numeroase unități iiui 
chimie^:metalurgie și din construcția 
de ma$ni se aplică tehnologii efi
ciente, au fost introduse procese de 
producție complet mecanizate. S-a 
extins și automatizarea. Dar tot atit 
de adevărat este că înt.r-o serie de 
secții productive și auxiliare, în 
transporturi, în turnătorii, în depozi
te șe recurge încă la munca manua
lă, de slab randament, cînd ar tre
bui să se caute soluții — uneori ele 
și' există’ — pentru extinderea meca
nizării și automatizării, pentru apli
carea de tehnologii noi, care să mo
dernizeze întregul proces de pro
ducție. în același timp, într-un șir 
de unități avantajele cibernetizării și 
robotizării producției sint fructificate 
doar parțial. Există, totodată, între
prinderi unde, deși s-au extins me
canizarea și automatizarea, totuși se 
menține același număr de personal 
la același volum al producției. Or, 
fiecare om al muncii — de la direc
tor la muncitor — trebuie să Înțe
leagă limpede că promovarea pro
gresului tehnic trebuie să-și dove- 
deașcăj, în. mod nemijlocit, eficiența 
asupra creșterii productivității mun
cii.. ; ‘

Ridicarea nivelului' profesional, 
tehnic, științific al tuturor oameni
lor muncii și folosirea judicioasă a 
forței de muncă constituie, așa cum 
o atestă experiența a numeroase 
unități economice, o pirghie impor
tantă de sporire a productivității 
muncii. La nivelul tehnicii actuale, 
a munci cu randament mai mare nu 
înseamnă, de fa 
mult, mai greu, c 
tivitate superior 
cuvinte, pentru a 
potențialul tehnic 
dispun unitățile 
este absolut nece: 
lificarea muncitor 
la nivelul actual 
producției, astfel .. 
să folosească noii ■
zate și, în același se* vvllLcaija,
să gîndească și .să realizeze mașini 
mai bune, cu randamente superioare 
in producție. Dacă un strung cu co- 
mandă-program este utilizat manual, 
ca și un strung de aoum 20 de ani. 
sau dacă la el lucrează un muncitor 
care știe să execute doar operații de 
complexitate redusă, nu numai că nu 
se obține o creștere a productivității, 
dar scade simțitor eficiența economi
că a producției. Tocmai de aceea, 
activitatea pentru îmbogățirea per
manentă a orizontului de cunoștințe 
tehnico-profesionale ale muncitori
lor, tehnicienilor și inginerilor, pen
tru ridicarea calificării întregului 
personal muncitor la nivelul actual 
de complexitate al producției trebuie 
să devină o preocupare de prim or
din în fiecare întreprindere. De ase
menea, tot in scoptil creșterii pro
ductivității muncii, în fiecare unitate 
trebuie să se asigure normarea știin
țifică a muncii, reducerea ponderii 
muncitorilor auxiliari, dimensionarea 
riguroasă, în funcție de nevoile 
stricte ale producției, a necesarului 
de personal în fiecare comparti
ment.

în spiritul sarcinilor stabilite de 
Conferința Națională a partidului, 
organizațiile de partid din întreprin
deri au îndatorirea să acționeze ca 
adevărate „state majore" in bătălia 
pentru identificarea și valorificarea 
a noi resurse de creștere a producti
vității muncii. Ele sînt chemate să 
asigure participarea activă a colec
tivelor de oameni ai muncii la pro
movarea largă a noului, extinderea 
tehnologiilor moderne, perfecționa
rea organizării producției și a mun
cii, generalizarea experienței înain
tate, desfășurînd o intensă activitate 
politico-organizatorică pentru com
pletarea permanentă și traducere," 
neabătută în viață a .programele" 
speciale adoptate de recentele adi- 
nări generale în vederea creșteii 
mai accentuate a productivitiții 
muncii. Pe această cale se va asigu
ra o temelie trainică pentru sporrea 
avuției naționale, pentru progesul 
economico-social necontenit al țării.

-•l

iu:

,. MUREȘ ... In. construcție

noi blocuri de locuințe
Prin asigurarea unui larg front de 

lucru în acest sezon, lucrătorii Trus
tului de construcții-montaj Mureș au 
început, în acest an, înălțarea de noi 
blocuri cu 2 000 de apartamente. în 
municipiul Tg. Mureș se află în sta
diu avansat de execuție un modern 
complex, situat în piața Trandafiri
lor, care va avea 196 apartamente 
cu spatii comerciale la primele două 
niveluri, care va conferi un plus de 
frumusețe actualului centru civic al 
municipiului. în acest an. construc
torii mureșeni urmează să realizeze 
în orașele și comunele județului 3 400 
de apartamente. (Gheorghe Giurgiu).
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Împreună cu tovarășa elena ceaușescu, în r. p. bulgaria

După încheierea convorbirilor oficiale dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov

|N MIJLOCUL OAMENILOR MUNCII DE LA COMBINATUL PETROCHIMIC DIN BURGAS

Entuziaste manifestări de profundă 
considerație și stimă — expresii 

ale unei trainice prietenii
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre

tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, care efectuea
ză o vizită de prietenie în Bulgaria, 
Ia invitația tovarășului Todor Jivkov, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria, au fost 
vineri dimineața oaspeții marelui 
Combinat petrochimic de la Burgas.

Colectivul muncitoresc de pe ma
rea platformă industrială situată pe 
malul Mării Negre a ținut să salute 
cu înaltă considerație pe distinșii soli 
ai poporului român, care se află 
pentru a doua oară în mijlocul chi- 
miștilor din Burgas.

Pe aleile principale ale combinatu
lui, ca și pe fațada clădirilor, flu
tură drapele românești și bulgare.

Pe platoul din fața clădirii admi
nistrative, mii de oameni ai muncii 
din această importantă unitate a in
dustriei din țara vecină și prietenă 
au venit să salute cu profundă sti
mă și respect pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. Ei purtau portretul tova
rășului Nicolae Ceaușescu, stegulețe 
românești și bulgare, flori. Pe pan
carte stă scris în limbile română și 
bulgară : „Bine ați venit, dragă to
varășe Nicolae Ceaușescu !“, „Tră
iască prietenia frățească dintre 
Partidul Comunist Bulgar și Parti
dul Comunist Român !“.

In aplauzele celor prezenți, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, însoțiți de tova
rășul Todor Jivkov, sosesc la Com
binatul petrochimic Burgas. Un 
grup de tinere, îmbrăcate în pito
rești costume locale, îi invită să 
guste pîine și sare, le oferă bu
chete de flori. Cuvintele de bun ve
nit adresate se înscriu firesc în am
bianța sărbătorească a zilei. Calde 
urări sint afișate pe frontispiciul 
clădirilor, Încadrate de portretele

tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov, de drapelele Republi
cii Socialiste România și Republicii 
Populare Bulgaria.

Sint prezenți tovarășii Ștefan An
drei, Ion M. Nicolae, alte persoane 
oficiale române.

Se află de față Petăr Mladenov, 
Andrei Lukanov, alte persoane ofi
ciale bulgare.

în numele muncitorilor șl specia
liștilor de aici, Gancio Nedelcev, di
rector general adjunct al combina
tului, a salutat cu deosebită căldură 
pe înalții soli ai poporului român, 
invitîndu-i apoi să cunoască aspecte 
privind activitatea lor.

Gazdele informează că primele 
fabrici ale puternicului combinat de 
pe malul mării au intrat în funcțiune 
în anul 1963. El este organizat în 
două sectoare principale — de prelu
crare a țițeiului și petrochimic. Com
binatul are o capacitate de prelucrare 
a 13 milioane tone țiței anual. In
stalațiile existente în cadrul combi
natului asigură producția principale
lor categorii de combustibil.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu sînt infor
mați că, în anul 1981, a fost dată în 
exploatare noua secție de cracare ca
talitică, avînd o instalație de frac
ționare a gazelor și de alcanizare.

Se subliniază, totodată, că cerințele 
de combustibili ale Bulgariei sînt 
acoperite, în principal, din producția 
combinatului.

în ceea ce privește petrochimia, 
combinatul dispune de un complex 
pentru producția de hidrocarburi aro
matice și de un complex pentru pro
ducția de olefine, cu o capacitate de 
80 mii tone pe an, pe bază de eti- 
lenă și folosirea tuturor produselor și 
semipreparatelor derivate. Se subli
niază, de asemenea, că a fost dat în 
exploatare curentă un nou complex 
de etilena, cu o capacitate de 250 mii 
tone pe an.

înalții oaspeți români iau cunoștin
ță de faptul că, în prezent, combina
tul realizează o gamă largă de pro

duse. Pe lîngă produsele tradiționale, 
au fost asimilate produse noi, cum 
sint : acetaldehidă, actanol și butanol, 
polipropilenă.

Se relevă faptul că, pentru rezol
varea problemelor din domeniile pre
lucrării țițeiului și petrochimiei, pe 
lîngă combinat a'fost creat institutul 
de cercetare și proiectare „Naftohim- 
proiect".

Directorul general adjunct al com
binatului a relevat că aici sînt bine 
cunoscute tradițiile României în pre
lucrarea țițeiului, rezultatele de 
prestigiu obținute în prezent de chi
mia românească. Au fost evidenți
ate, totodată, legăturile strînse exis
tente între chimiștii din cele două 
țări, în cadrul general al colaborării 
fructuoase române-bulgare, al cărei 
curs ascendent a fost imprimat de 
întîlnirile repetate dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Todor Jivkov.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu tovarășul 
Todor Jivkov, au fost invitați să vi
ziteze fabricile combinatului, primind 
pe traseul parcurs explicații în le
gătură cu organizarea fluxului teh
nologic, cu nivelul de tehnicitate 
atins, cu programele de dezvoltare 
în perspectivă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
felicitat călduros pe chimiștii din 
Burgas pentru succesele obținute și 
le-a urat să obțină în continuare re
zultate tot mai bune. Secretarul ge
neral al partidului a apreciat că exis
tă condiții pentru o largă colaborare 
între chimiștii români și cei bulgari 
și a subliniat necesitatea de a se ac
ționa cit mai repede și eficient in 
această direcție.

Gazdele au ținut să mulțumească 
încă o dată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu 
pentru onoarea de a fi venit în mij
locul colectivului combinatului petro
chimic, pentru aprecierile făcute la 
adresa muncii lor, pentru urările de 
succes ce le-au fost adresate.

„Sîntem hotărîți să ne sporim contribuția la dezvoltarea 
bazei energetice și de materii prime a țării“ 

Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
Participanții la adunarea gene

rală a reprezentanților oamenilor 
muncii din unitățile Combinatului 
minier Valea Jiului, întruniți pen
tru a analiza, pe bază de bilanț, 
activitatea și rezultatele obținute 
în îndeplinirea planului și bugetu
lui de venituri și cheltuieli pe anul 
1982 și pentru adoptarea măsurilor 
necesare în vederea realizării. în 
cele mai bune condiții, a obiective
lor planului pe anul 1983, au adre
sat tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, o tele
gramă prin care exprimă, și cu 
această ocazie, cele mai profunde 
sentimente de dragoste și stimă, de 
atașament revoluționar și profundă 
recunoștință față de cel mai iubit 
fiu al partidului și poporului, mi
nerul de onoare al Văii Jiului și al 
țării, pentru grija neobosită pe 
care o poartă dezvoltării industriei 
miniere. îmbunătățirii neîncetate a 
condițiilor de muncă și de viață 
ale minerilor.

Minerii din unitățile combinatu
lui raportează că. după introduce
rea noului program de lucru. își 
îndeplinesc și depășesc constant 
planul de producție, ceea ce asi
gură condiții pentru realizarea, 
pînă la finele acestui an. a 8,4 mi
lioane tone cărbune net, din care 
2,5 milioane tone huilă spălată pen

tru cocs. De asemenea, față de pla
nul din anul trecut, se vor realiza 
cu 800 mii tone cărbune mai mult, 
existînd posibilități reale de depă
șire a planului pe acest an.

Cu aceste angajamente și cu ho- 
tărîrea neclintită de a se prezenta 
la sfîrșitul acestui an și în conti
nuare cu toate sarcinile și obiective
le îndeplinite și depășite — se sub
liniază in telegramă — minerii din 
Valea Jiului, Banat, Țebea, întregul 
personal muncitor al acestor bo
gate și străvechi așezări minerești 
vor munci și lupta cu întreaga lor 
capacitate, competență profesională 
și responsabilitate comunistă pen
tru a-și aduce întreaga contribuție 
la creșterea vertiginoasă a potenți
alului de combustibili, de energie 
a țării, la realizarea Programului 
partidului nostru de înflorire con
tinuă a națiunii și a patriei noas
tre dragi, de ridicare pe o treaptă 
superioară a nivelului de viață 
material și spiritual al poporului 
român.

Intr-o telegramă adresată tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, participanții la 
adunarea generală a reprezentanți
lor oamenilor muncii din Centrala 
minereurilor Deva își exprimă ho- 
tărîrea de a înfăptui neabătut sar

cinile ce le revin din documentele 
Conferinței Naționale a partidului 
privind îndeplinirea programului 
de creștere a bazei de materii pri
me, de valorificare superioară a 
fiecărei tone de minereu, asigurihd 
o mai bună eficiență a întregii ac
tivități, Ei se angajează ca in acest 
an, printr-o mai judicioasă organi
zare a activității, prin folosirea la 
întreaga capacitate a fondurilor 
fixe din dotare și creșterea randa
mentului muncii, prin generaliza
rea lucrului în acord global, prin 
trecerea la programul de lucru 
continuu, in schimburi de 8 ore. să 
depășească planul producției-marfă 
cu 20 milioane lei, al producției 
nete cu 10 milioane lei. dind peste 
sarcinile de plan 95 tone plumb, 
175 tone zinc, 30 mii tone dolomi- 
tă, 500 tone talc și alte produse 
miniere.

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu — se arată 
în telegramă — că minerii din uni
tățile centralei noastre sint hotă- 
rîți să depună noi eforturi, să facă 
totul pentru a realiza sarcina ma
joră pe care ne-ați încredințat-o, 
de a extrage cit mai multe mine
reuri. de a da 'patriei cantități tot 
mai mari de metale și alte sub
stanțe minerale utile, de a înfăp
tui în mod exemplar planul pe 
acest an și pe întregul cincinal.

i

Tovarășii Nicolae Ceausescu. împreună cu tovarășa Elena Ceausescu, 
s-a reîutflnit cu tovarășul Todor Jivkov

(Urmare din pag. I)
teresul cauzei generale a socialismu
lui și progresului, al întăririi păcii, 
destinderii și dezvoltării colaborării 
internaționale.

Totodată, a fost reafirmată voința

României șl Bulgariei de a conlucra 
tot mai strîns pe plan internațional, 
de a contribui, împreună cu celelalte 
țări socialiste, cu toate forțele pro
gresiste, antiimperialiste, la triumful 
cauzei destinderii și păcii, la înfăp
tuirea idealurilor de libertate, inde

pendență și progres ale tuturor po
poarelor.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a participat, vi

neri, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, la un dineu intim oferit 
de tovarășul Todor Jivkov, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria.

In timpul vizitei la Combinatul petrochimic din Burqas

Din cronica întrecerii socialiste
TIMIȘ : Au îndeplinit 
planul pe două luni

Acționînd cu răspundere sDorită 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce le 
revin in cel de-al treilea an al cin
cinalului, colectivele de oameni ai 
muncii din 15 unități economice 
din județul Timiș anunță îndepli
nirea înainte de termen a planului 
la producția-marfă industrială pe 
primele două luni ale anului. Suc
cesul are la bază mai buna orga
nizare a muncii, utilizarea eficien
tă a capacității mașinilor și insta
lațiilor, creșterea productivității 
muncii, valorificarea superioară . a 
resurselor materiale și energetice. 
Printre unitățile care și-au inscris 
numele la panoul de onoare se nu
mără ■ întreprinderea metalurgică 
„Ciocanul" din Nădrag, Trustul de 
construcții-montaj și întreprinderi
le textile „Bumbacul" și „13 De
cembrie" din Timișoara, întreprin
derile de materiale de construcții 
„Ceramica" din Jimbolia și „Mon
dial" din Lugoj. Pînă la finele lu
nii februarie, cele 15 unități eco
nomice timișene vor livra supli
mentar economiei naționale pro
duse în valoare de peste 50 mili
oane lei. (Cezar Ioana, corespon
dentul „Scînteii").

MUREȘ : 25 milioane kWh 
energie electrică în plus
Desfășurînd larg întrecerea socia

listă. colectivele de energeticieni

din Iernut, Fintr iele și Tîrnăveni, 
din cadrul în'. prinderii „Electro- 
centrale" Murt au livrat, in pe
rioada de la începutul anului și 
pînă acum, peste sarcinile de plan, 
25 milioane kWh energie electrică. 
Este de remarcat că acest spor de 
producțfe, obținut în principal pe 
seama “exploatării superioare a 
agregatelor și instalațiilor, a fost 
realizat în condițiile în care au 
fost economisite 200 tone combus
tibil convențional, iar consumul 
propriu a fost diminuat cu 400 000 
kWh energie electrică. (Gheorghe 
Giurgiu, corespondentul „Scînteii").

TURNU MĂGURELE: 
Livrări suplimentare 

la export
Colectivul de oameni ai muncii 

de la Combinatul de îngrășăminte 
chimice Turnu Măgurele desfășoa
ră o amplă întrecere pentru onora
rea exemplară a contractelor în
cheiate cu partenerii de peste ho
tare. Pregătirea temeinică a pro
ducției. organizarea superioară a 
muncii, răspunderea muncitorească 
pentru calitate constituie suportul 
pe care se clădesc zi de zi succese 
meritorii. Astfel. în perioada ce a 
trecut din acest an. planul la ex
port a fost depășit cu peste 5 000 
tone de îngrășăminte chimice in 
diverse sortimente. (Stan Ștefan, 
corespondentul „Scînteii").

BOTOȘANI : Economii 
de energie electrică

De la începutul anului pînă în 
prezent, în industria județului Bo- 
toșani s-au economisit peste 500 000 
kWh energie electrică. Obține
rea acestei economii este rodul ac
tivității neîntrerupte fe o desfă
șoară comisiile energetice din uni
tățile industriale, îndeosebi cele 
de la întreprinderile pentru arti
cole tehnice din cauciuc, textilă 
„Moldova", de mecanică, de utilaje 
și piese de schimb. (Silvestri Ai- 
lenei, corespondentul „Scînteii").

VASLUI : Locuințe noi 
pentru oamenii muncii 

de la sate
40 de familii de oameni ai mun

cii din agricultură și din tinerele 
Întreprinderi economice ale viito
rului oraș agroindustrial Murgeni. 
județul Vaslui, s-au mutat în ulti
mul timp în noi apartamente. Tot 
în această localitate s-au terminat 
și lucrările de aducțiune a apei po- 
tabile. In total, în județ s-au ridi
cat anul trecut peste 140 de aparta
mente pentru specialiștii din agri
cultură, iar în 1983 numărul aces
tora va spori cu încă 150. (Petru 
Necula, corespondentul „Scînteii").

GIURGIU : 1 800 noi 
apartamente

Zestrea edilitară a municipiului 
Giurgiu se va îmbogăți și în anul 
1983 cu noi și moderne ansambluri 
de locuințe. Constructorii giurgiu- 
veni au început lucrările la un nou 
ansamblu pe Calea București, care 
va însuma 1 800 apartamente. La 
parterele noilor blocuri se vor da 
în folosință magazine comerciale 
insumînd o suprafață de 4 000 metri 
pătrați. (Petre Cristea, corespon
dentul „Scînteii").

LA HIDROCENTRALA 
PETREȘTI : Rîul Sebeș 

a fost deviat prin corpul 
barajului

Pe șantierul hidrocentralei de la 
Petrești, județul Alba, a doua cen
trală de pe rîul Sebeș care va 
intra în funcțiune în prima parte 
a acestui an. constructorii au con
semnat un important succes : de
vierea riului prin corpul barajului. 
Această realizare creează condiții 
pentru finalizarea digului de pro
tecție și începerea strîngerii apei în 
lacul de acumulare. Pe șantier se 
fac în prezent pregătiri pentru lan
sarea celor două hidroagregate în 
corpul viitoarei centrale hidroelec
trice. (Ștefan Dinică, coresponden
tul „Scînteii").
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Inițiativă
Cițiva mineri, cițiva maiștri 

și cițiva ingineri de la Filipeștii 
de Pădure s-au adunat in jurul 
unei mese, împreună cu direc
torul Vasile Tudor, care le-a 
spus ; „S-a născut ideea reali
zării unei benzi transportoare 
pentru cărbunele din carieră. 
Idee bună, dar cum să facem s-o 
punem in practică ? De asta 
v-am chemat să gîndim și să 
chibzuim împreună".

Au gindit, au chibzuit, au cal
culat, au întocmit proiecte și 
s-au apucat de lucru in atelierul 
de autoutilare. După nuniai o 
lună, „instalația cu benzi de pre
luare a cărbunelui din cariere" 
era gata făcută și pusă. în func
țiune. O idee care „a scos din 
pline" nu mai puțin de 10 auto
basculante de 16 tone, care 
transportau lignitul la baza de 
sortare, cale de 24 de kilometri. 
In acest fel se economisesc zeci 
de’ tone de motorină pe an, sute 
de anvelope, sumedenie de piese 
de schimb. O instalație de mili
oane ! Și oameni de aur !
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Bravo, fetelor!
La întreprinderea de materia

le de construcții Satu Mare lu
crează cu spor și pricepere două 
echipe de fierari-betoniști, fie
care de cite 40 de membri, con
duse de M. Balaj și F. Szilagyi. 
Deși lucrează împreună de peste 
25 de ani, pină de curind in 
echipele lor nu existau decit 
bărbați. Meseria de fierar-beto- 
nist era socotită, prin excelen
ță, bărbătească. Iată insă că a- 
ceastă părere a început să fie 
contrazisă de niște fete pe cit 
de frumoase, pe atit de harnice 
și istețe, care și-au insușlt uimi
tor de repede „brățara'de aur" 
a acestei meserii. Peste 30 de 
fete lucrează acum în cele două 
echipe. Ele execută cu aceeași 
pricepere și randament, ca și 
bărbații, operații de croire, de
bitare, asamblare Și sudare de 
armături' pehtră "prefabricată." 
Ba. unele dintre ele — Ana 
Indreicuț, Maria Benka. Iuliana 
Pall, Maria Kramer, Maria Moș, 
Sofia Harlcai și altele — au 
luat-o chiar înaintea multor băr
bați din echipă. Bravo, fetelor !
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I Intervenție 
curajoasă

Tînărul maistru Gheorghe Luca 
din Rădăuți plecase cu copiii la I 
plimbare. Deodată, în timp ce 
trecea pe Ungă țwi bloc,. geamul 
de la bucătăria unui apartament 
de Ta-etaj s-a făcut țănd ări ■ ți,. j 
printre ele, du izbucnit, flăcări., . ,1

— ‘Săriți ! Sint eorM - inăun- ■ 
tru ! — a strigat cineva. u&'.-rrri

Fără să mai stea pe gîndwri, j 
tînărul maistru s-a urcat intr-un 
suflet în apartamentul cu pri- . 
cina. A suferit arsuri grave, dar 
a fost, la rindu-i. salvat de me- I 
did.
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Recidivistul
lntr-o locuință din municipiul 

Sf. Gheorghe ușa se deschide cu 
zgomot și înăuntru dă năvală un 
flăcău cit un munte, făcîndu-i 
pe cei doi bătrini aflați înăun
tru să tremure de spaimă.

— Drepți ! — răcnește el, și cei 
doi bătrini, soț și soție, se ali
niază ca în front și așteaptă, în
cremeniți, poruncile celui care 
scosese, amenințător, cuțitul. Și 
care nu era altul decit Jean 
Iliescu, in virstă de 19 ani, care 
tocmai ieșise din închisoare, 
unde ispășise o pedeapsă pentru 
parazitism, iar cei doi bătrini nu 
sint alții decit bunicul șl bunica 
lui. Din modestele lor pensii, 
bătrînii au fost obligați să-i „fi
nanțeze" vlăjganului băutura și 
distracțiile. De cite ori au în
cercat să-l 
bătut și i-a 
tea. ~ 
nepotului.
primit „.......... ....... .... .
luni. Atît cit va sta „Jean cel 
groaznic" — cum ii place să-și 
zică — din nou in închisoare.

Groaznică purtare !

refuze, Jean i-a 
amenințat cu moar- 

După ultima ispravă a 
bătrînii chinuiți au 

,un concediu" de șase

| Pupăză 
fără... colac

De profesie șofer la întreprin
derea de căi ferate Craiova, Ion 
Pupăză a fost trimis cu auto
basculanta 31-DJ-8543 să trans
porte materiale dintr-o localita
te in alta. Cînd a ajuns în orașul 
Bâlș, mașina s-a defectat. S-a 
dus s-o repare la baza de recep
ție din localitate. Aici, in loc de 
mulțumire pentru ajutor și găz
duire, Pupăză a sustras doi saci 
cu grîu și — colac peste pupăză 
— încă doi cu porumb. Odată 
mașina reparată și... încărcată, 
Pupăză a pornit la drum. Dar 
numai pină la poartă, unde a 
fost controlat și arestat. Pupăză 
nu mai are nici uri... colac de 
salvare.
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Strict autentic
Printre candidații care s-au 

prezentat la examenul pentru 
obținerea permisului de condu
cere auto, categoria B. se afla 
în momentul acela și Ion Tisea- 
nu din Tirgoviște. Ajungind lin
gă examinatorul in uniformă 
albastră, I.T. își tot ținea mina 
la gură.

— Vă doare vreo măsea 7 — 
întrebat omul legii.
— încă nu, dar poți să știi 7
— Mi se pare mie sau mirosiți 
băutură 7
- Nu ti contrazic, dar vreau

să zic...
Constatind că respectivul can

didat e „aghesmuțt" binișor, 
examinatorul l-a întrebat :

— Cum de ați venit in aceas
tă stare 7

— Păi altfel n-aveam curaj... 
De prisos să mai spunem că a 

fost... descurajat pină s-o trezi 
de-a binelea !
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Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul
corespondenților „Scinteii"

I
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- j Festivalul național „MAREA ROMÂNIEI" ] -

P AS IU NE AP E N TRkj^fÂ
personaj principal pe
Locuitorii Romanului nu se laudă 

cind spun că orașul lor este dăruit 
de natură, că apa Moldovei și cea 
a Șiretului au desenat in jur mi
nunate lunci de unde dealurile urcă 
în pante line, pline de poezie ; 
oare nu lingă Roman se află Pie
montul Dulceștilor și acele lunci 
cărora pădurile de plopi și salcie 
Ie dau un farmec aparte? Și nu nu
mai de pitorescul împrejurimilor 
sint mîndri romașcanii, ci în gene
ral de tot ce se leagă de numele 
orașului lor, de fapta de ieri sau 
de azi. Profesorii de română, de 
istorie povestesc copiilor toate 
„semnele de întrebare" care s-au 
născut cu privire la numele orașu
lui : unii istorici — Bonfinius, Dio- 
nisie Fotino — spun că localitatea 
s-a născut pe vremea romanilor,. că 
se numea chiar „Forum romano- 
rum“ ; alții — N. Iorga, A. D. Xe- 
nopol — îl consideră fondator pe 
Roman Mușat și arată că într-un 
uric de prin 1392 se nota chiar 
că este „cetatea lui Roman voievod". 
Oricum, la început de secol XV, 
Tîrgul Romanului, condus de un 
șoltuz și de pîrgari, era prea bine- 

-cunoscut pentru vestiții lui meșteri; 
Matei Corvin a rămas uimit de for
tificațiile cetății, Ștefan cel Mare 
o considera un remarcabil centru 
militar și nod în traficul mărfuri
lor pe căi europene... La Roman au 
trăit multe minți luminate, de la 
Macarie și Dosoftei pînă la Alec- 
3ândri, Ibrăileanu, Cezar Petrescu,. 
Sadoveanu etc. Și tot aici a ființat 
Societatea culturală „Miron Costin" 
in care au activat Iorga, Enescu, 
Cezar Petrescu... Paginilor de istorie 
li se adaugă faptele de azi, pentru 
că tot romașcanii știu să-ți vor
bească despre orașul în care acum 
mai bine de o sută de ani s-a aflat 
unul dintre cele mai importante 
edificii de cultură ale acelor vremi 
— Gimnaziul Roman Vodă, în care 
s-a constituit, pe la 1859, un puter
nic centru unionist sau de unde, pe 
la 1877. s-a alcătuit prima unitate 
românească ce a intrat in reduta 
Griviței ; ori despre Romanul în 
care s-au pus în funcțiune, în 1954, 
fabricile de prefabricate din beton 
armat, de cărămizi — azi întreprin
derea de materiale de construcție 
sau, în 1957, o unitate metalurgică 
de primă mărime : întreprinderea 
de țevi ; despre orașul în care au 
renăscut, din mici unități. între
prinderea mecanică, întreprinderea 
de industrializare a sfeclei de zahăr 
și s-au ridicat alte noi unități eco
nomice — de tricotaje, de fire și fi
bre poliamide... „Știți cum a fost 
posibil ? — ne întreba Aneta Luca, 
secretara cu propaganda a Comite
tului municipal de partid Roman, 
în primul rind, prin amplul volum 
de investiții ce i-a fost alocat mu
nicipiului în ultimele cincinale, dar 
mai ales în cincinalul 1976—19811. 
Astfel, vechiul tirg a devenit un 
oraș modern, un oraș in. care .sînț. , 
instruiți, .și educați aproape 20 000 
de tineri, un oraș care, privește eu 
toată răspunderea laturile calitative 
ale activității economice, care se 
preocupă în permanență de creș
terea nivelului de trai, dar și de 
rolul, consistența și rezonanta fap
telor ■ de cultură".

Aplauze la scenă 
deschisă...

Se repeta „Siciliana". în rolul lui 
Fifi — învățătoarea Mariana Carna- 
ru, în rolul lui Nicaloe — tehnicia

nul N. Stențel, în rolul doamnei 
Valsamache — tehniciană Coca Al- 
dea ; in alte roluri — muncitorul 
Florin Avram, educatoarea Felicia 
Dumitriu, Corneliu Fogel... Cu alte 
cuvinte, Formația de teatru munci
toresc instruită de un talentat actor 
și regizor — Radu Vătavu ; cea mai 
reprezentativă trupă din județ, lau
reată la toate edițiile festivalului 
„Cîntarea României",. în rolul, prin
cipal din „Siciliana" : chiar Radu 
Vătavu — expresiv și convin
gător, imprimind prin jocul lui na
tural entuziasm, ritm și vervă în
tregii ' echipe,' întregii desfășurări. 
Nici nu ne mirăm cînd aflăm că 
turneele lor sînt de mare succes, că 
la Tîrgoviște, Buzău, Mediaș, Tg. 
Mureș, Toplița, Gheorgheni, Su
ceava au avut minute în șir de 
aplauze la scenă deschisă. Sint 
orașe cu o intensă viață teatrală 
în care jucăm totdeauna cu săli ar
hipline. 25 de artiști amatori are 
echipa noastră și alături de noi sint 
sute și sute de îndrăgostiți de 
teatru"...

scena casei
pulsul vieții artistice a orașului, 
pentru că aici își desfășoară activi
tatea și microgrupurile de artiști 
amatori, aici în sala studio au loc 
simpozioane, iar cînd e vreme fru
moasă, în curtea interioară — spec
tacole de sunet și lumină. Organi
zăm discoteci pentru tineretul nos
tru, cenacluri literare de creație 
muzicală, de artă plastică".

...Urcă pe scenă brigada de 
la întreprinderea mecanică Ro
man : 7 tineri operatori, ana
liști, care sînt laureați la Festi
valul „Cîntarea României", la 
concursul brigăzilor artistice „Oa
meni și fapte", ediția a VIII-a, de 
la Tirgoviște. Ce criticați ? — i-am 
întrebat. Operatoarele Maxim Lu
minița, Sahin Emilia, maistrul re- 
glor loan Huțan, electricianul Ciocu 
Mioara, analistul Puiu Obreja au 
spus că teme sînt destule : despre 
specialiștii care nu sînt de găsit 
tocmai cînd este nevoie de ei, des
pre călătoriile de „documentare" 
care nu dau roade, despre atelie
rul de întreținere care dă bătaie

Raid-anchetd în municipiul Roman
600 de locuri are frumoasa sală 

a Casei de cultură a sindicatelor 
din Roman — completăm noi — și 
ni se spune că întotdeauna sînt 
onorate manifestările artistice de 
ținută. Numai că...

„Numai că — adaugă Gh. Irimia, 
directorul casei de cultură — nu 
prea sint atîtea evenimente cîte 
ne-am dori 1 Nu știu cum să vă ex
plicăm, dar aici, pe aceste melea
guri, unul din trei cetățeni ori pic
tează, ori face parte dintr-o forma
ție corală, ori sculptează... Să nu mă 
întrebați de cînd nu am mai văzut 
un spectacol de balet, de operă, un 
recital de muzică de cameră, un 
concert coral, pentru că s-a scurs 
prea multă vreme de atunci".

Toate drumurile duc 
la casa de cultură!

Peste 100 000 de volume cuprinde 
Biblioteca municipală a Romanului, 
lăcaș ce a fost bună gazdă, între 
1917—1945, Societății culturale „Mi
ron Costin" (instituție care se do
rește a fi reînființată astăzi, îi) 
ideea unei prestigioase activități 
culturale) ; biblioteca municipală — 
important edificiu din Roman, ce 
se află nu departe de muzeul de 
Istorie (în care cercetătorii pot găsi 
date valoroase, exponate despre cul
tura carpilor), la doi pași de Liceul 
Roman Vodă (unde, printre direc
tori s-a aflat C. Hogaș, iar printre 
elevi : Garabet Ibrăileanu. Cezar. 
Petrescu, savantul C. I. Istrate),' de 
impozantul „ ..edificiu a liceului ,a- 
griqol sau de casa lui ..' Gri gore 
Ciuptu, Gcfe.v', spitalul vmiîicât 'cu .' 
aerul lut''-mtîdieval, de clădirea-ofi
ciului P.T.T.R. Sint clădiri istorice 
ce se amjpnizează cu elegantul ho
tel „Roman", cu blocurile noi, căro
ra inspirați arhitecți le-au făcut 
acoperișuri teșite, hotă comună 
atitor case vechi românești, cu spa
țioasa și bine dotata casă de cul
tură a sindicatelor, în care la orice 
oră din zi intilnești la lucru artiști 
amatori.

„într-un fel, toate drumurile duc 
la acest lăcaș de cultură — opina - 
Gh, Irimia — pentru că aici bate

de cap tuturor, despre mania „de
molărilor", despre cum rezolvă di
recția comercială unele probleme 
ele. îi ascultăm și, într-adevăr, sînt 
sprinteni în vorbă, în cîntec, în cri
tica directă, răspicat rostită. Le 
urmează, pe scenă, folkiștii Iuiia 
Iosipescu — laborantă, Valeriu Ște
fan — operator, un ansamblu coral...

Toate drumurile duc spre casa de 
cultură 1 Repetițiile își urmează 
cursul cu grijă, cenaclurile la fel 
(aflăm că la cel muzical conferen
țiază, periodic, profesorii Gh. Cioba- 
nu și G. Pascu). în foaier sînt în
șirate, gata parcă să defileze, căsti- 
țele meșterului Dumitru An- 
drioaia, 60—70 de mici muzee, case 
memoriale lucrate în traforaj, care 
te poartă pe urmele lui Sadoveanu, 
Eminescu, Creangă ; există și Fîn- 
tina meșterului Manole, și palatul 
lui Cuza din Ruginoasa... ; multă 
migală, multă muncă — pasiunea 
ceferistului 1D. Andrioaia de a 
aduce laolaltă pagini de istorie, de 
literatură. Față-n față — pastelu
rile unei pictorițe de talent — Vio
leta Lăcătușu ; p.înze și picturi pe 
lemn, în tuș gros, care înseamnă vi
brație, sensibilitate, o bogată lume 
interioară, un rafinat simț al culo
rii, o atracție fascinantă către na
tură. către Lunca Șiretului sau co
drii melancolici ai pădurii de la 
Gidinți în prag de iarnă, în prag 
de toamnă ; pasteluri în care fie
care detaliu : crengile desfrunzite, 
zăpada, zidurile orașului vechi, o 
geană, de lumină intr-un cer de fdr- 
tună — poartă omenește, în vibra
ția lor, speranțe, gînduri.

Cînd treceți 
pe magistrala E 20...
Cînd la primul lăcaș de cultură al 

Romanului se încheiau repetițiile, 
tehnicianul Nicolae Stențel, Ortan- 
sa Macovei, medic primar la Spi
talul municipal, ing. Stoica Gheor- 
ghieș. directorul întreprinderii de 
industrializare a sfeclei de zahăr, 
Traudi Sîrghi, instructoarea bri
găzii artistice de la I.M.R., compo
zitorul și dirijorul Doru Alexandru 
discutau despre viata artistică a

de cultura
orașului lor. Multe s-au făcut și 
mîndri sint de împliniri, dar... 
„Dacă tot vin atît de rar forma
țiile profesioniste, măcar atunci 
cind poposesc in orașul nostru să 
ne propună numai reprezentații de 
primă calitate" (N. Stențel) ; „Se 
vorbește mult de colaborarea cu 
artiștii profesioniști, dar de unde 
atîția specialiști ? Tare ne-ar prin
de bine cuvîntul unui coregraf sau 
actor, sau muzician, față de stadiul 
în care se află echipa noastră de 
dans modern, sau brigada artistică, 
sau formația de muzică populară" 
(dr. Ortansa Macovei) ; „întreprin
derea' noastră este cea mai veche 
fabrică de zahăr din țară și în mo
mentul de față are 1 545 de munci
tori. O întreprindere fruntașă pe ra
mură nu putea să nu aibă o casă a 
tineretului, așa că este în curs de a- 
menajare un astfel de lăcaș, chiar 
dacă tinerii noștri sint permanent 
invitat! la activitățile casei de cul
tură" (ing. Stoica Gheorghieș) ; 
„Brigada artistică a I.M.R.-ului, 
după cum știți, este printre cele 
mai bune din țară. Ceea ce 
ne-ar ajuta foarte mult pe 
noi. artiștii amatori, ar fi însă 
întîlnirea cu arta profesionis
tă : un spectacol muzical, un spec
tacol de teatru ar fi o excelentă lec
ție de la care, sigur, n-am lipsi" 
(Traudi Sîrghij ; „Este adevărat, 
am instruit o fanfară de copii care 
în timpul verii, concertind în parc, 
a ineîntat pe toți cei ce i-au urmă
rit. Ființează in Roman o or
chestră de cameră de care răspunde 
Viorel Vanzariuc. Este bine cunoscut 
și „Octetul"... Marea noastră proble
mă rămîne însă repertoriul. Nu 
găsim pagini scrise de compozitorii 
noștri pentru astfel de formații. 
Este regretabil, pentru că pe lingă 
pagini clasice, romantice, ar putea 
să existe cit mai multe opusuri de 
ultimă oră semnate de compozito
rii noștri". (Doru Alexandru).

„Sînt la Roman — spunea 
Aneta Luca, secretar cu pro
paganda al comitetului muni
cipal de partid — oameni cu o 
platformă culturală deosebită, care 
resping încro'pelile, improvizațiile. 
Și iată, sîntem in situația că, în timp 
ce mișcarea -artistică* de ■ amatori, 
datorată Festivalului „Cîntarea 
României" este bine marcată și 
realmente sprijinită de mii de me
lomani, de îndrăgostiți de teatru, 
nu există în schimb nici o institu
ție profesionistă care să aibă sta
giune permanentă la Roman. Sigur, 
autogestiunea este o problemă, dar 
aceasta nu înseamnă limitarea ac
tivităților, turneelor. Trupa lui Tă- 
nase Venea prin toate colțurile ță
rii și incinta milioane de suflete. 
Oare Magistrala E-20 nu este des
tul de primitoare ? De ce să tragem 
linie pe hartă : aici este economi
cos, aici nu este economicos ?I Oare 
numai reședințele de județ să fie în 
atenția actorilor clujeni, bucureș- 
teni, constănțeni ?"

...Multe mai sînt de făcut la Ro
man : redeschiderea Societății cul
turale „Miron Costin", înființarea 
unui cineclub, in cadrul casei de 

■ cultură, un cineclub in care filmele 
să fie prezentate de către meto- 
diști, instructori ; împlinirea unui 
festival de operă, operetă, balet, 
poate primul festival de operă de 
cameră din țară... Dar toate aces
tea nu sînt sugestiile noastre, ci 
obiective precise în agenda cultu
rală de lucru a romașcanilor.

Smaranda OȚEANU

Complexitatea dezbaterii morale
La Teatrul Mic

Piesa „Ca frunza dudu
lui" este nu numai cea 
mai stufoasă și complexă 
dramă a lui D.R. Popescu, 
dar și o culme a viziunii 
pe de o parte bogate, com
plexe, adinei, pe de alta — 
fastuos baroce, ca și a 
structurilor literare com
pozite, specifice, propuse . 
cu predilecție de autorul 
ciclului „F" și al „Păsării 
Shakespeare".

D.R. Popescu face in 
„Ca frunza dudului" o 
acoladă (care este oricum 
interesantă și binevenită, 
chiar dacă legăturile par 
pe alocuri abrupte sau 
forțate) intre perspective 
foarte diferite : între ob
servație directă și reînvie
rea unor tipare consacrate ; 
între reflectare realistă și 
proiecție simbolică ori fan
tastică ; între o tratare 
prozaică și una poematică; 
între un realism pătrunză
tor și aspru impins pină la 
elemente ce țin de urgen
țele cotidianului ori clipei și 
mit. Interesant, o primă 
mișcare — oglindirea de
gradării mitului face trep
tat loc, în chip surprin
zător, confirmării ori chiar 
înnobilării lui. Situațiile, 
din „Ca frunza dudului", 
referința directă la un 
pasaj din „Medeea" sint 
grăitoare în acest sens. 
Deloc mascate sint, de 
asemenea, asemănările cu 
opera cehoviană. analo
giile dintre personaje, sce
ne și chiar situații din 
„Ca frunza dudului" și 
„Livada cu vișini" ori 
„Trei surori" (a se vedea 
rezonerii inteligenți, dar 
dezabuzați și mai ales cei 
stupizi etc.). Purtătoarea 
problemelor de conștiință 
este in „Ca frunza dudu
lui" o eroină culpabilă. Ea 
este totuși deasupra ce
lorlalți prin superioritatea 
mobilului iubirii asupra 
unora legați de meschine 
interese materiale de căpă
tuială și parvenire, și mai 
ales prin luciditate și un 
tardiv simț de justiție mo
rală.

„Ca frunza dudului" a- 
duce în scenă, în jurul a- 
cestei eroine, un adevărat 
„bestiar" — eroi cărora 
scriitorul le smulge cu ră
ceală și violență (cu o di- 
rectețe a gestului și laco
nism al expresiei ce îi sint 
caracteristice) măștile fi
rave. punindu-i să-și dez
văluie singuri sau unul al
tuia goliciunea, neomenia,

: „Ca frunza
cinismul, cruzimea. Sint 
printre ei adolescenți in
conștienți și amorali, bă
trini cu personalități inte
gral anulate, jucării în mi
na celor dinții, tineri obse
dați să muște din viață cit 
mai mult (fetele care-șl a- 
sumă rolul Destinului orb 
și crud) ; oameni trecuți de 
a doua tinerețe ce se cu
fundă în iluzia menținerii 
ei, veleitari sufletești, ve
leitari sociali și veleitari 
ai artei, veleitari ai gindi- 
rii și veleitari ai acțiunii 
neputincioși și oameni cu 
puterile pervertite in di
recții nefaste.

Ca și altădată, în ciuda 
adevărului și originalității 
personajelor (D.R. Popescu 
cultivă pitorescul fără a

dudului" de
felul în care pune proble
ma atit de gravă a alienă
rii de natură și a poluării 
naturii (D.R. Popescu ne- 
ignorînd nici poluarea chi
mică, dar folosind-o mai 
ales ca un simbol al poluă
rii spirituale). Interesant, 
tot sub semnul naturii și al 
„cerului moral" ce nu tre
buie trădate, scriitorul 
dezvoltă — în alt registru 
— un alt motiv : cel al ro
lului pe care îl joacă „ră
dăcinile", relevind contri
buția pe care o are pentru 
echilibrul, tonusul existen
ței — legătura cu pămîn- 
tul, cu tara, cu familia.

Meritele montării de la 
Teatrul Mic în valorifica
rea acestui text sint mari. 
Spectacolul începe cu o

CRONICA TEATRALĂ

rămîne la el I), aceste per
sonaje sînt, in ultimă in
stanță, doar instrumentele 
evidențierii unor stări, 
procese, mecanisme ; com
ponentele unui tablou gin
dit rnai complex. Căci „Ca 
frunza dudului" nu e „po
vestea unei femei" și nici 
a unor Ionel, Țiclete, Au
relian, ci o originală pune
re în scenă a diversității 
unor atitudini morale re
probabile, abandonarea sta
tutului de om ce frizează 
mai ales la figurat crima. 
Un tablou al monștrilor ce 
se pot naște din somnul 
rațiunii și omeniei., al ego
ismului în realizarea unor 
idealuri personale și so
ciale.

Dramă cu puternice eco
uri morale. „Ca frunza du
dului" este totodată și una 
din piesele românești con
temporane cu cea mai 
lungă și sigură bătaie in 
universal prin proiecta
rea unui conflict în con
textul dramei existențiale 
(confruntarea omului cu li
mitele biologice, cu moar
tea), prin radiografia vio
lentă și grotescă a ab
jecției. prin felul în care 
surprinde zbuciumul, mi
cimea, dar și măreția Su
fletului omenesc, prin exa
menul sever și original al 
alternativelor cu care se 
confruntă condiția umană, 
.la nivel biologic, psihic, 
dar mai ales moral și so
cial. Piesa mai justifică 
această apreciere și prin

scenă propunind drept ca
dru mai general o medita
ție despre posibilitatea cu
noașterii realului și căile 
acestei cunoașteri, despre 
relația dintre viață și fic
țiune. conștient și subcon
știent. faptă și conștiință 
morală. Chei . importante 
pentr$ adîncirea semnifi
cațiilor dramei. Regizoarea 
Cătălina Buzoianu citește 
subtil șl pătrunzător tex
tul, ii respectă tăișurile, îi 
dilată proiecțiile in imagi
nar și subconștient, îi ac
centuează (ceea ce dă une
ori senzația de prea încăr
cat) contururile și tușele 
baroce și asigură alunecă
rilor rapide (de planili'i- 
idei, situații-atitudini) ale 
piesei o fluență, o coeren
ță nu o dată surprinză
toare.

Este evocată în cadrul 
scenografic atît de bogat 
în semne, și el amestec 
ingenios de concret și sim
bolic, semnat de Mihai 
Mădescu, o „rezervație na
turală a ticăloșiei umane" 
„și a morții spirituale a 
unor indivizi care au ucis 
in eî înșiși dragostea, li
bertatea, deci au și deve
nit. uman și social, cada
vre vii". Un spațiu concret 
dar și unul metafizic, „un 
univers închis, sfișiat de 
pasiuni justificatoare de 
ură. de frică, de nostalgia 
chinuitoare a evadării".

Interpreții dau persona
jelor staturi interesante și 
verosimile, contribuie cu

D. R. Popescu 
talentul lor la forța de șoc 
a unor scene și pun subtil 
în evidentă subtextele, 
semnificațiile ascunse, dar 
nu o dată mai importante 
decît conținutul evident. 
Grație lor, în scenă se în
firipă o stare de continuă 
agitație, neliniște, se re
creează acea ambiguitate 
specifică la D.R. Popescu.

Sugerînd răsuciri, căderi 
și înălțări sufletești cu o 
artă a tranzițiilor excep
țională, Leopoldina Bălă
nuță aduce în scenă un 
inegalabil suflu tragic. Ine
galabil prin proiecția eto
sului individual în cadrul 
unor legități naturale și 
cosmice. O apariție sur
prinzătoare este și Rodica 
Negrea (Dida) care întru
chipează inteligenta, cinis
mul eroinei odată cu pre- 
moniția dramei. Papii Pan- 
duru marchează sobru am
biguitatea personajului : 
certitudine — fragilitate, 
fermitate — instabilitate, 
libertate — dependență, 
autoritate — teamă. Nico
lae Dinică, într-un rol mai 
puțin generos, reușește o 
grăitoare întruchipare a 
obtuzității, a voluptății 
puterii, a suficienței. Va
sile Nițulescu e, ca de obi
cei, impresionant in bolul 
aproape fără cuvinte al 
beckettianului Cristofor, 
ca și Mihai Di ovale, intru- 
chlpînd „spaima din labi
rint", drama inadaptării și 
lipsei rădăcinilor — speci
fice apatridului.

Ioana Pavelescu Sion, 
Dan Condurache, Dinu 
Manolache, Mitică Popes
cu, Doina Tamaș sau Con
stantin Dinescu sprijină 
expresiv desfășurarea co
mediei grotești, a abjecției. 
O mențiune specială se cu
vine ironiei subtile a lui 
Gh. Visu în rolul lui Mi- 
tru, ca și aportului de cali
tate al studenților de la 
I.A.T.C.

A realiza ' un spectacol 
cum este „Ca frunza du
dului" presupune a desfă
șura o muncă de o rară in
tensitate creatoare, dragos
te și dăruire artistică ieșite 
din comun. Manifestind a- 
semenea disponibilități. 
Teatrul Mic a adus o con
tribuție remarcabilă la a- 
firmarea valorilor drama
turgiei românești, confir- 
mîndu-și pe deplin presti
giul dobîndit. ,

Natalia STANCU

Contribuții la cunoașterea
« • JListoriei contemporane

Problematica vieții 
politice contemporane 
a constituit un teren 
predilect al istorio
grafiei noastre, lucru 
întru totul firesc dacă 

în vedere in- 
- . Și
proceselor istorice ale 
acestei epoci. Din pa
leta bogată de lucrări 
mai recente care, din- 
tr-un unghi sau altul, 
au investigat fenome
nul politic contempo
ran ne vom opri în 
aceste însemnări la 
trei valoroase demer
suri științifice.

Prin cartea sa, Din 
istoria României mo
derne. 1922—1926 (Edi
tura științifică și en
ciclopedică), istoricul 
Ion Bitoleanu a reali
zat o primă monogra
fie asupra unui gu
vern burghez din pe
rioada interbelică. Lu- 

. crarea, fondată pe un 
bogat material docu
mentar, reconstituie, 
în lumina adevăru
lui istoric, cea de-a 
doua guvernare libe
rală din primul de
ceniu interbelic (1922— 
1926), care a fost, 
în același timp, și 
cea mai lungă, mai 
laborioasă și mai con
tradictorie. Este me
ritul autorului de a fi 
demonstrat, analizînd 
această guvernare, 
epoca deschisă 
Unirea din 1918

se are
cărcătura faptelor

revoluționare. Spațiul 
nu ne permite să in
sistăm asupra altor 
teze valoroase cu care 
autorul ne întîmpină 
în cimpu.l cercetării 
sale ; vom spune doar, 
în final, că aspirația 
istoricului de a Înfă
țișa faptele așa cum 
au fost, „încercînd să 
pună în tabloul său 
nici mai multă umbră, 
nici mai multă lumină 
decît a făcut-o istoria 
însăși" a fost conver
tită în creație istorică.

Un tablou cuprinzător 
al vieții politice româ
nești din perioada ja
lonată de anii 1918—

NOTE DE
LECTURĂ

că 
de 
a 

exercitat asupra cercu
rilor politice burgheze 
o irezistibilă presiune 
și că, în limitele orîn- 
duirii existente, aceste 
cercuri, au admis ideea 
unor reforme impor
tante, dar s-au opus 
cu violență tuturor

1944 este realizat de 
conf. univ. 
Scurtu 
Viața 
România 
(editura 
Autorul 
mutațiile 
rările 
planul vieții politice 
românești. loan Scurtu 
analizează fizionomia 
și activitatea diferite
lor partide și persona
lități politice depășind, 
prin judecățile de va
loare și informațiile 
puse In circulație, in 
multe privințe, cerce
tările de pînă acum. 
Activitatea parlamen
tară și guvernamen
tală, confruntarea din
tre forțele apără- 
___  .... sistemului 
parlamentar și cele 
dictatoriale, procesul 
de erodare a democra
ției burgheze și, in 
sfirșit, falimentul 
cesteia și instituirea 
regimului de dictatură 
militarc-fascistă; - ' sub 

»■ influențe « deeisivă • a- 
unor factori exogeni, 
sint alte direcții ale 
acestei investigații. In 
elaborarea acestei lu
crări, autorul s-a con
dus după principiile 
metodologice potrivit 
cărora istoria mișcării 
muncitorești, a parti
dului comunist,

dr. loan 
în volumul 

politică din 
1918—1944 

.Albatros"), 
analizează 

și restructu- 
survenite în

forțele 
cerințelor care depă-. toare ale i 
șeau acest cadru. E 
suficient să amintim, 
spre exemplificare, că 
în cadrul mandatului 
acestui guvern s-a 
votat Constituția din 
1923, care a însemnat 
un moment important 

. -in. evoluți-a.—si+temului.
constituțional și al re
gimului parlamentar 
burghez, dar că atunci 
cind și-a văzut ame
nințate interesele în
guste de clasă, același 
guvern a recurs la 
ilegalizarea Partidului 
Comunist Român, la 
reprimarea mișcării

a-

parte integrantă din 
istoria generală a țării, 
într-o asemenea vi
ziune este înfățișată 
activitatea 
eroică a 
comunist pentru apă
rarea intereselor fun
damentale ale po
porului, contribuția sa 
la inițierea, organi
zarea și conducerea 
insurecției din august 
1944.

In sfîrșlt, vom sem
nala aici o altă lu
crare de sinteză : 
Istoria României în
tre 1918—1981 (Edi
tura didactică șl 
pedagogică), apărută 
sub coordonarea re
gretatului om de ști
ință Aron Petric și a 
unui colectiv de cadre 
didactice de la Facul
tatea de istorie-filozo- 
fie din 
(prof. dr. 
I. Ioniță, 
Iulian Cârțână, 
dr. loan Scurtu, lector 
dr. Eufrosina Popescu, 
asistent dr. Vasile Bu- 
drigă, asistent Doina 
Smârcea). Colectivul 
de autori și-a propus 
să înfățișeze istoria 
poporului nostru după 
înfăptuirea statului 
național unitar și pînă 
în prezent, adică o 
epocă bogată în fapte 
și evenimente istorice 
majore. In elaborarea 
lucrării s-au utilizat și 
valorificat rezultatele 
cercetării noastre isto
rice, ca și ale autori
lor înșiși, ceea ce con
feră o dimensiune în 
plus acestei sinteze, ea 
indicînd, In fapt, ca
pacitatea istoriografiei 
româneștt de a înfă
țișa tabloul vast 
vieții economice, 
ciale și politice 
unul din cele mal 
portante tronsoane 
timp. De subliniat este 
și faptul de a se fi 
acordat ponderea cu
venită istoriei anilor 
noștri, demonstrîndu-

— se,.nu ■ numai .că - pro
cesele istorice în curs 
se subordonează in
vestigației științifice, 
ni și privilegiul ce-1 
conferă cercetătorului 
șansa de a scrie o 
istorie trăită.

și lupta 
partidului

București 
Gheorghe 

conf. dr. 
conf..

al 
so- 
pe 

lm- 
de

i
*

Dr. Nicolae 
JUR CA
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Un eveniment pe scena lirică
„Faîsfaff" la

De curind, scena Operei Române 
din Cluj-Napoca a găzduit o pre
mieră de excepție : Falstaff de Giu
seppe Verdi, capodoperă de însem
nătate hotăritoare in evoluția genu
lui liric și în slujba căreia s-a găsit 
posibilitatea să fie antrenate forțe 
interpretative de calitate și compe
tență indiscutabile. Fără îndoială că 
primul factor de reușită, care se evi
dențiază de la sine, este chiar va
loarea lucrării abordate, Falstaff 
fiind produsul supremei măiestrii a 
unuia din marii creatori de operă ai 
omenirii, care la 80 de ani a dat un 
exemplu, poate unic in istoria muzi
cii, de vitalitate tinerească, exube
ranță unită cu tot ceea ce putea 
oferi trăirea, ajunsă la apogeu, a 
unei cariere componistice pilduitoare 
prin pasiune devorantă și servire 
neabătută a marilor 
amurgul vieții, 
terea 
foarte 
cului" 
seama 
aveau 
tradiționale ale teatrului 
romantic, apropiindu-se de rit
mul accelerat al vieții, de complexi
tatea firelor multiple și variat nuan
țate care leagă intre ele personajele 
unei acțiuni pline de sevă, culoare 
și umor. Falstal'f este o lucrare ce 
seînteiază in mii de fațete, aseme
nea unei pietre prețioase șlefuite cu 
migală, dar care păstrează toată 
spontaneitatea neprețuită a miraco
lului naturii dincolo de meșteșugul 
admirabil al maestrului care a pus-o 
in lumină. Ariile nu mai Înfloresc 
izolat de șuvoiul general al muzicii, 
ci — atunci cind se înfiripă succinte 
pagini vocale solistice — ele se În
cadrează sclipitoarei pînze sonore 
țesute de compozitor, dindu-i un re
lief și mai atrăgător, fără să rupă 
credibilitatea acțiunii desfășurate 
înaintea spectatorului, covîrșit. de to
rentul de melodie, dar și de adevăr, 

. de știință muzicală; dar și de uimi
toare intuire a realității psihologice 

' care îl asaltează, irupînd din pagi
nile genialei partituri. Prin Falstaff, 
Verdi trage concluzia unei epoci de 
înflorire a muzicii italiene și des
chide, de fapt, larg porțile artei so
nore a veacului XX. El ne recon
firmă că. prin exemplarele ei cele 
mai de preț, opera, reunind virtu
țile muzicii și cele ale teatrului, este 
capabilă sa ofere publicului satis
facții artistice unice.

Falstaff debutează ex abrupto, 
dezlănțuind din prima clipă desfășu
rarea fără odihnă a unei trame or
chestral-vocale de asemenea savoare 
proaspătă și neprevăzută îneît ascul
tătorul se vede solicitat să se angre
neze fără întirziere in acest iureș 
binefăcător. Dirijată de Cristian 
Mandeal, orchestra sună viu, precis

devorantă 
idealuri.

Verdi găsește 
de a-și reînnoi stilul, 
probabil nu datorită „șo- 
wagnerian, ci dîndu-și 
că noile căi ale operei 
să depășească tiparele 

liric

în 
pu-

Opera Româna din
și diferențiat, încit sintem tentați să 
o urmărim aproape ca pe un solist 
ce concentrează atenția asupra daru
rilor lui. Cel de la pupitru s-a 
arătat străbătut de curentul trăi
rii artistice la un voltaj ce ar putea 
fi automistuitor, dacă nu i-ar veni 
in sprijin munca ce conferă solidi
tate și siguranță, darul de a antrena, 
în căutarea perfecțiunii, pe instru
mentiștii pe care-i are în față. Unii 
dintre aceștia 
au lucrat cu .asemenea 
pregătirea premierei Falstaff 
uitau de 
crificău 
obișnuit 
forțelor 
bră a entuziasmului este contami
nantă — și numai ea poate chezășui 
gradul ridicat de finisare la care 
este înfățișată partitura și incandes
cența cu care muzica se impune

mi-au mărturisit că 
plăcere la 

incit 
oboseală, iar uneori își sa
și timpul liber, în chip 

absolut necesar refacerii 
interpretative ; această fe-

CRONICA MUZICALĂ

Cluj-Napoca
pelor desfătării, fie obosit șl trist de 
situațiile ridicole în care singur se. 
virîse, dar consecvent uman și deci 
mișcător. Pe de altă parte, Dinu 
Cernescu, secondat de Rodica Popes
cu Moisa (asistent regie) și Ileana 
Todea (mișcare scenică) a rezolvat 
totdeauna logic și fără să dea senza
ția de încărcare sau aglomerare sce
nele de ansamblu atît de dificile, în 
care abundă opera. Cu sprijinul 
scenografului Gheorghe Codrea, 
spectacolul s-a desfășurat în deco
ruri ce uneau simplitatea cu un grad 
înalt de funcționalitate, avind uneori 
darul sugerării esențelor.

Mugur Bogdan are datele Interpre
tului ideal al dolofanului Sir John.

. Dinu Cernescu afirma încă de la re
petiții că el pare a fi însuși perso
najul — și în adevăr inteligența 
spunerii muzicale, unitatea organi
că între cînt și joc, frazarea evo

luată și nuanțarea subtilă dau 
— contribuției artistului dimen-
M siunile unei reușite totale,H| dincolo de unele imperfecțiuni

vocale pasagere în seara pre
mierei. De partea Iui, cel de-al 
doilea interpret, Titus Pauliuc, 
impresionant din punct de vede-conștiinței ascultătorilor. în felul 

acesta, lucrarea, care prezintă un 
anumit grad de dificultate pentru 
publicul mediu de operă, se Impune 
de la primul contact simpatiei lui; 
însușirile unei asemenea interpre
tări sînt cea mai bună recomandare 
pentru creațiile de înaltă valoare, dar 
de un nivel de complexitate ce poa
te deveni o stavilă in cazul unei re
dări de mai redusă inspirație și pa
tere de pătrundere.

Un alt autor al succesului 
el lui Falstaff este regizorul 
reștean Dinu Cernescu. Bine 
cut expert contemporan în 
garea dramaturgiei lui Shakespeare 
și care aborda un domeniu familiar 
(lumea specifică personajului sa
vuros din Nevestele vesele din 
Windsor și Henric al IV-Iea) și în 
același timp nou și'aparent rebarba
tiv pentru omul de teatru : transpu
nerea muzicală a datelor problemei. 
Colaborind cu dirijorul, Dinu Cer
nescu ne-a dovedit că rezerva expli
cabilă a regizorilor de teatru în fața 
operei poate în cele din urmă pre
zida la intilniri fericite. El a simțit 
atît de bine specificul teatrului liric 
Incit, fără teribilisme sau 
epatării cu orice preț prin 
regizorale frapante, a dat la 
balastul de convenționalism 
din eventualele acumulări de ges
turi stereotipa și uzate și a făcut loc 
naturaleții reconfortante, ritmului 
alert, respirației firești. Monologu- 
rile lui Falstaff — cele în care con
tribuția regizorului a fost poate cea 
mai marcată — au dat relief com
plex personajului, arătîndu-ni-1 fie 
în focul plăcutelor așteptări ale cll-

clujean 
bucu- 

cunos- 
propa-

dorința 
soluții 

o parte 
rezultat

este
re vocal, însă oarecum mai uniform 
în expresie și pedalînd prea precum
pănitor pe aspectul trufiei eroului 
shakespearian. Dan Serbac a apărut 
preferabil lui Vasile Cătană în rolul 
lui Ford, printr-un plus de umor șl 
evitarea mai consecventă a clișeelor 
de atitudini reminiscențe din alte 
personaje verdiene. In rolurile ser
vitorilor lui Falstaff, numiții Bar- 
dolfo și Pistola, Ion Tordai și Mircea 
Moisa au fost savuroși la premieră, 
oferindu-ne și unele din cele mai 
bune exemple de claritate și întell- 
gibilitate a dicțiunii ; Valeriu Turcu 
și Alexandru Kopeczi le-au mers pe 
aproape. Dacă Emilia Cătană (Alice 
Ford) nu a apărut totdeauna adec
vată vocal, în schimb Agneta Kriza, 
în principiu avantajată din acest 
punct de vedere, mai are de progre
sat în stăpînirea amănuntelor rolu
lui ; Angela Nemeș are o anumită 
calitate de planare a glasului, atît 
de necesară in rolul Nanettei, Iar 
dintre partenerii el (în Fenton) 
l-am preferat pe Ion Micu Iui Vio
rel Baciu. In fine, Georgeta Orlov- 
schi (Mrs. Quickly) și Liliana Bizi- 
neche (Mrs. Meg Page) au apărut 
deocamdată mai convingătoare decît 
Ana Manciulea și Sonia Postelnicii 
din cea de-a doua distribuție. In to
tul, dată fiind șl dificultatea ex
tremă a ansamblurilor, în care „mal 
este totdeauna loc pentru mai bine", 
se pare că la acest început de drum 
al spectacolului prima distribuție are 
mai multe șanse de a realiza fără 
greș cerințele partiturii.

Alfred HOFFMAN

.ii « 44 ■ -
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A APĂRUT IN BROȘURĂ :

NICOLAE CEAUȘESCU:
Cuvîntare la Adunarea festivă din Capitală 

consacrată împlinirii a 50 de ani de îa eroicele 
lupte revoluționare din 1933 ale muncitorimii 

române
> februarie 1983

EDITURA POLITICA

Cronica zilei

Primire la C. C. al P. C. R.
Tovarășul Emil Bobu, membru al 

Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., a primit delegația 
de tineret din Republica Democrată 
Germană, condusă de. Egon Krenz, 
prim-secretar al Consiliului Central 
al Tineretului Liber German.

Cu acest prilej au fost evidențiate 
cu satisfacție bunele raporturi de 
prietenie și colaborare dintre parti
dele, tarile și popoarele noastre, care 
se dezvoltă continuu, in spiritul înțe
legerilor convenite între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ

nia, și tovarășul Erich Honecker, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane.

A fost relevată contribuția pe care 
tineretul din cele două țări. Uniunea 
Tineretului Comunist și Tineretul 
Liber German o aduc la aprofundarea 
prieteniei și colaborării dintre Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Democrată Germană.

La primire a participat Siegfried 
Bock, ambasadorul R.D. Germane la 
București.

Vizita unei delegații de activiști 
ai Partidului Socialist Unit din Germania
în perioada 21—25 februarie a.c., o 

delegație de activiști ai P;S.U. din 
Germania, condusă de tovarășul Lo
thar Oppermann, șeful secției invă- 
tămînt .a .C.C..al P.S.U.G.,. a., efectuat, 
la invitația C.C. al P.C.R., o vizită 
pentru schimb, de .experiență .în 'tara 
noastră.

' convorbiri la Co-
1 P.C.R., Ministerul

• • mintului, la Co- 
Dolj al P.C.R., au

■ . c invățămînt și în-
.ale din Capitală

La încheierea vizitei, delegația de 
activiști ai P.S.U.G. a fost primită 
de tovarășul Petru Enache, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

La primire, . care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
a participat tovarășul Stan Soare, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

A fost de față Siegfried Bock, am
basadorul Republicii Democrate 
Germane la București.

ut „ERA SOCIALISTĂ” nr. 4/1983
— publicat edito

rialul „Puternică afirmare a auto- 
conducerii teritoriale, a democrației 
muncitorești". în continuare sînt in
serate articolele: „Noi perspective în 
știință și civilizația socialistă" ; „O 
jumătate de veac de luptă revolu
ționară pentru cucerirea dreptului la 
o istorie unică a poporului, partidu
lui și tării"; „Corelarea proporționa
lă a sectoarelor "economice — coor
donată _ fundamentală în strategia 
dezvoltării"; „Rolul inovării ■ tehnico- 
științifice în reducerea consumurilor

energetice și de materiale"; „Contra
dicțiile sociale în procesul făuririi 
societății socialiste"; „Viabilitatea 
deplină a principiilor fundamentale 
ale colaborării și cooperării în ca
drul C.A.E.R.".

Revista publică în continuare con
sultația „Trecerea de la vechiul e- 
chilibru la un nou echilibru de forțe 
pe plan „mondial". Revista mai cu
prinde rubricile: „Din țările socia
liste", „Confruntări ideologice con
temporane", „Viața internațională", 
„Cărți și semnificații".

în anul 1983 sînt aniversate pe 
plan internațional, la recomandarea 
Consiliului Mondial al Păcii, nu
meroase personalități culturale, în 
rindul cărora figurează și compozi
torul român Ciprian Porumbescu.

Dintre personalitățile de peste ho
tare menționăm pe filozoful și eco
nomistul socialist german Kărl 
Marx, romancierul francez Stendhal, 
pictorul italian Rafael, generalul și 
omul de stat sud-american Simon 
Bolivar, pictorul francez Eduard Ma
net, romancierul rus Alexei N. Tol
stoi, scriitorul ceh Jaroslav Hașek și 
Cyrus Eaton, om politic canadian, 
cofondator al mișcării Pugwash.

★
Vineri s-a deschis la Casa de cul

tură a sindicatelor din Iași expozi
ția de fotografii „U.R.S.S. — țara tu
rismului, țara prietenilor", manifes
tare organizată de Ministerul Turis
mului din țara noastră, împreună cu 
direcția generală de turism interna
țional de pe lingă Consiliul de Mi
niștri din U.R.S.S.

La vernisaj au rostit alocuțiuni 
Ștefan Vrînceanu, directorul Oficiu
lui județean de turism Iași, și F. I. 
Popov, consilier al Ambasadei Uniu
nii Sovietice la București.

A urmat apoi o gală de filme so
vietice și a avut loc o conferință de 
presă.

*
în perioada 22—25 februarie s-au 

desfășurat la București lucrările se
minarului de marketing. organizat 
de Asociația română de marketing 
(AROMAR) și firma „Metra Interna
tional" in colaborare cu Comisia 
Comunității Economice Europene.

în cadrul seminarului au avut loc 
expuneri și dezbateri privind ten
dințele actuale în evoluția comerțu
lui internațional și posibilitățile de 
promovare a exporturilor de produse 
românești în țările membre ale 
C.E.E.

La lucrări au participat cadre de 
conducere și specialiști din centrale 
industriale, întreprinderi producă
toare pentru export și întreprinderi 
de comerț exterior, din institute de 
cercetare și proiectare de profil. In
stitutul de economie mondială, insti
tute de invățămînt superior, precum 
și din ministere cu activități de co
merț exterior.

★

La Institutul politehnic din Bucu
rești au început, vineri dimipeață, 
lucrările celei de-a XVI-a Conferin
țe naționale a cercurilor științifice 
studențești — profilul de invățămînt 
tehnic.

(Agerpres)

Ședința plenară a Consiliului Uniunii 
Centrale a Cooperativelor 

Meșteșugărești
Vineri a avut loc în Capitală șe

dința plenară a Consiliului Uniunii 
Centrale a Cooperativelor Meșteșu
gărești.

în lumina hotăririlor Congresului 
al XII-lea al P.C.R., a orientărilor și 
sarcinilor trasate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, în cadrul plenarei a fost 
dezbătut și aprobat Programul de 
măsuri privind realizarea sarcinilor 
reieșite din documentele Conferinței 
Naționale a partidului pentru coope
rația meșteșugărească în direcția 
dezvoltării și diversificării producției 
bunurilor de consum, a prestărilor 
de servicii pentru populație și a ex
tinderii cooperării cu întreprinderile 
de stat, sporirii contribuției la ridi
carea necontenită a bunăstării po
porului.

Au fost analizate, totodată, rezul
tatele economico-financiare obținu
te de unitățile cooperației' meșteșu
gărești in anul 1982, evidențiindu-se 
eforturile depuse de oamenii muncii 
din acest sector de activitate pentru 
folosirea intensivă a resurselor ma
teriale, utilizarea rațională a forței 
de muncă și gospodărirea judicioasă 
a mijloacelor financiare și bănești, 
pentru asigurarea unei valorificări 
superioare a acestora. în vederea ri
dicării pe noi trepte calitative a în
tregii activități.

La lucrările plenarei a participat 
tovarășul Ludovic Fazekas. membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. ăl P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții la lucrările plena
rei au adresat tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al

Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, o telegramă, în care se spune : 
Bucurindu-se din plin de sprijinul 
conducerii de partid și de stat, al 
dumneavoastră personal, cooperatorii 
meșteșugari, .sub conducerea directă 
a organelor și organizațiilor de par
tid, vă raportează, mult iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că în anul 
1982 și în luna ianuarie anul acesta 
au reușit să îndeplinească și să de
pășească prevederile la principalii 
indicatori de plan.

Conștienți de rolul - ce revine coo
perației meșteșugărești, alături de 
celelalte ramuri de activitate ale 
economiei naționale, în ridicarea 
gradului de civilizație al poporului, 
vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oa
menii muncii din sectorul nostru sînt 
ferm hotăriți să depună întreaga lor 
energie, pricepere și capacitate de 
muncă pentru îndeplinirea în mod 
exemplar a sarcinilor încredințate de 
partid cu privire la dezvoltarea și 
diversificarea producției bunurilor 
de consum, pentru piața internă și 
în mod deosebit pentru export, a 
prestărilor de servicii pentru popu
lație, îmbunătățirea calității acesto
ra. valorificarea pe scară tot mai 
largă a materialelor recuperabile și 
refoiosibile, a resurselor existente pe 
plan local. în felul acesta, coopera
ția meșteșugărească își va aduce o 
contribuție tot mai mare la înfăptui
rea mărețelor obiective stabilite de 
Congresul al XII-lea și Conferința 
Națională ale partidului, la înflorirea 
și prosperitatea necontenită a Româ
niei socialiste.

(Agerpres)

• SPORT • SPORT O SPORT ® SPORT

UNIVERSIADA
SOFIA 25 (De la trimisul Ager- 

pres Lucian Oprea). — La Palatul 
de gheață din Sofia s-a încheiat una 
dintre cele mai urmărite întreceri ale 
Universiadei de iarnă, proba indivi
duală masculină din cadrul concursu
lui de patinaj artistic, în care spor
tivul român Adrian Vasile a fost unul 
dintre favoriții publicului. Acurate-' 
tea tehnică a programului liber exe
cutat, cu' cîteva elemente dificile 
(combinații de sărituri triple și du
ble), precum și un deosebiț simț mu
zical i-au adus reprezentantului nos
tru locul’șase în clasamentul. gene
ral, ceea ce reprezintă cea mai bună 
nerfnrmantii a unui patinator român

< nternațională de an-
,ju multă atenție in 
ului impus. Adrian

• ut realiza un rezul- 
el prezentînd joi 

c > cele mai reușite șl 
.•m ame libere dintre 

:-i ■■ in dificultatea exer- 
ales, prin valoarea 

ol iției sale. Valoarea 
lată și de faptul că 

o sene ae participanți la campiona
tele europene, mondiale și la Olim
piadă s-au situat în partea a doua 
a clasamentului.

Iată clasamentul final al probei : 
1. Takashi Mura (Japonia) — 2,6 
puncte ; 2. Vitali. Egorov (U.R.S.S.) — 
5,4 puncte ; 3. Grzegorz Glowania
(Polonia) — 7,2 puncte ; 4. Saak Mi-

DE IARNĂ ’83
citarian (U.R.S.S.) — 7,6 puncte ; 5. 
Rolf Juario (S.U.A.) — 10,8 puncte ; 
6. Adrian Vasile (România) — 11,4 
puncte ; 7. Zhaoxpao Xu (R. P. Chi
neză) — 16,4 puncte ; 8. Antti Kon- 

.tipia ...(Finlanda)„16,5_puncte.;. -9.. 
David Michaîowski (S.U.A.) — 16,8 
puncte, ; 10. Robert Rosenbluth
(SCtJiA.) — 18,00 puncte.

în cursul dimineții de vineri, pe 
pîrtia de pe muntele Vitoșa s-a des
fășurat proba masculină de slalom 
uriaș, încheiată cu victoria surprin
zătoare a ' sportivului spaniol Carlos 
Salvadores, cronometrat, în două 
manșe, cu timpul .total de 2’26”81/100. 
L-au urmat Mitko Hajiev (Bulgaria) 
— 2’27”09/100, și Hans Gruter (Elve
ția) — 2’27”17/100. Primul dintre con- 
curenții români a fost Zsolt Balasz, 
înregistrat cu timpul de 2’35”69/100.

Proba de combinată nordică, s-a 
încheiat la Boroveț, titlul de cam
pion fiind cucerit de Vladimir Frank 
(Cehoslovacia), care a totalizat 432,13 
puncte. Pe locurile următoare in cla
samentul final s-au situat sportivii 
sovietici Viktor Apulov — 415,2 
puncte, și Aleksandr Pektubaev — 
406,05 puncte. în cursa de 15 km, 
primul loc a fost ocupat de Viktor 
Apulov, cu timpul de 41’25”2/10.

în competiția de hochei pe gheață, 
turneul pentru locurile 5—7, selecțio
nata Finlandei a întrecut cu scorul 
de 8—2 formația Bulgariei.

România-film 
prezintă: 
BULETIN 

DE BUCUREȘTI 
O producție □ Casei de filme 

numărul patru
Scenariul : Francisc Munteanu ; mu
zica : Anton Șuteu.; decorurile: 
Radu Călinescu ; costumele : Do
rina Șortan ; imaginea : Marian 
Stanciu ; regia : Virgil Calotescu. 
Cu : Mircea Diaconu, Catrinel Du
mitrescu, Draga Olteanu-Matei, Oc
tavian Cotescu, Diana Lupescu, Con
stantin Diplan, Rodica Mandache, 
Geo Saizescu, Mariana Calotescu, 
Costel Constantin și Ștefan Minâi- 
lescu-Brăila. Cîntă : Mirabela Dauer.

în cîteva rînduri
® Pentru automobiliștii noștri, se

ria raliurilor de iarnă a început cu 
„Raliul Iarna rusă", desfășurat nu 
de mult pe un traseu în împrejuri
mile Moscovei. Din cele cinci echi
paje românești prezente la startul 
acestui tradițional concurs interna
tional. au încheiat parcursul Gh. Ur- 
dea. D. Banca — locul 11 în cla
samentul general, M. Bucur. C. Si- 
mdan — locul 14, FI. Mateescu, FI. 
Nuță — locul 18 din 37 de echipaje 
care au terminat întrecerea. în clasa
mentul grupei 2 (clasa 1 300 cmc), ei 
au ocupat, în ordine, locurile 4, 5, 6. 
Au abandonat — din motive tehnice — 
L. Balint. C. Zărnescu și Șt. Vasile, 
I. Mălăuț. Echipajele românești au 
concurat pe mașini „Dacia 1 300“ — 
grupa 2.

Primul raliu din calendarul intern 
pe 1983 — „Raliul zăpezii" — are 
Ioc săptămîna viitoare la Brașov.

Raliul automobilistic „Costa Bra
va". contînd pentru campionatul eu
ropean de specialitate, a fost cîști- 
gat de echipajul italian Biasion, Si- 
verio.

® Finala „Cupei campionilor eu
ropeni" la baschet (feminin) se va 
desfășura între echipele Vicenza (Ita
lia) și Agon Dusseldorf (R.F.G.), la 
17 martie, la Mestre (Italia).

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 25 FEBRUARIE 1983

EXTRAGEREA I: 5 90 2 49 68 87 
10 36 75

EXTRAGEREA a Il-a: 73 51 66 39 
26 81 70 46 3

vremea
Timpul pobabil pentru intervalul cu

prins intre 26 februarie, ora 20 — 1 mar
tie, ora 20. în țară : Vremea va fl re
lativ caldă. Cerul va fi variabil, cu în- 
norări mai accentuate în nordul $i ves
tul țării, îndeosebi în a doua parte a in
tervalului, unde, pe alocuri, vor că
dea precipitații mai ales sub formă de

ploaie. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime din timpul 
nopții vor fi cuprinse între minus 7 și 
plus 3 grade, izolat mai coborîte în 
estul Transilvaniei în primele nopți, iar 
cele maxime ale zilei între 4 și 14 gra
de. Dimineața și seara, local, se va 
produce ceață. în București : Vremea 
va fi relativ caldă. Cerul va fi varia
bil. Vîntul va sufla slab. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între mi
nus 2 și plus 2 grade, iar cele maxime 
între 9 și 13 grade. Seara și dimineața 
ceață.

La Academia de studii economice 
din Capitală s-au deschis vineri lu
crările sesiunii științifice cu tema 
„Perfecționarea structurilor econo
mice", organizată de Institutul de 
economie socialistă. Au participat 
membri ai Academiei Republicii So
cialiste România, Academiei de știin
țe sociale și politice, cercetători, ca
dre didactice din București și din alte 
centre universitare din țară, specia
liști din instituții centrale.

Comunicările și referatele prezen
tate au subliniat importanta deose
bită a concepției înnoitoare, revolu
ționare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind cercetarea știin
țifică în domeniul economic și 
au evidențiat profundele mutații și 
marile realizări ale economiei și so
cietății românești din ultimele dece

SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ
nii, transformarea României într-o 
țară cu o industrie modernă, cu o 
agricultură socialistă avansată, per
fecționarea continuă a structurilor 
economice ca factor al asigurării 
echilibrului material și al sporirii efi
cienței.

Participanții la sesiune au adresat 
o telegramă tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, prin care își exprimă angaja
mentul de a-și intensifica eforturile 
în vederea transpunerii în viață a 
indicațiilor și orientărilor date de 
conducătorul partidului și statului 
nostru privind ridicarea pe o treaptă 
superioară a activității de cercetare 
economică. (Agerpres)

■ Depășirea cu un procent a 
productivității muncii în perioada 
care a trecut din acest an a de
terminat, în industria județului Bo
toșani, realizarea unei producții- 
marfă suplimentare în valoare de 
aproape 20 milioane lei. Multe 
înainte I

H La întreprinderea de panouri 
și tablouri electrice din Alexandria 
au fost introduse in fabricație 15 
noi produse cu un mare grad de 
complexitate tehnică. In acest an, 
80 la sută din nomenclatorul de fa
bricație al întreprinderii îl repre
zintă produsele noi și modernizate.

13 Un colectiv de la I.M.F. Tg. 
Mureș a realizat, pentru prima dată 
în țară, siropul antianemic „Fero- 
bot". El este folosit cu rezultate 
deosebite în tratamentul anemiilor. 
Au fost trimise în farmacii primele
1 000 flacoane.

S La Buzău s-a dat în folosin
ță un mare magazin pentru desfa
cerea de utilaje, unelte și scule 
pentru uz agricol și gospodăresc. El 
este situat în vechiul vad comercial 
al municipiului și oferă toată gama 
de utilaje, unelte și scule pentru 
lucrarea solului, întreținerea cultu
rilor și recoltare, precum și pen
tru zootehnie.

Bl Cadrele didactice și studenții 
Institutului de mine din Petroșani se 
mîndresc cu cele peste 35 000 de 
ore muncă patriotică efectuate la 
ridicarea noilor spații de învățămînt :
2 săli de cursuri și 12 laboratoare 
pentru exploatări miniere, topogra
fie, chimie și altele.

S Specialiștii de la Combinatul 
de îngrășăminte chimice din Bacău 
au conceput și realizat o instalație 
mecanică de manevrare a vagoa
nelor pe rampa de încărcare. Ac
ționată electric, instalația asigură 
manevrarea garniturilor de vagoane

de-a lungul întregului traseu de în
cărcare a produselor fabricate în 
combinat, fără a mai fi nevoie de 
locomotive.

0 La complexul de creștere șl în- 
grășare a porcilor Babadag, județul 
Tulcea, a început construcția unei 
instalații de producere a biogazului. 
Instalația va fi finalizată în acest 
an și va asigura o treime din com
bustibilul necesar complexului.

H In municipiul Alba lulia au 
fost date în folosință moderne uni
tăți comerciale, între care un ma
gazin alimentar în noul cartier din 
zona platformei unităților de indus
trie ușoară și alimentară și un al
tul cu același profil în noul ansam
blu de blocuri „Cloșca III". Ambe
le unități funcționează pe principiul 
autoservirii.

E3 Locuitorii comunei Broșteni din 
județul Mehedinți au efectuat un 
însemnat volum de lucrări pentru 
regularizarea pîrîului Peșteana. S-au 
scos astfel de sub influența inunda
țiilor peste 80 hectare.

O A fost dată în folosință noua 
cantină-restaurant a Șantierului na
val Galați, care este amplasată la 
intrarea în întreprindere și dis
pune de o mare sală de mese și 
o unitate tip „Gospodina". Ea o- 
feră, de asemenea, și oamenilor 
muncii din întreprinderile învecina
te posibilitatea de a servi masa aici 
sau de a splicita preparate pentru 
microcantinele proprii.

£3 In municipiul Sighetu Marma- 
ției a fost inaugurată noua mater
nitate, de care va beneficia popu
lația din municipiu și din alte cir
cumscripții sanitare rurale din zonă. 
Alături de secția de pediatrie, de 
cea de ergoterapie și de policlinică, 
toate construite în ultimii ani, noua 
maternitate întregește profilul me
dical al spitalului municipal.

t
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Absolventul învățămîntului superior
(Urmare din pag. I)
nu are loc numai ia școală, ci de
opotrivă în întreprinderi sau în in
stitute de cercetare și proiectare, 
îmi amintesc de una dintre vizite
le făcute la întreprinderea „23 Au
gust" din Capitală, cu care insti
tutul nostru, asociațiile studenților 
comuniști au numeroase relații de 
colaborare. A ascultat cu atenție 
expunerea pe care am făcut-o cu 
privire la această colaborare — pe 
atunci eram rector al institutului 
— apoi a spus : „Am o sarcină ca 
pentru Politehnică, o linie auto
matizată de turnare, care să ușu
reze munca din acest sector . de 
activitate și pe care Politehnica 
s-o realizeze în colaborare cu u- 
nități de producție și de proiecta
re de construcții de mașini". Cu
vintele „ca pentru Politehnică" 
ne-au onorat foarte mult, dovedind 
încrederea pe care secretarul ge
nerai o avea în posibilitățile insti
tutului nostru. Astăzi nu numai 
întreprinderea „23 August", ci și 
alte întreprinderi din Capitală și 
din țară au asemenea linii auto
matizate, rod al colaborării insti
tutului nostru cu unități de pro
ducție și de cercetare-proiectare.

Este meritul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de a-și fi adus o con
tribuție hotăritoare la elaborarea 
unei concepții noi, originale, cu 
privire la învățămînt, la rolul a- 
cestuia in pregătirea cadrelor de 
muncitori, maiștri, ingineri și spe
cialiști în diverse domenii de ac
tivitate. Potrivit acestei concepții, 
învățămîntul este chemat să dea 
elevului ori studentului nu numai 
un anumit cuantum de cunoștințe 
teoretice, ci să-1 pregătească pen
tru muncă și pentru viață, pen
tru viitoarea sa profesiune pe 
care acesta s-o poată exercita 
din prima zi după absolvirea 
școlii cu competență, pe care

s-o stăpînească, atît din punct de 
vedere teoretic, cit și practic. De 
aceea, invățămîntul trebuie să fie 
o îmbinare armonioasă între teorie 
și practică, școala asigurind astfel 
nu numai cunoștințe, ci, deopotri-. 
vă, și deprinderi practice. în ace
lași timp, școala nu trebuie să 
pregătească un meseriaș sau un 
specialist care să stăpînească un 
domeniu foarte îngust ; dimpotri
vă, școala trebuie să asigure ab
solventului ei un profil larg de 
cunoștințe, care să permită aces
tuia. să se integreze cit mai repede 
în ritmul accelerat de dezvoltare a 
științei și tehnicii contemporane. 
Potrivit concepției elaborate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 
privire la învățămînt, se cere de 
la școală încă mai mult, și anu
me, ca absolventul pe care-1 pre
gătește să fie nu numai înarmat 
cu cele mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii, dar, în același timp, 
capabil de a contribui el însuși la 
sporirea tezaurului științei și teh
nicii contemporane. Cu alte cuvin
te, școala trebuie să dezvolte 
creativitatea elevului și studentu
lui, să-1 inițieze în tainele cerce
tării științifice. Sintetizînd cele de 
mai sus, se poate afirma că din 
punct de vedere instructiv-educa- 
tiv, învățămîntul din țara noastră 
are la baza sa principiul integră
rii învățămîntului cu cercetarea și 
producția, potrivit căruia invăță- 
mintul, cercetarea și producția tre
buie să formeze un proces unitar. 
„Este necesar — a subliniat tova
rășul Nicolae Ceaușescu in cuvin- 
tarea rostită la recenta conferință a 
U.A.S.C.R. — să legăm tot mai pu
ternic învățămîntul cu activitatea 
de cercetare și producție. Trebuie 
să pornim de la faptul că din pri
mele zile, cind absolventul din in
vățămîntul superior intră in pro
ducție, in orice sector de activitate, 
trebuie să se poată încadra activ

în munca desfășurată în toate uni
tățile economico-sociale, de dez
voltare a patriei noastre socialiste".

Această concepție originală pri
vind integrarea învățămintului cu 
cercetarea și producția, orientarea 
dată învățămîntului din țara noas
tră in ultimii 10-20 ani au per
mis să se obțină rezultate remar
cabile. Absolvenții de astăzi, 
atunci cind sînt folosiți la adevă
rata lor capacitate, se dovedesc in 
general mult mai bine pregătiți nu 
numai din punct de vedere teo
retic, dar și practic, fiind capabili 
a efectua sau a conduce operații 
concrete în procesul de producție, 
în același timp, cadrele didactice 
contribuie incomparabil' mai mult 
ca în trecut la rezolvarea unor 
probleme de mare importanță 
practică ale industriei, agriculturii, 
transporturilor și ale ailor dome
nii de activitate.

Este de datoria noastră, a celor 
ce lucrăm in învățămînt — cadre 
didactice, elevi și studenți — de a 
depune noi eforturi pentru a ridi
ca și mai mult nivelul calitativ ai 
învățămintului din patria noastră, 
pentru a forma specialiști bine 
pregătiți profesional și cu un înalt 
nivel politic și ideologic, capabili 
să ridice patria noastră pe noi 
culmi ale progresului și ale ci
vilizației. Recenta Conferință a 
U.A.S.C.R., prin problemele ce le-a 
supus dezbaterii, prin spiritul 
analizei aprofundate a procesului 
de învățămint, prin răspunderea 
matură cu care s-a angajat pen
tru optimizarea activității tuturor 
studenților, constituie, neîndoiel
nic, un punct de referință în efor
turile consacrate perfecționării 
continue a școlii superioare româ
nești. Profesori și studenți. ne vom 
exprima astfel și in viitor, prin fap
tele noastre, marea stimă ce o pur
tăm celui ce cu înțelepciune condu
ce destinele națiunii noastre.
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18,30
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Programul 1

Din6 marea carte a patriei. Iposta
zele istorico-geograîice ale Dunării 
(partea I)
Desene animate : Micuța Nell. Epi
sodul 1
Ora de muzică
Să cînte copiii — program muzlcal- 
literar
La sfîrșit de săptămînă (I) 
Emisiune de Tudor Vornicu, Ilea
na Vlad șl Cristian Țopescu 
Februarie — cronica evenimentelor 
politice 
1001 de seri
Telejurnal
La sfirșit de săptămînă (II) 
0 19,20 ,,Privlndu-ne țara, privln- 
du-i pe oamenii el..." suceava : 
Baladă pentru trudă și frumos. Re
portaj ® 19,35 Teleenciclopedia — 
Holografia — un nou nlvers al ima
ginii — Natura și viața — CiviU-

zațle contemporană. Evoluția auto
mobilului. — Idei șl soluții O 20,OS 
Mondovision O 20,30 Film serial ; 
„Pasăre de pradă". Premieră pe 
țară. Producție a studiourilor en
gleze BBC. In distribuție : Richard 
Griffiths, Jeremy Child, Carole 
Nimmons. Regia: Michael Rolfe. 
Episodul 1. 0 21,15 „Cine ești tu?" 
— fantezie muzical-distractlvă cu 
Marius Țelcu

22,00 Telejurnal
22,10 Romanțe, clntece de voie bună 
23,00 închiderea programului

Programul 2
19,00 Telejurnal
19,20 Desene animate : Woody — clocă- 

nitoarea buclucașă
19.45 Cîntarea României. De pe marea 

scenă a țării pe micul ecran. Ju
dețul Vîlcea

20,25 Călătorie prin țara mea 0 Punc
te fierbinți pe drumul de fier

20.45 Profil componistic — Iancu Dumi
trescu

22,00 Telejurnal
22,10 Jaz In nocturnă. Retrospectiva a 

Festivalului de jaz — Sibiu '80
23,00 închiderea programului

cinema
© Plecarea Vlașlnllor : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, MODERN
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18;
20.15.
0 Comoara : COSMOS (27 54 95) — 
9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19.30, FE
RENTARI (80 49 95) — 15,30 ; 17.30; 19.30, 
MIORIȚA (14 27 14) — 9 : 11,15 : 13,30:
15,45: 18: 20.
o Ochi <le urs : VICTORIA (16 28 79)
— 9,30; 11,30; 13,30: 15,45; 18: 20, VOL
GA (79 71 26) — 9; 11.15; 13.30; 15,45; 
18; 20,15.
® Patima : PROGRESUL (23 94 10) — 
15,30 : 17,30: 19.30.
• Puterea și adevărul : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 12; 16; 19.
0 Nea Mărin miliardar : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15: 13,30; 15.45: 18; 20. 
© Mama — 9; 11; 13,15; Bicicleta — 
15,30; 17,45; 20: TIMPURI NOI (15 61 10). 
© Sindromul : STUDIO (59 53 15) —
10; 12,30; 15; 17,30; 20, GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 12; 16; 19.
0 Popeye marinarul — 9: 10,45; 12,30; 
14,15; 16, Quo vadis homo sapiens ? — 
17,45; 19,30: DOINA (16 35 38).
® Raidul vărgat : ARTA (213186) — 
9: 11; 13; 15: 17,15: 19,30.
0 Agonia: CAPITOL (16 29 17) — 9; 
12,30; 16; 19,15, FAVORIT (45 31 70) — 
9,15; 12,30; 16,30; 19,30, GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 12: 16; 19.
0 Clinele : SCALA (11 03 72) —
9,30; 12,15; 15; 17,30; 20.
© Acel minut, acea secundă : CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15,30; 17,30: 19,30. 
© Ali-Baba și cei 40 de hoți : TOMIS 
(21 49 46) — 8,45; 11,30; 14.15: 17: 19,45. 
Q Oglinda spartă : UNION (13 48 04) — 
9,30; 11,30; 13,30: 15.45: 18: 20.
• Bunul meu vecin Sam : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11.30: 14; 16,30; 19.
© Despărțire temporară : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9.15: 12.30; 16; 19,15, FE
ROVIAR (50 51 40) — 8,45: 11,30; 14,15; 
17,15; 20, FLAMURA (85 77 12) — 9;
12,15: 16: 19,15.
0 Piedone Africanul : BUZEȘTI 
(50 4 3 58) — 9: 11.30; 14,15; 17; 19,30.
@ Pe căi nelegale : CULTURAL 
(83 50 13) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
® Războiul stelelor : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 14 : 16,30; 19,15.
© Expresul colonelului Von Ryan : 
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11.30: 14; 
16,45; 19,30, FESTIVAL (15 63 84)-— 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18: 20,15.
® Amnezia : FLACĂRA (20 33 40) —
15,30; 17.30: 19,30.
© Competiția : FLOREASCA (33 29 71)
— 8.45: 11;.13.15: 15,30: 17.45: 20.
0 Marea evadare : GLORIA (47 46 75)
— 9: 12,15: 16: 19.15.
® Combinația : POPULAR (35 15 17) — 
15; 17,15: 19.30.

0 Imperiul contraatacă: LIRA (31 71 71)
— 9,30: 12; 15,30; 18,30.
© Pe aripile vîntului : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9,30; 14,30; 18,30.
© Cavalerii teutoni: MUNCA (21 50 97)
— 10; 13: 16; 19.
0 Domnul miliard : PACEA (60 30 85)
— 15,30; 17,30; 19,30.
© Acel blestemat tren blindat : VII
TORUL (11 48 03) — 13,30; 15,30; 17,30; 
19,30.

teatre
0 Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) ■ Ploșnița — 15; Comedie de 
modă veche — 20; (sala Atelier) : Ino
centul — 15,30; Intre patru ochi (A) — 
19,30; (sala mică a Palatului) : Gim
nastică sentimentală — 19; (sala Ba
tistei) : Intre patru ochi (B) — 19.
0 Opera Română (13 18 57) : Rlgoletto 
— 18.
@ Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Mam’zelle Nitouclie — 18.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
CU ușile închise — 15; Amintiri — 19; 
(sala Grădina Icoanei, 12 44 16) : Poe
zia muzicii tinere — 15; Anecdote 
provinciale — 19.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani
— 19.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 19,30.
© Teatrul de comedie (16 64 60) t 
Există nervi — 16,30; 18,30.
@ Teatrul „Nottara" (59 31 03, Bala 
Magheru) : Jocul vieții și al morțil 
în deșertul de cenușă — 19,30; (sala 
Studio) : Calandria — 19.
© Teatrul Glulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrînă — 15; Nu ne 
naștem toti la aceeași virstă — 19,30; 
(sala Giulești, 18 0 4 85) : Ordinatorul
— 18.
© A.R.I.A. (13 53 75, la Palatul sportu
rilor și culturii) : Concert extraordi
nar cu formația vocal-lnstrumentaiă 
„PHONOLOG" (R.D. Germană) — 18; 
(la sala Palatului) : Concert-concurs 
de creație de muzică ușoară româ
nească „Melodii ’82“ — 18.
0 Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Victoria, 50 58 65) : Frumosul din 
pădurea zăpăcită — 19,30.
® Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Zi-le d-alea de-ale noastre 
— 19.
e Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) t 
Și cu Daniela, zece — 17.
© Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Siciliana — 19.
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : Făt- 
Frumos din lacrimă — 17.
O Circul București (110120) : 
Muppets... la circ — 16; 19,30.

© DIAGNOSTIC AU
TOMATIZAT. în cadruI Po
liclinicii Institutului de Ingine
rie fizică din Moscova s-a des
chis o secție de diagnostic au
tomatizat, cu scopul de a iden
tifica în stadii timpurii simpto- 
mele de îmbolnăviri cardiovas
culare. Aparatele respective, 
care încorporează numeroase e- 
lemente ale electronicii, sînt in 
măsură să detecteze cele mai 
mici modificări cu mult mai 
multă precizie decît oJ poate face 
obișnuita electrocardiogramă. 
Datele obținute sînt apoi în
scrise. printr-un cod special, pe 
o casetă de magnetofon. Aces
te date sînt introduse în me
moria unui minicalculator, care 
le prelucrează, prin metode ma
tematice. Pe un aparat special 
apare diagnosticul preliminar și 

concluzia medicală. Rezultatele 
cercetărilor sînt păstrate într-o 
„bancă" de informații, în per
manentă la dispoziția medicilor.

• CERCETĂRI PEN
TRU SPORIREA RANDA
MENTULUI CENTRALE
LOR NUCLEARE. Paralel 
cu cercetările intense ce se des
fășoară in prezent în mai multe 
țări pentru înfăptuirea reacției 
termonucleare dirijate, savanții 
studiază, de asemenea, proble
me legate de sporirea randa
mentului viitoarelor centrale 
termonucleare. Una din noile 
metode, care contribuie la creș
terea cu 50 la sută a energiei 
obținute din aceeași cantitate 
de combustibil, este așa-numita 
polarizare a nucleelor atomilor. 

adică determinarea rotirii lor, 
în interiorul reactorului termo
nuclear, intr-un singur sens — 
ceea ce duce Ia accelerarea reac
ției. Un prim succes in această 
direcție a și fost obținut în ca
drul facultății de fizică a Uni
versității din Princeton (S.U.A.), 
unde nuclee de xenon au fost 
polarizate cu ajutorul unui la
ser. Același rezultat se poate 
obține, după cum o demonstrea
ză experiențele efectuate la In
stitutul tehnologic din Mas
sachusetts. cu ajutorul unor 
temperaturi foarte scăzute și a 
unor puternice cimpuri magne
tice care polarizează 99 la sută 
din nucleele de hidrogen.

© CAPTATORI DE... 
CEATĂ. De-a lungul țărmului 
peruan și chilian al Pacificului,

os
p: S'

pe unde trece curentul rece 
Humboldt, se ridică frecvent o 
ceață groasă, în schimb cad ploi 
extrem de puține. La Antofa
gasta, in Chile, de exemplu, ni
velul mediu anual al precipi
tațiilor este de numai cinci mi
limetri. Un grup de specialiști 
din Peru și Chile, in colaborare 
cu experți ai O.N.U., au propus 
instalarea in locurile unde apa 
este deosebit de necesară a unor 
captatori speciali de ceață. O 
suprafață verticală de o sută 
de metri patra ți de astfel de 
captatori colectează in 24 de 
ore pînă la un metru cub de 
apă. Se proiectează instalarea 

lor lingă sate și de-a lungul 
șoselei panamericane pentru a 
o elibera de ceata cvasiperma- 
nentă care îngreunează mult 
traficul și pentru a asigura, in 
același timp, apa necesară su
prafețelor cultivabile.

• FUNGICIDE NATU
RALE. Cercetătorii costaricani 
au descoperit 17 plante ce con
țin fungicide, substanțe care se 
folosesc in combaterea ciuperci
lor parazite și a agentilor pa
togeni. Plantele au atras aten
ția cercetătorilor prin faptul că 

erau ocolite de o specie de 
furnici care își hrănesc larvele 
cu un anumit soi de ciupercă. 
Una dintre plantele producătoa
re de fungicid este cunoscută 
botaniștilor sub numele de 
„Hymenaea Courbare", care 
produce o substanță denumită 
terpenoid, tn urma unui test, a- 
ceastă substanță a distrus 22 de 
tipuri de ciuperci, cu efect dău
nător și asupra omului, precum 
și mai multe varietăți de agenti 
patogeni.

© UNIVERSUL PIER
DE DIN GREUTATE. Uni- 
versul este pe cale de a-și 
pierde progresiv din masă și 
greutate. Aceasta este conclu
zia la care a ajuns astrofizicia- 

nul suedez, Ben Wikman. Po
trivit savantului, masa solară, 
în fapt masa întregii materii 
din univers, descrește pe măsu
ră ce se transformă în radiații. 
Ca urmare, forța de gravitație, 
— proporțională cu volumul 
masei — descrește și ea.

® ANALIZA VIBRAȚII
LOR LABIALE. Clinica de 
O.R.L. a Universității Humboldt 
din R.D.G, a realizat un sistem 
microscopic ce servește la ana
liza vibrațiilor labiale. Cu aju
torul imaginii mărite realizate 
de microscop pot fi cercetate in 
amănunt vibrațiile buzelor pe 
care ochiul liber nu le distin
ge. Analiza acestora servește în 
tratarea bolilor sistemului arti

culator și poate fi folosit cu suc
ces in scopuri pedagogice (în
vățarea limbilor străine etc.) și 
logopedice.

© UN „FRATE" MAI 
VECHI AL NILULUI.CursuI 
unui fost fluviu de acum 40 mi
lioane de ani a fost descoperit de 
către un colectiv de cercetători 
americani și egipteni în deșert, 
la 45 km de lacul Kanu. Spre 
deosebire de Nil, care are o ve
chime de 45 000 de ani și curge 
de la sud spre nord, acest flu
viu curgea spre vest. în albia 
sa s-au descoperit schelete de 
balene, hipopotami, crocodili și 
•pești, iar la mal, rădăcini de 
plante și schelete de maimuțe 
și elefanți, de dimensiuni neaș
teptat de mici.



Noi și ample acțiuni pentru 

dezarmare și pace
„Cursa înarmărilor implică riscuri foarte grave"
LONDRA 25 (Agerpres). — „Tre

buie să facem tot ceea ce este 
posibil pentru respingerea doctrinei 
așa-zisului război nuclear limitat", a 
declarat, într-un interviu acordat 
ziarului „Guardian", lordul Solly 
Zuckerman, membru al Partidului 
Laburist britanic. „Noi, a spus el, 
nu sintem obligați să urmăm pas 
cu pas Casa Albă, iar prețul pe

împotriva amplasării de rachete americane 
pe teritoriul Olandei

HAGA 25 (Agerpres). — Activiș
tii mișcării olandeze pentru pace, 
împreună cu autoritățile locale, au 
desfășurat o campanie intitulată 
„Primarii Olandei împotriva am
plasării pe teritoriul țării a rache
telor de croazieră americane". La 
o conferință de presă organizată la 
Haga s-a anunțat că la 9 iunie va 
avea loc reuniunea națională a pri
marilor comunelor țării care se pro

Juriști vest-germani
BONN 25 (Agerpres). — Grupul 

de lucru al juriștilor social-demo- 
crați din R.F. Germania a respins, 
în cadrul conferinței sale din lan
dul Renania de nord — Westfalia, 
staționarea noilor rachete nucleare 
americane cu rază medie de acțiu
ne pe teritoriul vest-german. Juriș
tii au subliniat că proiectata desfă
șurare a rachetelor „Pershing-2“ și

Miting antirăzboinic în Japonia
TOKIO 25 (Agerpres). — In por

tul japonez Yokosuka, transformat 
de ’Pentagon intr-o bază a flotei a 
7-a americane, a avut loc un miting 
de masă antirăzboinic, la care au 
participat peste 2 000 de reprezen
tanți ai organizațiilor nipone ale

„Americanii doresc reducerea cheltuielilor militare, 
nu a programelor sociale"

WASHINGTON 25 (Agerpres). — 
In două mari orașe învecinate din 
S.U.A. — Minneapolis și Saint-Paul 
— au avut loc demonstrații de masă 
ale șomerilor, desfășurate sub de
viza „Americanii doresc reducerea 
cheltuielilor militare, nu a progra
melor sociale". Demonstrațiile s-au

Premierul Suediei se pronunță pentru crearea 
unei zone denuclearizate în centrul Europei

BRUXELLES 25 (Agerpres). — 
Primul ministru al Suediei, Olof 
Palme, a avut convorbiri la Bru
xelles cu ,,președintele, ,,Cppțisiej 
C.E.E., Gaston .T.hgrn,,.după-care a 
ținut' o conferință-de presă. .

Referindu-se la stadiul actual al 
cursei înarmărilor, premierul suedez 
a arătat că instituirea unei zone de
nuclearizate in centrul Europei ar di
minua pericolul unei conflagrații nu

S. U. A.

Accident la o rachetă nucleară de tip „Minuteman III"
WASHINGTON 25 (Agerpres). Un 

nou accident vine să ateste perico
lul reprezentat de actuala cursă a 
înarmărilor : o rachetă de tipul „Mi
nuteman III", fără încărcătură nu
cleară, lansată de la baza aeriană 
americană Vandenberg, din Califor
nia, pentru a atinge o țintă in jurul 

care îl plătim in numele păstrării 
alianței occidentale nu trebuie să 
includă riscul unei sinucideri na
ționale. Dimpotrivă, sarcina noastră 
este de a încerca să reducem a- 
cest risc, a subliniat el, referin- 
du-se la pericolul pe care îl re
prezintă pentru continent staționa
rea de noi arme nucleare ameri
cane.

nunță împotriva amplasării de ra
chete nucleare americane pe terito
riile zonelor respective. Amploarea 
împotrivirii populației olandeze față 
de staționarea in țară a noilor arme 
nucleare americane este ilustrată 
de faptul că în aproximativ 150 de 
comune din cele 800 din Olanda or
ganele legislative locale au adoptat 
hotărîrea de a nu admite rachete 
pe teritoriul lor.

în lupta pentru pace
„Cruise" în R.F.G. contravine nor
melor dreptului internațional și 
constituției țării, deoarece aceste 
arme nu respectă dreptul fun
damental al omului Ia existență. 
Totodată, ei au salutat hotărîrile 
luate de unele orașe și comune 
vest-germanc de a se proclama 
zone denuclearizate.

luptătorilor pentru pace, împotriva 
armelor nucleare, ai organizațiilor 
de femei ,și de tineret. Participanții 
s-au pronunțat pentru retragerea 
din Yokosuka a navelor flotei a 7-a 
americane, împotriva pericolului de 
război, pentru dezarmare nucleară.

încheiat printr-un miting comun, în 
cadrul căruia vorbitorii au criticat 
politica de sporire a bugetelor mi
litare,, in dauna cheltuielilor sociale 
și a asigurării locurilor de muncă. 
Participanții au cerut adoptarea 
unor măsuri concrete de diminuare 
a șomajului de masă din S.U.A.

cleare. După cum relevă agenția 
United Press International, Olof 
Palme si-a exprimat speranța că in 
viitor vor putea fi inițiate negocieri 
în această problemă. Ținind seama de 
numărul mare de bombe, miile si 
obuze nucleare, care ar putea duce la 
declanșarea unei conflagrații — a de
clarat premierul suedez — crearea 
unei asemenea zone ar reduce peri
colul unui război atomic.

atolului Kwalalein, situat Ia peste 
5 000 km distanță in Pacific, a tre
buit să fie distrusă la scurt timp 
după plasarea pe traiectorie, întrucît 
deviase de la traseul stabilit. Purtă
torul de cuvint al bazei, citat de 
agenția A.P., a refuzat să precizeze 
cauza accidentului.

Vizita delegației parlamentare române 
in Thailanda

BANGKOK 25 (Agerpres). — De
legația parlamentară română con
dusă de tovarășul Nicolae Giosan, 
președintele Marii Adunări Naționa
le, care face o vizită oficială de 
prietenie în Thailanda, a fost pri
mită vineri de primul ministru, Prem 
Tinsulanonda.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, au fost transmise 
un mesaj cordial de salut și cele 
mai bune urări de sănătate și feri
cire personală regelui Thailandei, 
Bhumibol Adulyadej, iar poporului 
thailandez urări de pace și prosperi
tate. De asemenea, s-a transmis un 
salut cordial din partea șefului sta
tului român primului ministru și gu
vernului thailandez.

Mulțumind, primul ministru a ru
gat să se transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu călduroase urări 
de sănătate și fericire personală, de 
noi succese în activitatea prodigioa
să pe care o desfășoară, precum și 
urări de bunăstare și prosperitate 
poporului român prieten.

în aceeași zi, delegația a avut în
trevederi la Ministerul Afacerilor 
Externe, cu Arun Panupongi, ad
junct al ministrului, și la Ministerul 
Comerțului, cu Prapass Limpaban- 
dhu, adjunct al ministrului. în ca
drul întrevederilor a fost exprimată,

In favoarea soluționării pe cale pașnică 
a conflictelor din America Centrală

SAN JOSE 25 (Agerpres). — Reu
niți în capitala Republicii Costa Rica, 
miniștrii de externe din Honduras, 
Salvador și țara-gazdă au propus or
ganizarea unei conferințe ministe
riale a țărilor din America Centra
lă. consacrată examinării posibilită
ților de soluționare a conflictelor din 
regiune pe cale politică, prin nego
cieri — transmite agenția France

JAPONIA

Spre alegeri anticipate?
TOKIO 25 (Agerpres). — Primul 

ministru al Japoniei, Yasuhiro Naka- 
sone, a infirmat, în fața unui grup de 
parlamentari liberal-democrați, spe
culațiile privind o eventuală dizol
vare a Camerei Reprezentanților (ca
mera inferioară a parlamentului) și 
organizarea de alegeri legislative an
ticipate anul acesta, transmite agen
ția Kyodo. „Dacă nu se intimplă ni
mic extraordinar, nu voi dizolva 
parlamentul și nici nu trebuie să se 
ajungă la aceasta", a spus Nakasone, 
afirmind că membrii parlamentului 
își vor încheia mandatul de patru ani 
ce expiră vara viitoare.

Agenția Kyodo scrie că in rindul 
partidelor politice și al observatorilor 
din Tokio sînt tot mai intense spe
culațiile cum că actualul guvern li- 
beral-democrat ar vrea' șă organizeze 
alegeri anticipate anul acesta, pentru 
a-și Consolida ^pozițiile înainte ca 
popularitatea sa să fi fost prea afec
tată de programul de dezvoltare mi
litară a Japoniei.

Contenciosul comercial americano — vest-european
BRUXELLES 25 (Agerpres). — Co

misia C.E.E. a propus administrației 
Reagan organizarea unei reuniuni la 
nivel ministerial, care să ia în discu
ție dosarul divergențelor existente 
între Piața comună și Statele Unite 
in domeniul comerțului cu produse 
agricole, informează agenția France 
Presse. Propunerea este conținută in
tr-un document al „celor zece" adre
sat secretarului de stat american, 

de ambele părți, satisfacția față de 
evoluția pozitivă a relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre România 
și Thailanda, evidențiindu-se dorin
ța reciprocă de a lărgi și diversifica 
în continuare conlucrarea dintre cele 
două țări în domenii de interes co
mun.

S-a procedat, de asemenea, la un 
schimb fructuos de vederi in legă
tură cu unele probleme majore in
ternaționale. Gazdele au dat o înal
tă apreciere eforturilor și inițiative
lor întreprinse de președintele 
Nicolae Ceaușescu pentru soluționa
rea unora dintre cele mai acute pro
bleme ale lumii contemporane, în
deosebi cele privind apărarea păcii 
și înfăptuirea, dezarmării,, rezolvarea 
exclusiv pe calea pașnică, prin tra
tative, a conflictelor existente în di
ferite zone ale lumii, întărirea uni
tății de acțiune a țărilor in curs 
de dezvoltare, în vederea lichidării 
gravelor fenomene ale subdezvoltă
rii și instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale.

La primire și întrevederi a parti
cipat loan Revecu, însărcinat cu 
afaceri a.i. în Thailanda.

Delegația a vizitat obiective in
dustriale, agricole și social-culturale 
din Bangkok și regiunea Samut 
Prakan.

Presse. Ei au declarat deschisă parti
ciparea pentru toate statele din re
giune. „fără nici o excepție", și au 
subliniat necesitatea de a se conveni 
măsuri comune pentru realizarea și 
consolidarea unui climat de pace in 
America Centrală, în așa fel incit 
aceasta să devină cu adevărat o 
zonă a păcii și democrației — re
latează agenția.

Primarii italieni 
confruntați 

cu problema 
locuințelor

ROMA 25 (Agerprek). — La Roma 
a avut loc o consfătuire a 50 de pri
mari din marile orașe italiene, con
sacrată posibilităților de depășire a 
gravei crize de locuințe cu care este 
confruntată. Italia. în intervențiile 
lor, participanții au relevat că situa
ția din domeniul asigurării locuințe
lor pentru populație a devenit dra
matică. Potrivit datelor oficiale, Ita
lia se situează pe unul din ultimele 
locuri in Europa occidentală la capito
lul construcțiilor de locuințe. Numai 
anul trecut, volumul acestora s-a 
redus cu aproape 25 la sută. Profi- 
tind de această situație, proprietarii 
de apartamente măresc permanent 
chiriile. în prezent, au relevat vorbi
torii, peste 100 000 de familii italiene 

. sint amenințate cu evacuarea din 
cauza expirării contractelor șl impo
sibilității de a achita. noile chirii ma
jorate. Primarul Romei, Ugo Vetere, 
a subliniat că numai in capitala țării 
zeci de mii de familii se află în 
această situație.

George Shultz, în care S.U-.A. sint 
avertizate să nu mai continue practi
cile comerciale, considerate de către 
vest-europeni drept „inamicale și 
contrare dreptului comercial interna
țional". Dar, relevă A.F.P., Statele 
Unite acuză, la rindul lor, țările 
C.E.E. că, prin politica lor agricolă 
comună, acaparează piețe unde erau 
desfăcute, pînă acum, produse agri
cole americane.

Depășirea actualei crize 
economice mondiale 
impune o acțiune 

internațională concertată
NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). 

— într-o declarație făcută la sediul 
din New York al Națiunilor Unite, 
secretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, a adresat un apel 
pentru o acțiune internațională con
certată în Vederea redresării econo
miei mondiale, estimînd că măsurile 
întreprinse pînă în prezent, deși utile, 
nu constituie decît „reajustări între
prinse sub presiunea evenimentelor", 
informează agențiile Associated Press 
și France Presse. Perez de Cuellar a 
apreciat că recentele măsuri finan
ciare adoptate la scară internațională 
nu sînt suficiente pentru însănăto
șirea economiei mondiale. El a men
ționat că pentru realizarea acestui 
obiectiv sînt necesare, cu prioritate, 
măsuri specifice în favoarea țărilor 
în curs de dezvoltare, efectuarea de 
către statele industrializate a unor 
schimbări decisive în cadrul strate
giilor proprii, pentru stimularea acti
vității economice, pe baza unei poli
tici monetare și fiscale mai echili
brate. Totodată, a apreciat el, se 
impune intensificarea cooperării in
ternaționale.

Aceste măsuri, a subliniat secre
tarul general al O.N.U.,. trebuie să fie 
însoțite de negocieri asupra proble
melor pe termen lung in domeniile 
comerțului, materiilor prime, ener
giei, precum și pe plan monetar și 
financiar.

REUNIUNEA ȚĂRILOR AFRICANE, consacrată pregătirii celei de-a Vl-a 
sesiuni a Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț ,și Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.), și-a deschis lucrările la Libreville (Gabon). Participă dele
gații din 40 de state de pe continent, reprezentanți ai Comisiei Econo
mice a O.N.U. pentru Africa (C.E.A.) și ai Organizației Unității Africane 
(O.UA.). Dezbaterile se vor concentra asupra adoptării unui punct de 
vedere comun pentru viitoarea sesiune a U.N.C.T.A.D., de la Belgrad.

SESIUNEA CONSILIULUI ECO
NOMIC ȘI SOCIAL ARAB, care 

I examinează probleme legate de 
dezvoltarea agriculturii în țările 
membre. își desfășoară lucrările la 

. Tunis. Participanții, reprezentanți 
ai țărilor membre ale Ligii Arabe, 

I dezbat o serie de proiecte econo
mice comune și rolul organisme- 

I lor arabe specializate în aplicarea 
| lor. Experții care au pregătit lu

crările au insistat în recomandă- 
Irile lor asupra necesității dezvol

tării sectorului agricol, a creării de 
industrii agroalimentare în țările 
respective.

| UN APEL CĂTRE COMUNIȘTII 
FRANCEZI a fost adresat de Biroul 

I Politic al C.C. al P.C.F. In apel se 
cere comuniștilor să acționeze pen-

1 tru victoria candidaților forțelor de 
stingă la viitoarele alegeri munici- 

Ipale, al căror prim tur de scrutin 
va avea loc la 6 martie. Apelul ii 
cheamă pe toți comuniștii si oame- 

I nii muncii să facă totul pentru ca
■ rezultatele votului să permită in

trarea în consiliile municipale a 
. unui număr cit mai mare de repre

zentanți ai forțelor de stingă, astfel 
I incit partidele de stingă să poată 

continua politica de progres social 
I și transformări democratice.

PESTE 200 000 DE AFRICANI AU 
I FOST ÎNTEMNIȚAȚI, anul trecut, 

pe diferite termene, in Republica 
1 Sud-Africană, in baza „legii permi

selor". După cum se știe, in R.S.A.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Întrevedere între președintele Libanului și trimisul special 
al președintelui S.U.A. • Continuarea negocierilor tripartite 
Iibanezo-israeliano-americane • Un interviu al președintelui 
Comitetului Executiv al O.E.P. • Convorbiri egipteano- 

norvegiene
BEIRUT 25 (Agerpres). — Pre

ședintele Libanului, Amin Gemayel, 
a avut vineri noi convorbiri cu Phi
lip Habib, trimisul special al pre
ședintelui S.U.A. în Orientul Mij
lociu. Șeful statului libanez a prezi
dat apoi o reuniune la care au luat 
parte Philip Habib, ministrul libanez 
al afacerilor externe. Elie Salem, 
precum și membrii delegațiilor liba
neză și americană la negocierile tri
partite referitoare la retragerea tru
pelor israeliene din Liban, infor
mează agenția M.E.N.

Negocierile tripartite libanezo-israe- 
liano-americane privind retragerea 
trupelor Israelului din Liban s-au 
desfășurat „într-un spirit pozitiv", a 
declarat, la încheierea rundei de joi 
a convorbirilor. Daoud Sayegh, purtă
tor de cuvint al delegației libaneze. 
După cum informează agenția Asso
ciated Press, el a menționat că în 
subcomitetul care a abordat proble
ma încetării stării de război și in cel 
privind retragerea trupelor și aran
jamentele de securitate „au avut loc 
dezbateri aprofundate" asupra unor 
propuneri avansate de partea liba
neză. Purtătorul de cuvînt a arătat 
însă că între părți continuă să exis
te divergențe.

BELGRAD — Principiile de bază 
ale mișcării de nealiniere trebuie să 
fie respectate în dezbaterile celei 

populația majoritară de culoare este 
obligată să poarte in permanență 
mai multe documente care să ateste 
numele, rasa, tribul din care pro
vine purtătorul, locul nașterii, nu
mărul său de înregistrare, dovada 
că si-a plătit impozitele, notații lu
nare ale patronului la care lu
crează. Lipsa unuia dintre docu
mentele menționate este suficientă 
pentru a arunca in închisoare pe 
cei găsiți in „culpă".

TEST ELECTORAL. — Candida
tul coaliției partidelor liberal și s0~ 
cial-democrat din Marea Britanie 
a ciștigat alegerile pentru Camera 
Comunelor desfășurate joi in cir
cumscripția londoneză din cartierul 
docurilor, considerată citadelă a 
partidului laburist. Se menționează, 
intre altele, că la acest scrutin, con
siderat un test electoral major, 
laburiștii s-au prezentat divizați, 
cu doi candidați, ceea ce a dus la 
pierderea alegerilor. ‘

SPANIA DOREȘTE AMPLIFI
CAREA RELAȚIILOR CU IUGO
SLAVIA, a declarat ministrul spa
niol al afacerilor externe. Fernan
do Moran, în cadrul convorbirilor 
avute, la Madrid, cu Mirko Ostoici, 
adjunct al secretarului federal pen
tru afacerile externe al Iugoslaviei. 
Interlocutorii au examinat evoluția 
situației internaționale, cu priori
tate în Europa și zona Meditera-

de-a Vil-a Conferințe la nivel înalt 
de la Delhi și să fie incluse în. toate 
documentele ce urmează a fi adop
tate — a declarat, intr-un interviu 
acordat televiziunii din Novi Sad, 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, El a arătat — 
după cum transmite agenția Taniug 
— că reuniunea din capitala indiană 
are loc într-un moment important și 
hotărîtor al vieții internaționale. 
După ce a relevat importanța rezol
vării pe cale pașnică a conflictului 
dintre Iran și Irak, Yasser Arafat și-a 
exprimat convingerea că țările neali
niate vor acționa pentru soluții con
crete la criza din Orientul Mijlociu 
și pentru rezolvarea problemei pa
lestiniene.

CAIRO — Ministrul de externe al 
Egiptului, Kamal Hassan Aii, și omo
logul său norvegian, Svenn Stray, 
aflat în vizită oficială la Cairo, au 
subliniat necesitatea retragerii neîn- 
tirziate a trupelor străine din Liban, 
în vederea promovării procesului de 
pace în Orientul Mijlociu. După cum 
informează agenția Reuter, ministrul 
de externe egiptean a declarat, de 
asemenea, că cele două părți au evi
dențiat că politica Israelului de a 
construi noi așezări in teritoriile 
arabe ocupate constituie un obstacol 
serios în calea eforturilor depuse 
pentru instaurarea păcii în regiune.

O NOUA REUNIUNE PLENARA 
A DELEGAȚIILOR U.R.S.S. ȘI 
S.U.A. participante la ratativele | 
sovieto-americane priviry’ limitarea 
armelor nucleare în Eu ?6-. a a avut î 
loc la Geneva.

DEMONSTRAȚIE PENTRU APĂ- , 
RAREA LOCURILOR DE MUNCĂ. 
Peste 3 000 de persoane au pârtiei- I 
pat, la Hamburg, la o demonstrație 
de protest împotriva concedierilor I 
din industria metalurgică vest-ger- 
mană. Demonstrația s-a încheiat 
printr-un’ miting, in cadrul căruia 
vorbitorii au relevat că in industria 
metalurgică din Hamburg numărul | 
locurilor de muncă a scăzut in ulti
mii ani cu aproape 50 000. Totodată, i 
s-a arătat că in principalul sector 
de activitate al orașului — construe- * 
țiile navale — au fost concediați 
aproape 60 la sută din salariați.

REDUCEREA EXPORTURILOR 
S.U.A., din cauza supraevaluării do- | 
larului pe piețele monetare occi
dentale și a persistenței recesiunii 
mondiale, se va solda, anul acesta, , 
cu un deficit comercial evaluat 
la 70 miliarde dolari, față de 42,5 I 
miliarde dolari în 1982, relevă o 
prognoză întocmită de „Marine I
Midland Bank", din New York. Se |
estimează, totodată, că deficitul
balanței de plăți a S.U.A. va crește .
la 30 miliarde dolari, față de 3 mi
liarde dolari anul trecut.

PRODUCȚIA DE OȚEL A CELOR I 
ZECE țări membre ale Pieței co- ' 
mune a ajuns în ianuarie la cel 
mai redus nivel din istoria C.E.E. I 
— a anunțat Direcția de statistică a ' 
Comunității Economice Europene de 
la Bruxelles. în 1982, a menționat 
sursa amintită, nivelul producției I 
de oțel a fost cu 16,3 Ia sută mai 
mic decît în anul 1981.

NAUFRAGIU. Ultimul bilanț al 
naufragiului feribotului „Chrissi I
Avghi", care s-a scufundat miercuri I
seara, din cauza furtunii, în sur’ v 
insulei Eubea, se ridică la 9 mOrți, I 
17 dispăruți, 14 persoane fiind sal- I 
vate, s-a anunțat la Atena.

PROBLEME 
STRINGENTE 

ALE ECONOMIEI
MONDIALE
Problema datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare constituie, in 

prezent, punctul cel mai critic al relațiilor economice internaționale. Co
pleșite de impactul unor factori asupra cărora n-au nici o putere de con
trol, statele „lumii a treia" au acumulat o datorie fabuloasă, care le-a 
blocat, practic, dezvoltarea. Stoparea creșterii economice înrăutățește și 
mai mult situația țărilor in cauză și, în același timp, are consecințe tot 
mai serioase asupra celorlalte state, inclusiv asupra celor avansate.

Tabloul economiei mondiale a de
venit astfel sursa unor vii neliniști 
și preocupări atît pe plan național, 
cit și internațional. O dovedește și 
convocarea înainte de termenul sta
bilit inițial a recentei sesiuni, de la 
Washington, a Comitetului Interimar 
al Fondului Monetar Internațional 
(F.M.I.), care, în fapt, marchează de
butul unei suite de reuniuni econo
mice internaționale ce se va încheia 
în iunie, la Belgrad, cu Conferința 
Națiunilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare (U.N.C.T.A.D. — VI).
De-a lungul celor cinci luni de ne
gocieri, țările dezvoltate și cele în 
curs de dezvoltare vor analiza, se
parat sau împreună, diferitele as
pecte legate de problemele cu care 
sint confruntate economiile lor, în 
vederea găsirii modalităților de a le 
soluționa. O sarcină deloc ușoară, 
dacă avem în vedere complexitatea 
problemelor respective, dar care nu 
mai poate fi ocolită, dacă ținem sea
ma de gravitatea lor.

Dramatismul actualei situații fi
nanciare internaționale constă în ra
piditatea cu care crește datoria ex
ternă a statelor în curs de dezvolta
re, fapt care implică sporirea poverii 
rambursării ei și, implicit, reducerea 
activității economice în țările de
bitoare. Astfel, după statisticile 
O.C.D.E., datoria externă a țărilor 
„lumii a treia" s-a ridicat în 1982 la 
626 miliarde de dolari, ceea ce în
seamnă o triplare în ultimii șase ani, 
sau o dublare la fiecare doi ani.

Cum se explică un asemenea fe
nomen ?

Datoria externă a unei țări este 
rezultatul acumulării, timp de mai 
mulți ani, a deficitelor balanței sale 
de plăți curente, deficite pe care țara 
respectivă este nevoită să le acopere 
prin recurgerea la împrumuturi și 
credite de pe piața internațională, 
într-o astfel de situație se află în
deosebi țările rămase in urmă, care

Soluționarea constructivă a problemei datoriilor externe ale țărilor 
în curs de dezvoltare - un imperativ al progresului general

— datorită structurilor lor. economi
ce deformate, moștenite de la tre
cutul colonial — nu dispun de sufi
ciente resurse proprii pentru a-șl 
susține programele de dezvoltare, 
fiind constrînse să recurgă la resur
se externe. Atîta vreme cît creditul 
internațional și-a îndeplinit adevă
rata funcție, aceea de factor stimu
lator al creșterii economice, datoria 
externă a „lumii a treia" n-a consti
tuit pentru nimeni o problemă. O- 
biectivele economice implantate cu 
ajutorul împrumuturilor și creditelor 
externe aduceau, după un timp, ve
nituri din care debitorii își onorau 
obligațiile față de creditori.

Astăzi însă, situația este alta. Cre
ditul internațional a devenit o pu
ternică frînă în calea dezvoltării. Iar 
principala cauză a metamorfozării 
funcției creditului este politica do- 
binzilor înalte promovată, de la o 
vreme, de țările capitaliste dezvoltate. 
Potrivit datelor Băncii Mondiale, in
tre 1970—1982, datoria externă a țări
lor în curs de dezvoltare a sporit de 
aproape 10 ori, în timp ce serviciul 
datoriei, adică ratele de amortizare 
și dobînzile aferente — de 17 ori. 
Faptul că serviciul datoriei a crescut 
mai repede decît însăși datoria se 
explică tocmai prin practica spoliatoa
re a dobînzilor exagerat de mari. în 
1979, nivelul mediu al dobînzilor la 
împrumuturile acordate de băncile 
particulare era de 12 la sută ; in 
1981, el ajunsese deja la 18 Ia sută. 
Politica „banilor scumpi" — care a 
făcut ca volumul plăților efectuate 
de țările în curs de dezvoltare în 
contul dobînzilor să crească. între 
1970—1982, de 26 de ori — a sporit 
nemăsurat dificultățile economice și 
financiare ale statelor în cauză. Dacă 
la începutul perioadei amintite 
transferul net de resurse (adică acea 
parte din totalul creditelor externe 
care rămîne la dispoziția țărilor de
bitoare după acoperirea serviciului 

datoriei) era de 45 la sută, la sfîrși- 
tul ei. proporția se redusese la 15 la 
sută. Cu alte cuvinte, creditul inter
național a încetat să mai fie un sti
mulent al creșterii economice, noua 
sa funcție fiind aceea de a spori și 
mai mult profiturile marelui capital. 
Multe țări sărace sînt nevoite, în 
prezent, să apeleze la noi credite

— Povara celor peste 600 miliarde de dolari sau 
implicațiile „exploziei" datoriilor externe ale 
„lumii a treia".

— Cînd creditul internațional slujește exclusiv 
profiturile capitalului financiar devine o frînă în 
calea dezvoltării.

— Cursa cu 20 000 de obstacole... comerciale.
— Consecințele distructive ale politicii dobînzilor 

înalte afectează aproape toate țările lumii.
— Propunerile României socialiste — propuneri 

realiste, concrete, eficiente, în conformitate cu 
interesele tuturor popoarelor.

pentru a plăti doar dobînzile la îm
prumuturile anterioare.

Un alt factor important care con
tribuie la înrăutățirea situației eco
nomice și financiare a statelor în 
curs de dezvoltare este criza econo
mică. Stagnarea economiei țărilor 
dezvoltate și restrîngerea cererii de 
produse provenite din statele în curs 
de dezvoltare a dus la scăderea ver
tiginoasă a prețurilor la materiile 
prime și, implicit, a veniturilor din 
exporturi ale „lumii a treia". Ca ur
mare a prăbușirii prețurilor in 1981 
și 1982, indicele U.N.C.T.A.D. al pre
țurilor la principalele produse de 
bază exportate de țările în curs de 
dezvoltare a coborît, anul trecut, cu 
10 la sută sub nivelul din 1950, în 
timp ce prețul multor materii prime 
n-a atins nici jumătate din nivelul 

înregistrat cu o generație în urmă. 
Datorită marasmului de pe piața 
produselor de bază, veniturile din 
exporturi ale țărilor sărace au scăzut 
în numai doi ani (1981—1982) cu cir
ca 21 miliarde de dolari.

în aceeași direcție acționează și 
neoprotecționismul țărilor capitaliste 
dezvoltate, mai - exact cele peste 20 000

de obstacole comerciale, inventaria
te de secretariatul U.N.C.T.A.D., 
care, în marea lor majoritate, sînt 
menite să restrîngă accesul pe piețe
le țărilor bogate al produselor prove
nite din statele sărace. Pe de altă 
parte, inflația din Occident scum
pește importurile țărilor în curs de 
dezvoltare, ceea ce contribuie la de
teriorarea balanței comerciale și de 
plăți a acestor state, la sporirea da
toriei lor externe. ,

în condițiile în care accesul pe 
piețele internaționale de mărfuri și 
capitaluri este tot mai limitat, cînd 
creditul a devenit un mijloc de ex
ploatare și îmbogățire a unor state 
pe seama altora, țările rămase în 
urmă sint constrînse să-și reducă im
porturile și investițiile în producție, 
fapt care slăbește îngrijorător proce

sul dezvoltării lor economice șl so
ciale. în 1981, statele în curs de dez
voltare au înregistrat, pentru prima 
dată, o reducere absolută a venitu
lui mediu pe locuitor. Deși datele 
pentru 1982 sînt încă incomplete, e- 
xistă suficiente indicii că economia 
statelor respective s-a înscris și anul 
trecut pe aceeași pantă descendentă.

Ar fi nerealist să se creadă că gra
vele probleme economice și finan
ciare care confruntă țările în curs de 
dezvoltare privesc numai statele în 
cauză. în condițiile interdependențe
lor crescînde ce caracterizează lu
mea de azi, nici o țară, indiferent de 
potențialul său economic, nu se poa
te considera la adăpost de cele ce 
se intimplă în afara frontierelor ei. 
Cazul cunoscutei Banco do Brasil 
este cel mai recent, dar poate nu și 
cel mai semnificativ. Despre ce este 
vorba? La un moment dat, cea mai 
mare bancă a Braziliei n-a mai fost 
în măsură să facă față angajamen
telor sale în dolari. Or. mai multe 
bănci americane așteptau tocmai a- 
ceste încasări pentru a-și onora, ele 
însele, unele scadențe. Mai erau 
doar doi pași pînă la o cascadă de 
falimente și numai intervenția ur
gentă a Sistemului Federal de Re
zerve a putut evita catastrofa. E- 
xemplu în plus care ilustrează 
un adevăr alarmant : copleșit de 
povara îndatorării tot mai mari a 
țărilor „lumii a treia", sistemul fi
nanciar internațional riscă în orice 
moment să se prăbușească.

Implicațiile interdependențelor din
tre state sînt însă mult mai cuprin
zătoare. Dacă, așa cum se intimplă 
în prezent, țările sărace nu mai pot 
să-și achite datoriile externe, din 
cauza reducerii veniturilor din ex
porturi și a nivelului prea ridicat al 
dobînzilor, ele își reduc importurile, 
fapt ce nu poate rămîne fără urmări 
negative și asupra țărilor bogate, 
care desfac în primul grup de state 
o treime din produsele lor desti
nate pieței externe. S-a calculat că 
în cazul S.U.A., de exemplu, un mi
liard de dolari în produse de export 
înseamnă 40 000 de locuri de muncă 
și că, în consecință deteriorarea co
merțului exterior american a provo
cat numai într-un singur an (1981) 
pierderea a 500 000 de slujbe. Din 

aceleași cauze, pe ansamblul țărilor 
capitaliste dezvoltate s-au pierdut 
în mai puțin de doi ani aproape trei 
milioane de locuri de muncă, ceea 
ce a făcut ca șomajul și falimentele 
să se ridice la niveluri nemaiintîlni- 
te după marea criză din anii ’30.

Evoluțiile din economia mondială 
reliefează, astfel, și mai pregnant 
realismul poziției României, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu privind 
căile și modalitățile de depășire a 
actualei crize economice mondiale. 
Așa cum se arăta și în Raportul pre
zentat de secretarul general al parti
dului nostru la Conferința Națională, 
în prezent se impune mai mult ca 
oricind adoptarea unor măsuri ferme 
pentru sprijinirea țărilor în curs de 
dezvoltare și crearea condițiilor pen
tru progresul lor economico-social, 
prin realizarea unor înțelegeri cores
punzătoare între țările bogate și cele 
sărace. în acest sens, președintele ță
rii noastre evidențiază imperativul a- 
bordării într-un spirit nou a proble
mei creditelor pentru țările în curs 
de dezvoltare, apreciind că trebuie 
să se aibă in vedere anularea com
pletă a datoriei țărilor sărace, o re
ducere generală a acestora pentru 
statele mai puțin avansate și acor
darea în continuare de sprijin țări
lor sărace in dezvoltarea lor econo- 
mico-socială. în același timp. Româ
nia consideră necesar să se treacă la 
adoptarea, in cadrul O.N.U., a unei 
carte privind principiile relațiilor 
dintre state, care să asigure o cola
borare economică internațională și 
schimburi comerciale echitabile, un 
raport just între prețul materiilor 
prime și cel al produselor industria
le, un acces liber pentru toate sta
tele la tehnologia modernă.

Desigur, în asemenea înțelegeri 
sînt interesate togte statele, inclusiv 
cele dezvoltate deoarece, așa cum 
au dovedit-o evoluțiile din ultima 
vreme, însăși propria lor dezvoltare 
este condiționată de o soluție realis
tă. îndrăzneață în problemele sub
dezvoltării. ale edificării unei noi 
ordini economice internaționale, che
mată să asigure dezvoltarea mai 
rapidă a țărilor rămase in urmă, 
progresul și bunăstarea tuturor po
poarelor.

Gh. CERCELESCU

Evoluția situației 
din Salvador

SAN SALVADOR 25 (Agerpres). 
— Forțele Frontului Farabundo 
Marti pentru Eliberare Națională 
(F.M.L.N.) au anunțat că și-au insti
tuit controlul asupra orașului Per- 
quin, din nord-estul țării — infor
mează agențiile France Presse și 
A.P.

Potrivit postului de radio „Vence- 
remos", batalionul „Ramon Belloso", 
special instruit pentru lupta împo
triva insurgenților, „a abandonat în 
grabă" localitatea datorită atacurilor 
inițiate de detașamentele F.M.L.N. 
Aceeași sursă a adăugat că insur
genții controlează, de asemenea, lo
calitatea Las Aldeitas, din departa
mentul Chalatenango, situată '.a 
circa 60 km nord de San Salvador.

Capriciile vremii
In cursul zilei de vineri, in Liban 

a continuat să ningă viscolit, in- 
greuind operațiunile de salvare a 
persoanelor înzăpezite. La altitudinea 
de 600 de metri s-au înregistrat ava
lanșe de zăpadă. In regiunea Cedri
lor, un hotel, si mai multe locuințe 
au fost distruse de avalanșe, care au 
cauzat moartea a 11 persoane, infor
mează agenția France Presse. Potrivit 
aceleiași surse, cimpia Bekaa, din 
centrul Libanului, este amenințată de 
inundații din cauza ploilor toren
țiale care au dus la creșterea nive
lului riurilor.

In capitala Iordaniei. Amman, pe 
colinele învecinate și în regiunea 
muntoasă a țării a continuat să ningă. 
Acesta este cel d&-al treilea val de 
frig înregistrat in Iordania in ulti
mele zece zile.

In Turcia, toate comunicațiile teres
tre care duc la Ankara au fost între
rupte, in noaptea de joi spre vineri, 
relatează agenția France Presse. 
Autovehicule in care se află aproxi
mativ 3 000 de persoane au fost înză
pezite pe șoseaua Ankara—Afgon. 
Trenul Sivas-Samsun, între Anatolia 
Centrală si Marea Neagră, a fost imo
bilizat in regiunea muntoasă din cau
za stratului gros de zăpadă. Potrivit 
unui bilanț oficial, din cauza timpu
lui nefavorabil, in ultimele cinci zive 
in Turcia și-au pierdut viața 13 per
soane, alte șapte fiind date dispărute. 
Temperatura cea mai scăzută a fost 
înregistrată in Munții Ararat — mi
nus 50 de grade C.

(Agerpres)
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