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Contribuția activă a constructorilor 
români la amplificarea cooperării 

economice internaționale
— In Raportul prezentat de tova

rășul Nicolae Ceaușescu la Confe
rința Națională a partidului se sub
liniază că, in acest an, participarea 
activă a țării noastre la schimburile 
comerciale și cooperarea economică 
internațională vor fi puternic am- 
pf'figate. In context, sarcinile ce re
vin "nităților Departamentului pen
tru construcții in străinătate vor 
cunoaște o creștere notabilă. Vă ru
găm, pentru început, tovarășe mi
nistru, să ne prezentați principalele 
obiective ale planului din acest an.— Sarcinile de plan ale departamentului pe anul 1983, stabilite in strictă concordanță cu orientările și indicațiile date personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, sînt caracterizate atît prin amploare, cit și prin complexitate. în primul rind, ele prevăd ca aportul valutar realizat pe ansamblul activității desfășurate pe șantierele noastre din străinătate să fie aproximativ de 2,6 ori mai mare decît in anul trecut ; productivitatea muncii va crește, la rindul ei, cu aproape 15 la sută. Sporuri la fel de mari urmează să fie înregistrate și în cadrul activității de proiectare și asistență tehnică. Bunăoară, aportul valutar planificat numai pe seama asistenței tehnice acordate în domeniul construcțiilor va fi de 3—4 ori mai mare decît in anul 1982. Menționez, tot în acest cadru, sarcinile deosebite ce ne revin acum și în domeniul executării lucrărilor de îmbunătățiri funciare, prin preluarea de către departamentul nostru a Antreprizei române de construcții pentru îmbunătățiri funciare — A.R.C.I.F.în afara acestor creșteri cantitative, apreciabile în ..sine, vreau să evidențiez accentul deosebit pus de prevederile planului din acest an pe adincirea și perfecționarea laturilor calitative ale activității noastre — cerință subliniată cu tărie de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul prezentat la Conferința Națională a partidului. Din acest punct de vedere, creșterea susținută a eficienței economice, concomitent cu satisfacerea celor mai ridicate exigențe ale beneficiarilor externi, tot mai numeroși in ultimul timp, vor constitui in mod hotărît obiectivele fundamentale în activitatea departamentului. Altfel spus, eforturile noastre vor fi in permanență concentrate asupra adoptării celor mai adecvate măsuri subordonate înfăptuirii Ia timp și întocmai a programelor de punere în funcțiune,

îndeplinirii riguroase și depășirii sistematice a planului de încasări valutare, obținerii ritmice și integrale a beneficiului prevăzut, precum și asupra introducerii unei ferme discipline economieo-financiarc, a unui sever regim de economii și încasării Ia timp a producției executate. Avem in vedere in acest scop, printre alte acțiuni, extinderea zonelor de activitate, diversificarea structurii lucrărilor realizate în străinătate. îmbunătățirea substanțială a activității de prospectare și ofertare, adaptarea cu operativitate la cerințele tuturor partenerilor

Ion STÂNESCU
șeful Departamentului 

pentru construcții in străinătate

noștri, în paralel cu perfecționarea activității de proiectare și de execuție a lucrărilor pe șantiere.Dincolo de aspectele sale strict economice, amploarea sarcinilor din acest an mai relevă o concluzie extrem de importantă. înființat din inițiativa personală a tovarășului Nicolae Ceaușescu și funcționind sub îndrumarea nemijlocită a conducerii de partid și de stat. Departamentul, pentru construcții in străinătate este o ilustrare elocventă a preocupării statornice a partidului nostru, a secretarului său general, pricind promovarea unei politici de largă cooperare între state, indiferent de orinduirea lor socială, de larg sprijin acordat țărilor in curs de dezvoltare, cu care promovăm forme moderne de cooperare in producție, realizind peste 130 de obiective economice și sociale. Activitatea neobosită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, acordurile și înțelegerile convenite, în urma întîlnirilor și convorbirilor purtate cu numeroși conducători de state, au creat condiții favorabile încheierii unor contracte importante și ale unui avînt deosebit al activității de construcții în străinătate.
— Îndeplinirea sarcinilor calitati

ve și cantitative la care v-ați refe
rit ridică, cum e și firesc, numeroa
se exigențe in fața constructorilor 
de pe șantiere, a specialiștilor din 
departament și din unitățile sale. 
Care anume dintre aceste exigențe 
se află pe primul plan ?—1 M-aș opri, inainte de toate, la necesitatea și, totodată, preocuparea susținuta pentru promovarea cu prioritate in cadrul lucrărilor contractate in străinătate a proiectelor, tehnologiilor, instalațiilor, mașinilor, utilajeior și materialelor romanești. După cum se vede, este vorba de o mutație profunda in producția destinată exportului, reflectată prin creșterea considerabilă a ponderii produselor cu grad inalt de prelucrare, care incorporează cit mai muită creativitate proprie și permit valorificarea superioară a potențialului teiinico-științitic și industrial de care dispune economia noastră, în acest scop, am adoptat o gamă largă, de măsuri tehnice și organizatorice : astfel, este prevăzut ca toate institutele de proiectare care elaborează documentații pentru șantierele departamentului să fie înregistrate in străinătate, iar la intoc- mirea proiectelor au fost și sint angajați specialiști cu pregătire superioară și iarga experiență in domeniul lor de activitate ; acordăm o atenție deosebită contractării acelor lucrări industriale și social-culturale care ne dau posibilitatea să promovăm, intr-o măsură sporită, exportul de utilaje tehnologice și instalații complexe ; am stabilit, împreună cu ministerele producătoare, programe de asimilare a necesarului de produse și materiale solicitat la construirea și dotarea obiectivelor iii Străinătate. Dealtfel,' dacă pină nu demult aveam un sector de achiziții de materiale cu plata în valută, în prezent acesta a fost transformat, la indicația secretarului general al partidului, în sector de omologare și export de materiale românești. Ca urmare, pe ansamblul lucrărilor noastre, numărul de repere care ar fi trebuit aduse din import și au fost inlocuite cu materiale din producția internă a sporit la peste 8 000. Pe această linie s-a acționat, în ultima vreme, in cadrul unor vizite de lucru efectuate de conduce-
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înceo insămînțările și celelalte lucrări agricole de primăvară, lucrări care vor sta la baza producțiilor mari care urmează să fie obținute in acest an. Pină acum nu au fost insămințate decît suprafețe restrinse, dar primăvara a sosit și cu toate că timpul rece se menține in unele zone, în zilele următoare lucrările in cimp și in grădinile de legume, în livezi și vii vor' fi intensificate. Există create toate condițiile ca lucrările agricole de sezon șă fie executate în timnul optim și de cea mai bună calitate. Important este pa acum, odată cu declanșarea campaniei de primăvară, in fiecare unitate agricolă aceste condiții să fie folosite din plin pentru ca însâmințările și celelalte lucrări să fie efectuate corespunzător normelor prevăzute in tehnologii. în această privință, sarcini de mare răspundere revin cadrelor de conducere și specialiștilor din unitățile agricole și din cadrul organelor de specialitate.în cuvîntarea la Plenara Consiliului National al Agriculturii, referindu-se la răspunderile mari care revin cadrelor de conducere și specialiștilor din agricultură pentru creșterea producției și așezarea pe baze moderne a întregii agriculturi, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat necesitatea ca fiecare inginer, fiecare cadru de conducere din agricultură să-și desfășoare activitatea în strînsă legătură cu cooperatorii și oamenii muncii din fiecare unitate, să participe efectiv la activitatea de producție — la insămințări, la stringerea recoltei — să nu facă practic nici un fel de lucrări de birou in perioada campaniilor agricole.Tocmai pornind de la cerința de a se munci într-un mod mai responsabil, de a se îmbunătăți radical intreaga activitate în agricultură, in cursul iernii s-a desfășurat, pe baza unui program unitar, o amplă acțiune pentru ridicarea cunoștințelor profesionale ale oamenilor muncii din agricultură și de instruire a specialiștilor și a cadrelor de conducere din agricultură. Important este ca, odată cu începerea lucrărilor agricole de primăvară, toate cadrele de conducere și specialiștii din unitățile agricole, din aparatul organelor de specialitate să-și mute centrul lor de activitate in cimp, in grădini, vii și livezi, unde, pe baza cunoștințelor noi acumulate sau aprofundate la cursurile de perfecționare și instruire, să asigure ca toate lucrările să fie executate in limitele termenelor stabilite și la un înalt nivel calitativ. Și aceasta cu atît mai mult cu cit condițiile pedoclimatice din această primăvară diferă simțitor față de alți ani. După cum se știe, datorită precipitațiilor reduse din iarnă, în unele zone — Do- brogea. Moldova și partial în Oltenia și Podișul Transilvaniei — rezervele de apă din sol sînt mici, situîndu-se intre 40 și 50 la sută din nivelul optim. Iată de ce. în primul rind, lucrările de pregătire a terenului vor trebui executate de asemenea natură incit să se prevină pierderea apei din sol.O condiție esențială pentru obținerea de recolte mari la hectar. îndeosebi la porumb, sfeclă de zahăr și cartofii în cultură intensivă, o constituie realizarea densităților pre
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văzute Ia hectar. Se cunosc atît factorii care concură la asigurarea densității optime la hectar, cit și cauzele care fac să se diminueze numărul plantelor. Asupra acestor factori trebuie acționat încă de pe acum : folosirea unor semințe de cea mai bună calitate. ale căror însușiri biologice să fie cunoscute in amănunt de fiecare specialist, reglarea corectă a semănătorilor, asigurarea unui agrofond bogat prin folosirea unor doze corespunzătoare de îngrășăminte naturale și chimice, iar in ultima instanță. încadrarea semănatului in limitele timpului optim. Din controalele efectuate de organele Ministerului Agriculturii a rezultat insă că unele unități nici la această dată nu au intrat in posesia semințelor repartizate, iar unii snecia- liști Și cadre de conducere nu veghează cu responsabilitate ca semințele pe care le-au primit să fie păstrate in bune condiții, ceea ce poate avea urmări negative asupra însușirilor lor germinative. în unele locuri nu se respectă normele tehnice la folosirea îngrășămintelor. Con- statindu-se asemenea neajunsuri, se pune întrebarea firească: la ce au servit cursurile de perfecționare profesională din moment ce noțiuni elementare ale tehnologiilor nu sînt respectate ?Bineînțeles, calitatea însămintărilor, ințele- gind prin aceasta încadrarea lor in termenele stabilite și respectarea normelor tehnice, atestă competența și răspunderea cadrelor de conducere și a specialiștilor din agricultură, în zilele care vor urma se va trece la însă- mințarea culturilor din prima epocă. Chiar de la semănatul primelor hectare trebuie urmărit ca pe flecare parcelă să se lucreze cu maximă răspundere.în cadrul activității de instruire a cadrelor de conducere și de specialitate din agricultură, un punct important l-a constituit analiza rezultatelor de producție obținute pe unități, ferme, formații de muncă, stabilin- du-se și responsabilitatea celor care prin activitatea lor necorespunzătoare au făcut ca recoltele sâ nu fie la nivelul posibilităților. Pentru ca asemenea constatări să nu fie făcute la sfîrșit, cînd orice măsuri sînt tardive, este necesar ca toți specialiștii și cadrele de conducere din unitățile agricole să analizeze pe parcursul lucrărilor agricole, de la prima brazdă trasă în cimp. ce s-a făcut bun și ce s-a greșit pentru a se putea îndrepta imediat. astfel incit peste tot. în toate unitățile agricole, pe toate terenurile care vor fi în- sămințate in această primăvară să fie obținute recolte mari.Sarcini mari in actuala campanie agricolă revin organelor și organizațiilor de partidl care au datoria ca prin întreaga muncă poli" tico-educativă să ridice nivelul răspunderii cadrelor de conducere și specialiștilor din agricultură pentru întreaga activitate pe care o desfășoară, asigurindu-le toate condițiile necesare pentru a-și pune în valoare cunoștințele, capacitatea tehnică și organizatorică în vederea executării tuturor lucrărilor agricole de primăvară la timp și la un inalt nivel calitativ, spre a Se pune astfel o temq- !ie puternică producției agricole din acest an.
BRĂILA: O nouă și modernă instalație chimică

ORIENTĂRI MAJORE CUPRINSE ÎN CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

LA CONFERINȚA PE ȚARĂ A PREȘEDINȚILOR CONSILIILOR POPULARE

Autoritatea se cîștigă în activitatea
de zi cu zi, prin

Adresîndu-se participanților la Conferința pe țară a președinților 
consiliilor populare, tovarășul Nicolae Ceaușescu atrăgea atenția asu
pra exigențelor deosebite care se impun față de munca de zi cu zi 
a acestei importante categorii de activiști, față de recrutarea și asi
gurarea pregătirii cadrelor de conducere din comune și orașe. „Munca 
primarilor o simte fiecare cetățean și, de aceea, vrem să discutăm 
foarte deschis lucrurile - arăta secretarul general al partidului. Pe 
primul plan trebuie să asigurăm primari, secretari de partid in fie
care comună și oraș la nivelul celor mai inalte cerințe".

qxemplu personal
Intr-adevăr, de calitatea, conștiinciozitatea, de eficiența muncii pri

marilor depinde in foarte mare măsură desfășurarea în bune condiții 
a vieții, atit de complexe, a fiecărei așezări. Stilul de muncă al aces
tora influențează puternic stilul de muncă al întregului consiliu popu
lar, ritmul de viață, de progres, al comunei sau orașului.

Pornind de la aceste considerente, in cadrul suitei de dialoguri 
despre stilul de muncă al consiliilor populare, publicăm astăzi con
vorbirea cu ion DUȚU, primarul comunei Filipeștii de Pădure din ju
dețul Prahova.

® Odată cu începerea lucrărilor, 
centrul activității inginerilor 
agronomi, a conducerilor de 
unități trebuie să se mute in 
cimp, în grădini și livezi

® Maximă exigență pentru pre
gătirea diferențiată a terenului, 
pentru respectarea normelor 
tehnice la semănat

Fabrica de sulfura de carbon de lă Combinatul de fibre artificiale din Brăila a fost realizată după o concepție originală, avind o capacitate de 40 000 tone pe an. Procedeul de fabricație, prin sinteza dintre sulf si gaz metan, prezintă numeroase avantaje față de cel clasic. Astfel, nu se mai folosesc

materiale deficitare, consumul de energie electrică pe tona de produs se reduce de circa șapte ori. la nivelul producției unui an reaiizin- du-se o economie de circa 62 000 kWh energie electrică, precum și o diminuare cu peste 31 000 tone a consumului de combustibil conventional. Această fabrică asigură

materia primă pentru producerea fibrelor, firelor și fo-| liilor celulozice, pentru obti- nerea insecticidelor, precum și pentru desfășurarea anu-! mitor procese tehnologice in! cadrul altor platforme chW mice. Instalațiile fabricii —! pe care le prezentăm parțial in fotografia alăturată — au un inalt grad de automatizare. (Corneliu Ifrim).
Etica profesorului

Pornind de la îndatoririle complexe, de înaltă răspundere, conferite școlii 
de Congresul al Xll-lea și Conferința Națională ale partidului, de la orientările 
și indicațiile privind pregătirea pentru muncă și viață, educarea patriotică și re
voluționară a tinerei generații, formulate cu diferite prilejuri de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ne-am propus, împreună cu profesori și directori de licee și 
școli generale din Buzău, să conturăm un posibil portret moral, un cod etic al 
celor învestiți de societatea noastră socialistă cu misiunea nobilă de educatori.

Munca -
sursa prestigiului profesional

— V-am așteptat o zi ca să rămi- 
neți după orele de program. E aproa
pe seară, in godin arde gazul, afară 
„arde" crivățul, ați acceptat dialogul, 
cred că e momentul să vă „divulg" și tema : stilul de muncă al prima
rului. Asta vrea să însemne că tre
buie să ne cam definim și termenii. 
Nu putem discuta despre „stil de 
muncă" fără să știm ce-i acela „stil" 
și ce-i aceea „muncă", respectiv 
program de muncă.— Ore de program la primărie? Hm... Dimineața intru in biroul ăsta la 5 și un sfert. La 5 și treizeci de minute sosesc autobuzele cu minerii pentru schimb. Fac stație chiar pește drum de clădire. Dacă vreunul are să-mi comunice ceva, vine și-mi zice direct, fără programări, fără să treacă prin fața secretarei, fără mofturi. CindVa, cineva de la județ mi-a spus că treburile ar merge prost de vreme ce vin atîția ca să discute cu primarul. I-am răspuns că, dimpotrivă, oamenii vin Ia primar pentru că au încredere în el ; și că dacă lucrurile-s limpezite aici, pe loc, în comună, avantajul e dublu : nu mai punem oamenii pe drumuri și nici numărul audiențelor la județ nu crește, ceea ce n-ar însemna că treburile pe acolo ar putea fi cotate cu de la excelent în sus... Gazul arde în godin pentru că mă săturasem să tot tremur de frig. Am dărimat teracota, se încălzea numai după ce plecam... Să răspund însă la întrebare: stilul

e omul, iar munca este ceea ce va dispărea odată cu el ; adică ceea ce va trăi veșnic...
— Nu speram, să „alunecăm" atit 

de repede spre filozofie...— ...De ce nu ? Sint și absolvent al Facultății de filozofie. Am urmat-o la fără frecvență. Tot așa am terminat și secția economică de la Academia

aproape zece ani. Nu dau... vina pe nimeni, am invățat-o singur. Dealtfel cred că nici o școală de administrație nu te-ar putea ajuta sâ ți-o însușești pină la amănunt. Ca să vă faceți o idee, știți ce înseamnă' Filipeștii de Pădure pentru primarul comunei ? 14 000 de suflete care lucrează pe raza comunei. Sint trei
CUM ÎȘI DEFINEȘTE STILUL DE MUNCĂ 

ACTIVISTUL DIN FRUNTEA UNEI COMUNE

„Ștefan Gheorghiu". Amîndouă mi-au topit destule nopți in ultimii zece ani. Sint născut in Orleștii de Vîlcea, dar in viața adevărată am pășit ca miner, pe Valea Jiului. Ca absolvent al Școlii medii tehnice de cărbune din Petroșani am fost repartizat aici, la Filipești, unde am și rămas. Am mai făcut și o școală de partid, doi ani, apoi reciclările. Numai că vă rog să nu le consemnați, nu-i prea pot suferi pe cei care-și transformă diplomele in epoleți. Dacă dv. nu mâ incitați...
— Fiți fără grijă, am notat tot. 

Asta-i meseria mea. Apropo. Pe dv. 
cine v-a învățat meseria de primar ?— Nu prea știu dacă-i bine s-o numim meserie, deși o practic de

sate : Filipești, Dițești și Satul minier. Locuitori permanent — 10 700. Personalul muncitor din comună — 5 344 (5 000 lucrează numai la mină) ; 600 sint membri ai C.A.P. ; 105 — cadre didactice pentru cei 2 275 de elevi (grupul școlar industrial plus trei școli generale) ; circa 100 de cadre sanitare. Toți aceștia locuiesc în casele lor ori in cele peste o mie de apartamente ale statului. Unități economice : mina. întreprinderea de utilaj minier. LA S, autobaza I.T.A.. cooperația de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor, cooperativa agricolă de producție..în acest punct al discuției, ușa se deschide și un om cere voie să intre. Se recomandă : inginer Cornel Militarii de la'secția L 4 Ploiești. Ține în

mină ozalidul unui desen. Vorbește : „Atelierul de proiectări al Regionalei C.F.R. București vă roagă să ne avizați nou! amplasament al cabinei pentru paza barierei". Primarul se foiește in scaun, privește, ezită, apoi, răbufnește : „Deci dv. sinteți cei cu, lucrarea din grădina lui Mihai Mos- cu ? I I-ați stricat omului tot pămîn- tul. Am sesizat regionala nu s-a luat nici o măsură, nici răspuns n-am primit...". Notez tot ce spune primarul, la urma urmei chiar și discuția asta ține de stilul de muncă. (Intervențiile celuilalt se subînțeleg). „Din ce o faceți ? De ce din prefabricate ? Dacă nu aveți cărămidă, vă dăm noi. De ce să cheltuiți temporar 25 000 de lei ? S-o facem de la incenut cum trebuie. Las’ că m-am convins, nimic nu-i mai persistent ca deocamdată. N-am dreptul să aprob o improvizație. Probabil că doriți să așezați cabina chiar la intrarea in localitate. nu ? înseamnă că cine vine la noi pe ea o să-și sprijine mai întîi privirile, da ? Lăsați schița aici, trebuie să-mi consult colaboratorii. Așa am procedat și cu halele uzinei. Au ieșit frumoase și luminoase si au costat mai puțin decît prevăzuseră pro- iectanții. Au ținut cont de ce-au propus ai noștri. Totdeauna ai cite ceva de învățat de la alții. Uite, ast'ă-
Mîrcea BUNEa
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Profesoara de limba și literatura română Doina Mă- noiu. de la Liceul de filo- logie-istorie „M. Eminescu", asociază, firesc, noțiunea de „etică profesorală" nu cu buna, ci cu excelenta pregătire profesională, pentru fiecare lecție, pentru fiecare acțiune educativă.— Să nu lăsăm niciodată elevilor impresia că am mai predat lecția respectivă de 10—15 sau 20 de ori, ci că o realizăm prima oară atunci, cu ei. Să nu le lăsăm, de asemenea, impresia că avem altă preocupare în timp ce-i „ascultăm" lecția (problemele noastre personale. nemulțumirile sau neîmplinirile trebuie obligatoriu lăsate dincolo de usa clasei). Elevii să simtă că sîntem sincer dornici să colaborăm ou ei, într-un autentic spirit de echipă, pentru lămurirea și însușirea lecțiilor, ale căror adevăruri Ie „descoperă" ei înșiși, atunci. Conduita profesorului care se vrea respectat și „urmat" de clasa sa trebuie să fie dominată de toate atributele ce ?e cer unui „coechipier" : înțelegere si exigentă, spriiin permanent si calificat al efortului de înțelegere și însușire a tot ce au creat mai de preț știința.. cultura, tehnica, inteligența umană. Ușor de definit, mai greu de realizat o asemenea conduită, dar perfect realizabilă prin efort susținut, de permanentă îmbogățire și reîmprospătare a orizontului de pregătire profesională.

prin strădania de combatere a rutinei, a automulțumirii. Cu mențiunea că societatea noastră socialistă, partidul nostru comunist ne asigură toate condițiile materiale si spirituale pentru această continuă autoperfecționare și autodepășire personală, care ne atrag respectul elevilor, al părinților acestora, prețuirea întregii societăți.La rindul său. profesorul de chimie Mihail Crăciun, de la Liceul economic, situează „etica profesorului" in directă corelare cu pasiunea cu care-și onorează îndatoririle instructiv-edu- cative. ..Pasiune care im- olică afecțiune și căldură fată de copii, interes real, mereu împrospătat, față de preocupările și aspirațiile tinerelor generații aflate pe băncile școlii, participare activă, plina de sensibilitate și tact pedagogic, la toate acțiunile din școală și din afara școlii ale elevilor. Să coroboreze activ, logic principiile și noțiunile disciplinei pe care o predă cu cele ale tehnicii meseriei in care se pregătesc elevii este pentru profesorul de matematică. fizică, chimie — in cazul meu — nu numai o obligație de serviciu, ci mai ales o modalitate eficientă pentru a atinge ace! nivel de „universalitate", acel „orizont larg de cunoaștere", acea ..atotștiintă" pe care elevii le așteaptă și le doresc (mai mult sau mai puțin declarat) de la fiecare profesor și educator din școală.

— Aceasta și pentru a le putea da răspuns Ia orice întrebare, pentru a asigura condițiile unui dialog real, democratic, profesor-elev, cu posibilitatea de înscriere la cuvint de ambele părți — adaugă profesorul de fizică Nicolae lacob, directorul Liceului de matematică- fizică „B. P. Hașdeu". Să le

oferim elevilor deschis și cu sinceritate, dar. și cu răspundere politică, socială, etică, răspuns la problemele care-i frămintă. Formăm viitori constructori ai societății socialiste și comuniste in România, pe care trebuie să-i modelăm, cu convingere, cu profundă implicare personală, ca specialiști, ca patrioți, ca revoluționari.
De ce „omul de la catedră" ?De regulă, în discuțiile privitoare la statutul etic al profesorului, al educatorului din școală sint folosite o seamă de expresii metaforice (indicind, firește, situații specifice) care, după opinia profesorului de filozofie Florian Ciont, de la Liceul de rnatematică-fizică i.B. P. Hașdeu", s-ar cuveni mai atent analizâ'e si — de ce nu ? — actualizate.T- Se vorbește, astfel, de „omul de la catedră". De ce ,.de la catedră" cind, de fapt, ei se află, trebuie să se afle permanent, în mijlocul elevilor săi. fiind „co- participant" activ la realizările. bucuriile și aspirațiile lor, infruntînd alături de ei unele greutăți și neimpliniri, cu speranța aflării, in sine și în elevii săi. u energiei necesare depășirii oricăror dificultăți. Se mai spune apm că prin intreaga sa conduită, prin prestigiul profesional, o- biectivitate, corectitudine și spirit de echitate, prin înțelegere dar și prin exigență. educatorul se constituie într-un adevărat „model" pentru elevii săi. Este incontestabil că fiecare dintre nci purtam o vie recu

noștință unui profesor, unui dascăl care ne-a îndrumat pașii, ne-a modelat personalitatea. însă nevoia de asemenea modele de conduită umană, civică, profesională nu implică deloc imitarea mecanică, necondiționată. în viața socială, orice încercare de copiere, de extrapolare mecanică a unui model dintr-o situație cu anumite condiții intr-o altă situație cu alte condiții este, cel mai adesea, sortită eșecului. De aceea, in cadrul colectivității școlare (o componentă a ansamblului social) profesorul, cu toate calitățile lui, poate constitui pentru elevii săi un model de inspirație, și in nici un caz unul de copiat. Ceea ce nu implică mai ouțin autoexigență noastră, a fiecărui profesor, față de propria conduită politică, profesională, etică, materializată in atitudinea din clasă, din cadrul acțiunilor din afară de clasă, din viata socială. Ceea ce presupune o preocupare
Florica DINU1ESCU

(Continuare in pag. a IV-a)
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Arahide și în 
Delta Dunării

Scriam In rubrica noastră ilus
trată de duminică, 27 februarie, 
despre o reușită a orădenilor in 
cultivarea arahidelor. _

— Cresc și la noi, in Delta 
Dunării, arahide — ne-a anun
țat zilele acestea un cititor din 
Tulcea.

Am solicitat amănunte cores
pondentului nostru Neculai 
Amihulesei, care ne-a precizat 
că un grup de cercetători de la 
Institutul de studii și proiectări 
pentru Delta Dunării din Tul
cea, condus de inginerul Victor 
Săvulescu, a cultivat, in ^mPul 
experimental de — „ •
cîteva parcele cu arahide. cri
mele rezultate au întrecut toate 
așteptările. Ele demonstrează ca 
arahidele se pot cultiva cu suc
ces și in zonele nisipoase ame
najate pentru irigat. Cum m 
Delta Dunării și in celelalte zone 
ale județului Tulcea există des
tule suprafețe care oferă condi
ții prielnice cultivării arahide
lor, se preconizează începerea 
culturii acestora „la scară mare'. 
Cum mare va fi și mulțumirea 
consumatorilor.
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la Maliuc

I

1 
I

desfășoară

Un muzeu al... 
umorului

După cum se știe, din doi in 
doi ani, la Vaslui se desfășoară 
un original Festival al umoru
lui care poartă numele celui ce 
a fost marele Constantin Tăna- 
se fiu al acestor meleaguri. 
Puțini știu insă că tot la Vaslui 
a luat ființă — și se afla m 
plină extindere — un muzeu 
unic in felul său. Un muzeu al 
umorului. El reunește sute și 
sute de exponate aparținind ma
relui artist: fotografii, progra
me de spectacole, caiete cu 
vestitele sale cuplete, afișe, ar
ticole din presă, măști din mai 
multe zone ale țării și altele. 
Există, de asemenea, și o biblio
tecă a umorului, fondată de 
aceiași entuziaști susținători ai 
risului sănătos. Aici pot fi lec- 
turate toate aparițiile editoriale 
de satiră și umor, cu autografe
le autorilor respectivi.
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Arheologică
Sînnicolau de Beiuș, așezare 

de pe malul drept al Crișului 
Negru, adăpostește ruinele unui 
complex arheologic. Cercetările 
întreprinse de specialiști de la 
Muzeul Tării Crișurilor din 
Oradea și de la Institutul de 
arheologie din București au sta
bilit virsta vestigiilor : secolele 
XI—XV. Ultimele săpături exe
cutate aici au fost și cele mai 
fructuoase. Ele au dus la dez
velirea, aproape in întregime, a 
temeliilor unui castel de piatră 
și cărămidă. Impunător ca pro
porții și detalii de structură, 
castelul datează din secolul al 
XI-lea.
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!Daca n-avea 
mașină...A

Ziua in amiaza mare, un auto
camion de 19 tone cu remorcă 
(24-B-2671), proprietatea I.T.A. 
București, autobaza 5 Ferentari, 
a fost depistat in comuna Co- 
mana, județul Giurgiu.

— Cu ce treburi pe aici? — a 
fost întrebat șoferul acestuia, 
Victor Bidirgiu.

— Păi, m-am repezit și eu 
pină acasă, să-mi iau ceva de 
mincare.

Această „repezeală" pînă aca
să cu ditamai autocamionul de 
19 tone a însemnat, nici mal 
mult, nici mai puțin, decit 70 de 
kilometri dus-întors, cu mașina 
statului, cu motorina statului și in timpul programului. Dacă nu 
era șofer, ci, să zicem, strungar, 
ce făcea Bidirgiu? Pleca să-și 
ia mincare de acasă cu... strun
gul in circă ?

I

I
!

I 
O lecție la timp | 

In loc să meargă la școală, să 
învețe, un școlar din Rimnicu I 
Vilcea, Cristian, începuse s-o ia 
razna, să hoinărească fără rost ' prin oraș. Părinții, despărțiți in , 
fapt, il lăsau de capul lui. Lucru 
care nu l-a lăsat insă indiferent | pe Ion Horelu, administratorul 
asociației de locatari din cartie- I 
rul Ostroveni, unde locuiește și I 
Cristian. Zile la rind, adminis- ' 
tratorul a mers cu Cristian la . 
școală, l-a „păzit" să nu fugă 
iar de la ore, l-a ajutat la lec- | 
ții, i-a dat cite o povață. Și iată 
că acum, in trimestrul al doi- I 
lea, Cristian a pășit cu dreptul. 
La notele bune pe care a început să le ia Cristian 
și un zece pentru cel 
gîndit să-l aducă pe 
bună.

!
Ise cuvine 

care s-a 
calea cea

„Mărțișor" 
întîrziat

e vreme 
in farma-!

I
i
!
I
I

Chiar dacă afară 
bună, cu cer senin, 
cia nr. 71 din centrul municipiu
lui Buzău... plouă. Și nu plouă I 
de ieri, de alaltăieri. In ziua de | 
1 martie, farmacistele de aici au • 
așteptat cu sufletul la gură și 
cu.... ligheanele puse prin colțuri 
să primească un „mărțișor" din | 
partea, conducerii întreprinderii 
județene de gospodărire cornu- | 
nală și locativă. Un mărțișor pe 
care l-au așteptat, zadarnic, și * * 
anul trecut. Mărțișor sub forma 
unei... echipe de meșteri care să 
repare instalațiile blocului, la | 
parterul căruia se află farmacia. 
Dar, ca și anul trecut., s-au ales | 

așteptarea. Poate de S Martie! |

vară eram la Brașov și mă uitam la băncile din parcul orașului. Le-am numărat scindurile : șase I Noi le făceam aici din unsprezece. Nu mă despart de ruletă decit in somn. Le-am măsurat și am furat secretul. Cu blocurile a fost și mai greu.*Doreau să ne trîntească niște cutii, neatractive. Stați că nu merge chiar așa. Vrem acoperișuri din țiglă roșie. FJ-am plecat de unde eram pînă nu ni s-au aprobat. Și astea au costat mai puțin, pereții nu mai sint negri de igrasie, nu mucegăiesc hainele din dulapurile oamenilor. Dacă pretinzi chirii pentru confort I, atunci trebuie să asiguri confort I. sinteți de acord ? Dar ne-am luat cu vorba. Vă așteptăm cu schița definitivă a cabinei. Vineri, da ? Vă trec în calendarul meu pentru ora 8,00. Dacă nu veți fi la fix, la și trei minute nu mă mai găsiți...".Inginerul iese, reluăm convorbirea :
— Calendarul de birou e... piesa de 

bază ?— Exclusiv pentru urgențe. Adevărata și permanenta ordine o asigur altfel. Asta-i caietul pentru însemnări zilnice (scoarțe roșii). Notez în el tot ce mi se intîmplă peste zi. E ca un fel de jurnal de bord. Seara grupez însemnările pe probleme in caietul cu coperți albastre. Ați putea scrie că fac birocrație... După părerea mea nu e, nici nu-mi răpește zilnic mai mult de o jumătate de oră. Avantajul enorm e că in acest fel păstrez proaspete propunerile, gîndu- rile, ideile.Iar se deschide ușa. Intră Elena Bejan. Lucrează la serviciul de aprovizionare al minei. Bărbatu-său. zice, e subinginer stagiar în Valea Jiului și vrea să Se transfere la Filipești. Au nevoie de un apartament, I.G.O. le-a

CU

I
Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul

FEMEILE
— o forță în plină afirmare 

în viata economică și socialăîn filele carnetelor de documentare avem consemnate numeroase date privind activitatea Stațiunii de cercetare și producție viticolă Greaca. Multe cifre, producții la hectar planificate și depășite, venituri obținute peste plan, noi soiuri cu caracteristicile și randamentele lor. Sint menționate apoi tehnologiile, proiecte de viitor și diverse alte preocupări ale colectivului de muncă de aici, așa cum ne-au fost ele relatate cu rigoare logică și competentă de tovarășa Olguța Ghiță. Interlocutoarea ne-a vorbit despre strinsa cooperare dintre stațiune și celelalte unități economice, instituții și orgahizații de pe raza comunei, materializate în diverse acțiuni de întrajutorare avînd ca scop ridicarea economico- socială a localității.Cooperativa agricolă de producție din Greaca înregistrează de cîțiva ani rezultate tot mai bune ; producția la principalele culturi se află intr-o continuă ascendență, tehnologiile moderne își găsesc un larg cimp de aplicare, ordinea și disciplina au fost mult întărite. în fruntea unității tot o femeie : Georgeta Oprea. La rîn- dul ei, comuna este bine gospodărită, școli îngrijite, un cămin cultural modern găzduind o vie activitate artistică și educativă, pretutindeni curțile, ca și fișiile de teren de-a lungul străzilor și cele virane sint semănate cu diferite culturi. Dacă întrebi vreun sătean cine este primar, ți se va răspunde cu o corectură : „Primăriță adică, Vasilica Ma- nolescu".în ceea ce privește numărul mare de femei aflate in funcție de conducere, comuna Greaca nu este un exemplu singular în județul Giurgiu, dar edificator pentru ceea ce înseamnă afirmarea rolului femeilor in viața economică și socială a județului. în acest sens s-ar putea prezenta un tablou impresionant care să ilustreze numărul femeilor care ocupă posturi de conducere in organele de partid și de stat, în unitățile industriale și agrare, în instituțiile de cultură și învățământ.Pornind de la concepția revoluționară, definită de tovarășul Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia munca și viața femeilor se desfășoară într-o relație directă cu ansamblul marelui angrenaj al societății, comitetul județean de partid și-a înscris printre preocupările sale direcții și obiective precise pentru a pune cit mai bine în valoare potențialul de muncă, de inteligență, de spirit gospodăresc pe care-1 prezintă femeile. Tovarășul Ion Savu, secretar al comitetului județean de partid, ne spunea : în baza hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie 1973, consacrată creșterii participării femeilor la viața economică, politică și socială a țării, comitetul județean de partid a elaborat un program cuprin-
| UNITĂȚI TURISTICE ÎN JUDEȚUL BUZĂU )Celor ce doresc să-și petreacă tot concediul sau numai cîteva zile pe frumoasele plaiuri ale județului Buzău le stau la dispoziție, in locuri pitorești, atrăgătoare unități turistice, gazde ospitaliere în orice sezon. Astfel, pe drumul național 1 B. la circa 10 km de Buzău, in apropierea localității Merei se află HANUL MEREI, n construcție frumoasă in stil rustic, oferind oaspeților posibilități de cazare și masă pentru un popas agreabil. Pe același traseu, la 20 km de Buzău, în stațiunea balneoclimaterică Sărata- Monteoru, apreciatul HAN MON- TEORU, care în anul trecut a fost complet renovat și extins cu încă un corp de clădire, dispune de condiții dintre cele mai bune atit pentru tratament balnear, cit și pentru agrement (140 de locuri de cazare în camere confortabile, cu încălzire centrală și un restaurant spațios și elegant). La 38 km de Buzău, pe șoseaua națională sore întorsura Buzăului, HANUL CIUTA este o altă unitate turistică de categ. I care se bucură de aprecierea vizitatorilor, avind camere cu confort modern, încălzire centrală, restaurant, loc de parcare auto, teren de volei. De aici se pot face excursii agreabile la cunoscuta ta

Autoritatea se eîștigă în activitatea 
de zi cu zi, prin exemplu personal

(Urmare din pag. I) 

zînd ample și diversificate măsuri politico-organizatorice și social-cul- turale în perioada 1982—1985. Aș dori insă să subliniez că, in conceperea lui, am pornit de la teza secretarului general al partidului privind necesitatea ca toate organismele să considere și să trateze femeia la fel ca pe oricare cetățean, că'femeile nu trebuie privite ca o categorie de care trebuie să ne ocupăm din cind in cînd. Astfel, afirmarea femeilor reprezintă o problemă deosebit de complexă, cu aspecte implicite și distincte. Cînd spun implicite mă gindesc că nu este latură importantă din activitatea noastră, începînd cu sarcinile economice, dezvoltarea localităților în profil teritorial, formarea omului nou, a căror rezolvare să poată fi concepută fără con-
VIAȚA DE PARTID

în județul Giurgiu

tribuția efectivă și afectivă a femeilor, prezente în toate compartimentele vieții economice, politice și sociale. Iar cînd spun distincte, mă refer la sprijinul pe care trebuie să-l acordăm comitetelor și comisiilor de femei care desfășoară activități proprii, în bună parte specifice, dar in nici un caz nu rupte de contextul general al problematicii dezvoltării județului".Strădaniile, consecvența, promptitudinea cu care comitetul județean de partid a acționat și acționează in direcția înfăptuirii propriului program de creștere a participării femeilor la viața economică și socială și-au găsit încununarea într-o serie de succese remarcabile, fie încorporate în rezultatele de ansamblu din unitățile industriale și agricole ale județului, fie în urma unor inițiative proprii ale comitetelor și comisiilor de femei. Aceste rezultate au fost posibile, în primul rind, deoarece comitetul județean de partid a acordat o deosebită atenție creșterii numărului femeilor primite în rîndul partidului (anul trecut, din totalul celor care au primit carnetul de partid, peste 50 la sută au fost femei). alegerii femeilor în proporție de 35 la sută în organele de partid, promovării lor în funcții de conducere. Totodată, s-a încetățenit practica de a se analiza periodic de către comitetele județean, municipal și comunale de partid munca în rîndul femeilor, au fost organizate schimburi de experiență, ca să amintim 

bâră de sculptură de la Măgura, la vulcanii noroioși de la Piclele Mari, prin împrejurimi, unde exis- 

ofer,it unul, iar de la primar dorește o semnătură pe repartiție. Ion Duțu o întreabă dacă și-a văzut viitoarea casă. „Nu m-a lăsat s-o văd tovarășa Clondița de la I.G.O.". Femeia pleacă cu aprobarea. Primarul spumegă : „Ăștia de la I.G.O. mi-au mincat zilele. Sint pe teritoriul meu dar sint pendinte de I.G.O. — Băicoi, care-i pendinte de I.G.O. — Cimpina, care-i pendinte de I.G.O. — Ploiești. Așa se și explică de ce de patru luni n-au mai ridicat gunoiul din Satul minier, deși oamenii le-au plătit serviciul înainte. Ne țin cu sala de gimnastică neterminată de trei ani, deși le-am asigurat munca necalificată".
— Cind și cui repartizați sarcinile ? 

Și cum asigurați îndeplinirea lor ?— în fiecare zi de luni ne întîl- nim cu aparatul biroului executiv al consiliului popular, iar sîmbăta cu membrii biroului comunal de partid. Acolo ne împărțim problemele de rezolvat, tot acolo raportăm și stadiul îndeplinirii lor. Dublăm controlul printr-o verificare pe teren, fiecare în sectorul de care răspunde. Nu există săptămînă in care personal să nu trec pe la obiectivele noastre de bază...
— Pînă unde poate merge curajul 

unui primar ?— Pină acolo Incit — dacă este convins de adevărul pe care-1 susține — să poată spune da chiar atunci cînd anumite foruri susțin un nu categoric. Un exemplu : în '74 nimeni în afară de noi. cei de aici, nu credea în cariera... microcarierelor de cărbune. Le considerau nimicuri. A rămas pe a noastră pentru că le-am susținut cu tărie. Așa se face că. din ’74 pină in ’83. numai din microca- riere am dat țării 500 000 tone de cărbune. Adăugați la aceasta și cele 760 000 tone care se extrag anual din mina Filipeștii de Pădure. Nu întîm- plător au ciștigat minerii noștri titlul 

doar cîteva din multe alte forme organizatorice desfășurate în scopul afirmării femeilor in viața economi- co-socială a județului.Este foarte bine că a crescut proporția femeilor primite in partid, dar acest proces nu trebuie văzut ca un scop în sine, în detrimentul calității, așa cum se întimplă in unele organizații de partid. Am asistat, de pildă, la adunarea generală a organizației de bază de la asociația inter- cooperatistă de creștere a păsărilor din Iepurești, unde era discutată cererea de primire in partid a unei tinere crescătoare de păsări. Ea s-a prezentat în fața adunării generale nepregătită, ceea ce a dovedit o slabă preocupare din partea biroului organizației de bază în a selecționa și pregăti cu grijă acele femei care, prin cunoștințele lor profesionale și politice, prin angajarea lor în viața colectivului, merită să fie primite în partid.Deși nimeni n-are nimic împotrivă ca femeile să fie strungar, electrician. constructor. îngrijitor de animale, atunci cînd e vorba ca ele să ocupe funcții de conducere apar pe alocuri manifestări ale unor mentalități retrograde. îndeosebi din partea bărbaților. Dacă ne-a căzut sub ochi o scrisoare anonimă în care autorul era nemulțumit că in comuna sa nu s-a găsit nici un bărbat să fie ales primar — episod care trebuie consemnat ca un simplu fapt divers — este mai de neînțeles faptul că unii bărbați, și nu anonimi, printre ei chiar membri de partid, s-au opus ca soțiilor lor să le fie încredințate munci de conducere. Soțul primăriței din comuna Greaca, pe care l-am găsit ocupîndu-se de treburi casnice, ne-a spus că emanciparea femeii este în fond o problemă și de emancipare a bărbatului, care trebuie să participe în măsură egală la întreținerea gospodăriilor și îngrijirea copiilor. O afirmație pe care o oferim drept replică Ia atitudinea celor amintiți mai înainte. Sau altfel spus, cind e vorba de promovarea femeilor, se face necesară o muncă educativă și în rîndul bărbaților.Prin rezultatele obținute pînă acum, și ele sint cu atît mai de remarcat cu cit județul a fost constituit doar cu doi ani în urmă, prin înlăturarea deficiențelor — dealtfel cunoscute și avute în vedere — organizațiile și organele de partid din județul Giurgiu, valorificînd superior energiile și capacitățile de muncă și de creație ale femeilor, își vor asigura totodată o importantă forță în îndeplinirea sarcinilor care le revin din hotărîrile adoptate de cel de-al XII-lpa Congres și de Conferința Națională ale partidului.
Constantin VARVARA

tă numeroase locuri pitorești demne de a fi admirate.In fotografie : Hanul Ciuta 

de fruntași pe ramură a treia oară în ultimii cinci ani.
— Face primarul ce zice primarul ?— Greșește cine crede că autoritatea se impune. Dimpotrivă, se cîștigă cucerindu-i pe oameni. Iar pe aceștia nu-i cucerești decit cu inima, prin cinste absolută și prin exemplu personal. Există pilde care nu lasă loc pentru comentarii, ci numai pentru acțiune. Atit timp cit eu spuneam că avem in comuna un grup școlar formidabil, iar copilul meu făcea naveta la liceul din Ploiești, imi răceam gura degeaba. Oamenii nu mă contraziceau, dar copiii lor se însoțeau pe navetă cu al meu. L-am transferat in comună. După mine, așa au procedat și ceilalți. Anul trecut, in fosta colonie Tampon am curățat de betoane șP de moloz 1,5 ha de pămint. Asta numai cu oamenii primăriei. Am semănat porumb, dar era cit pe ce să culegem procese verbale de calamitate de la ADAS : pe 9 iunie a venit apa și ne-a înecat munca. După potop nimeni nu credea c-o să mai crească ceva acolo. Am ieșit din nou cu sapa în mină și cu șorțul plin cu boabe umezite. Oamenii m-au urmat, iar în toamnă am scos de acolo opt. tone de știuleți. Mi-am cumpărat două capre — știți că prețul a crescut pînă la 4 000 una ? ! — oamenii și-au cumpărat și ei. Am crescut cîteva zeci de iepuri, ceilalți s-au zbătut ca să mă întreacă... Așa s-a intîmplat și cu stupii, cu solariile. cu oile, cu parcelatul curții. Oamenii te urmează imediat dacă le faci dovada — fapte, nu vorbe ! — că efectiv crezi în ceea ce Ie zici. Tocmai d-aia spun : la muncă, peste gardul primarului, omul privește cu trei ochi...
— Ce-ar fi dacă am încerca, totuși, 

o definiție mai (ne)filozofică a sti
lului de muncă ?— Păi... cam asta-i.

CITITORII ÎNTREABĂ — redacf/a răspunde 
O nouă și largă rețea de desfacere 

a uneltelor agricole și de uz gospodărescPrin scrisori trimise redacției, mai mulți cititori din orașe și de la sate au întrebat : de unde iși pot procura diferite utilaje și unelte agricole ?Răspundem prin convorbirea pe care am avut-o cu tovarășa CONSTANTINA ARSENE, secretar de stat la Ministerul Comerțului Interior.— După cum se știe, conducerea partidului, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, a indicat luarea de măsuri pentru îmbunătățirea activității de producție și desfacere către populație a utilajelor, uneltelor și sculelor de uz agricol și gospodăresc — condiție importantă pentru folosirea eficientă a pămin- tului, pentru extinderea îndeosebi a culturii legumelor și zarzavaturilor in gospodăriile personale, pentru realizarea programelor de auto- aprovizionare. O primă condiție pentru îndeplinirea acestei indicații o constituie, fără îndoială, crearea unei baze materiale corespunzătoare, deci asigurarea unor spații de desfacere adecvate și a fondului de marfă necesar acoperirii solicitărilor — ne-a spus interlocutoarea. Prin colaborarea ministerului cu consiliile populare județene au putut fi organizate, pînă în momentul de față, pe lingă unitățile de desfacere existente, peste 30 de magazine noi, specializate la București, Ploiești, Tg. Mureș, Deva, Baia Mare, Oradea, Iași, Suceava, Galați, Bacău, Pitești etc. Pînă la sfirșitul acestei luni se va ajunge la un total de 117 asemenea magazine, spre a putea fi cuprinse toate municipiile reședință de județ, celelalte municipii, principalele orașe și centre industriale. Pentru a fi in măsură să prezentăm și să desfacem un sortiment bogat de mărfuri, s-au asigurat fiecăruia din noile magazine spații de circa 500 mp. în aceste condiții, s-au amenajat raioane distincte pentru utilaje, unelte și scule destinate diferitelor lucrări — de pildă, pentru cultura solului și semănat ; pentru între
« AU FOST SOLUȚIONATE SCRISORILE ADRESATE REDACȚIEIExigență sporită pentru respectarea disciplinei în cooperativa agricolăîntr-o scrisoare trimisă redacției, se semnala că la unele ferme (din satele Marinești, Văluța, Slăvuța) ale cooperativei agricole de producție din comuna Crușețu, județul Gorj, au rămas anul trecut nemuncite zeci de hectare de teren cultivate cu porumb, producțiile realizate au fost cu mult sub nivelul posibilităților, din cauza evidenței contabile necorespunzătoare s-au înregistrat cazuri de sustrageri de recoltă etc.Sesizarea a fost îndrumată spre soluționare Comitetului județean Gorj al P.C.R. în urma verificărilor efectuate la fața locului a reieșit că, intr-adevăr, la C.A.P. Crușețu, mari suprafețe de teren culMai multă grijă pentru protejarea mediului înconjurătorSoluționînd o scrisoare în care se făceau referiri la necesitatea reducerii poluării mediului înconjurător de către întreprinderea minieră de metale neferoase (I.M.M.N.) Baia Mare, Direcția tehnică din Ministerul Industriei Chimice a trimis redacției un amplu răspuns, din care rezultă constatările făcute și măsurile adoptate. Se precizează astfel că a existat o preocupare permanentă, din partea factorilor de răspundere competenți, pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, reducerea continuă a noxelor în incinta și în zona I.M.M.N. Baia

© Comitetul executiv al Consiliului popular al municipiului Iași : Pentru o mai bună administrare și valorificare a apelor minerale și a nămolului terapeutic din zona „Ni- colina" s-a stabilit să se amenajeze aici un complex, balnear. Lucrările se vor desfășura sub conducerea direcției tehnice a consiliului popular județean.® Trustul stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii Brăila : Sesizarea adresată „Scînteii" de Mihai Mangiurea din comuna Ianca, în legătură cu depunerea cu în- tirziere de către S.M.A. din această localitate a dosarului său de pensie, s-a dovedit întemeiată. Funcționarul vinovat de întîrziere a fost obligat să plătească petiționarului drepturile bănești ce i s-au cuvenit pe o perioadă de două luni cît nu a putut primi pensia.
Maria Andrieș din Botoșani, Aleea Scurtă nr. 1, bloc B, et. 2, ap. 11, a beneficiat in ultima parte a anului trecut de un bilet de tratament in stațiunea „Felix" — Bihor, bilet cumpărat prin O.J.T. Botoșani. După procurarea biletului a trebuit să mai plătească incă 151 lei, reprezentînd o diferență la costul mesei, sumă ce a achitat-o tot la O.J.T. Botoșani (chitanța nr. 224). La data prevăzută, cea in cauză s-a prezentat la biroul de cazare al stațiunii „Felix", cu biletul de tratament și chitanța respectivă. Pină aici totul a decurs normal.La biroul de cazare însă, după cum aflăm din scrisoarea trimisă de M. Andrieș pe adresa rubric’i, aceasta nu a găsit solicitudinea cuvenită ; dimpotrivă, 1 s-a refuzat cazarea dacă nu plătește din nou diferența la costul mesei. Pretenția fiind motivată de faptul că chitanța de la Botoșani ar fi, chipurile, prea mică (format 5x7 cm) și nu poate fi cusută la dosar (sic I). Probabil că la respectivul birou de cazare dosarul birocrației este așa de voluminos incit nu i se poate atașa orice fel de act !In sfîrșit, de voie, de nevoie, M. Andrieș a trebuit să plătească incă o dată 151 lei. primind o chitanță mai mare (nr. 669 954. format 15x20 cm), aprobîndu-i-se în acest fel ca- i zarea. Un asemenea procedeu ne- 

ținerea culturilor ; pentru recoltat și transport ; zootehnie — orientarea cumpărătorilor fiind astfel mult înlesnită.în mod firesc însă, rețeaua acestor magazine se dezvoltă cu precădere in mediul rural. La ora actuală, prin grija Uniunii Centrale a Cooperativelor de producție, achiziții și desfacere a .mărfurilor, ca și a consiliilor populare, în orașele ■agroindustriale și la sate ființează 88 de magazine specializate, 2 900 raioane și 8 900 puncte de desfacere. Și în acest domeniu, ceea ce s-a întreprins pină acum urmează să fie întregit prin organizarea de noi unități și raioane, incit producătorii agricoli, toți locuitorii satelor să-și poată procura ceea ce au nevoie.— Ce arată activitatea de pînă acum a noilor magazine ?— Că măsurile sint deosebit de apreciate, că există interes din partea publicului, numărul cumpărătorilor depășind chiar in unele lccuri prevederile noastre. Cu toate acestea, fondul de marfă nu este în întregime corespunzător. Ministerele producătoare au reușit să introducă în fabricație, pînă in momentul de față, numai 185 grupe de articole din cele 210 prevăzute, adică 88 la sută ; la 32 de articole — dintre care aș aminti în mod deosebit plugurile de coastă și vie, brăzdarele și cuțitele pentru plug, caielele — livrările sint sub grafic. La un șir de alte sortimente — între care prășitori cu tracțiune animală (producător M.A.I.A.), gresii pentru coase (producător M.I.M.), insecticide pentru grădină (producători consiliile populare), îngrășăminte (producător M.I.Ch.) nu s-a livrat incă nici o cantitate, deși timpul este foarte înaintat; iar la alte articole — aparat portabil pentru prăfuit, echipamente pentru motocositoare „Carpatina", truse vitipomicole, foarfeci pentru grădină, vie și pomi etc. — producția întirzie.înțelegem, fără îndoială, că pro

tivate cu porumb au rămas nelucrate, ceea ce a determinat ca producția obținută de unitate în anul 1982 să fie sub 50 la sută față de prevederile planului. în acest fel, nu s-au realizat nici cantitățile destinate fondului de stat și nici cele pentru retribuirea membrilor cooperatori. A rezultat, de asemenea, că atît conducerea C.A.P., cît și a comunei nu au controlat cum se efectuează lucrările de întreținere: a culturilor, nu au manifestat’ exigentă față de felul în care specialiștii își fac datoria, nu au urmărit cum se respectă ordinea șl disciplina în unitate, programul de lucru etc.Pentru înlăturarea și prevenirea
Mare, realizîndu-se în acest scop un important volum de lucrări de investiții. (Numai in anul 1981 valoarea cheltuielilor de protecția muncii au depășit 12 milioane lei, iar anul trecut mai mult de 14 milioane lei). Prin măsurile întreprinse s-a reușit să se diminueze astfel concentrația noxelor, să se reducă poluarea mediului înconjurător. Cu prilejul analizei întreprinse ca urmare a sesizării a- dresate „Scînteii" s-a întocmit un nou program de măsuri, cu termene certe de realizare ; astfel, se are în vedere perfecționarea și modernizarea tehnologiilor de fabri-

Spicuiri dm răspunsuri
G Direcția generală comercială a municipiului București : Verificin- du-se sesizarea adresată redacției de către asociația locatarilor din blocul 15 D de pe Șoseaua - Vergu- lui nr. 67, sectorul 2, s-a constatat că, intr-adevăr, agregatele frigorifice din subsolul imobilului ale unității de alimentație publică „Ulpia" produceau zgomote puternice, deranjind locatarii. S-a dispus conducerii I.A.P.L. „Bistrița" să ia măsuri pentru îndepărtarea postamentelor agregatelor de lîngă pereții clădirii, curățirea stratului de ciment care acoperă izolația de plută intermediară etc.© Consiliul județean al sindicatelor Mehedinți : Ca urmare a sesizării primite din partea „Scînteii", s-a intervenit pentru înlăturarea deficientelor constatate în activitatea cantinei nr. 10 Ostrovul

Din dosarul birocrațieifiresc, absurd, nu poate fi trecut insă cu vederea. De aceea, așteptăm din partea conducerii stațiunii să-i aplice tratamentul corespun

Ca în toate localitățile patriei, și în orașul Mare, zestrea edilitară a sporit de la un an la de locuințe și social-culturale, in acest oraș s-i o nouă platformă industrială „Unio", a fost pusă parțial în funcțiune o nouă centrală termică pentru această zonă, a început să producă la întreaga capacitate fabrica de tricotaje etc.imaginea alăturată, trimisă pe adresa rubricii de Emil Cozma, muncitor la întreprinderea județeană de transporturi locale din Negrcști-Oaș, ' înfățișează o nouă școală cu 8 săli de clasă și laboratoare, dată în folosință în acest oraș la începutul anului școlar 1982—1983.
Rubrică realizată de Gheorcțhe PÎRVAN J

ducătorii se află în situația de a trebui să organizeze fabricația acestor utilaje și unelte, că au avut de depășit unele dificultăți. Pentru a putea răspunde însă sarcinilor trasate, considerăm că atit ei, cit și noi, cei care desfacem aceste mărfuri, sintem datori să ne intensificăm eforturile, spre a asigura magazinelor un sortiment cit mai complet. Este adevărat că unele articole intens solicitate, cum sint plugurile cu tracțiune animală PUM, grapele fixe cu tracțiune animală, grapele flexibile cu două cimpuri etc., au fost livrate in cantități suplimentare, că ministerele producătoare se străduiesc să respecte programele de fabricație stabilite. Dar tot atît de adevărat este că plusurile la anumite unelte nu pot compensa absența altora, că lipsa unor produse de uz curent se resimte în magazine și, ca atare, de către cetățeni.— Experiența comercializării a- cestor mărfuri prin magazine specializate a evidențiat necesitatea unor îmbunătățiri constructive și calitative la unele utilaje și unelte?— Pentru noile sortimente nu putem da încă un răspuns definitiv. După cite sintem insă informați, cumpărătorii formulează propuneri de îmbunătățire și diversificare in continuare a acestui tip de mărfuri. Tocmai pentru a cunoaște ob« . servațiile, sugestiile și propunei<Țv' lor și a le valorifica operativ, în fiecare magazin a fost introdus recent „jurnalul cumpărătorului", pus la dispoziția celor care vizitează magazinele cu rugămintea insistentă de a-și înscrie observațiile și sugestiile privind mărfurile, calitatea lor, modul de comercializare. însoțim această măsură de o reclamă mai susținută și avem intenția de a organiza schimburi de experiență între magazine și consfătuiri cu cumpărătorii in zonele de mare solicitare.
Marfa BABOIAN

unor astfel de situații, concluziile reieșite din cercetarea sesizării au fost analizate în plenara lărgită cu activul a comitetului comunal de partid, prilej cu care au fost sancționați cu „vot de blam" primarul comunei, secretarul biroului executiv al consiliului popular comunal. președintele C.A.P. și inginerul șef al acesteia. Totodată, au fost destituiți din funcții președintele; și inginerul șef ai C.A.P., s-a dispus recuperarea porumbului însușit de pe loturile deținute în plus, luîndu-se și alte măsuri pentru întărirea ordinii și disciplinei, pentru organizarea judicioasă a muncii în vederea mai bunei pregătiri a recoltei viitoare.
cație, completarea în instalații a unor utilaje, dezafectarea unor instalații vechi cu uzură morală, imbunătâțirea condițiilor de exploatare și întreținere a utilajelor și instalațiilor, prevenirea dereglărilor și avariilor etc.în finalul răspunsului se menționează că atît ministerul, cît și centrala tutelară și conducerea întreprinderii din Baia Mare vor urmări permanent ca prin îndeplinirea acestui program, precum și a altor măsuri ce se vor considera necesare să se asigure înlăturarea factorilor poluanți, protejarea mediului înconjurător.
Mare a Trustului de construcții hidrotehnice Porțile de Fier II ; a fost reorganizat comitetul acesteia și s-a instituit un sistem corespunzător de urmărire a obiectelor de inventar din sala de mese pentru a se putea constata operativ eventualele lipsuri. S-a stabilit,’ totodată, ca, lunar, jurisconsultul grupului de șantiere să prelucreze actele normative ce îi interesează pe lucrătorii de la cantine.O Comitetul județean Neamț al P.C.R. : Pentru înlăturarea neajunsurilor cauzate de funcționarea bufetului „Calul Bălan" din municipiul Roman, situat în apropierea întreprinderii de industrializare a sfeclei de zahăr, a Liceului industrial nr. 4 și a Școlii generale nr. 10, s-a hotărît reprofilarea acestuia in unitate de desfacere a produselor de panificație, incepind cu luna ianuarie, a.c.
zător, Iar cei vinovați să fie nu numai trași la răspundere, dar și obligați să restituie semnatarei scrisorii despăgubirile cuvenite.

Negrești-Oaș. județul Satu altul. Pe lingă construcțiile ■a dezvoltat in ultimul timp
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------ CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ-------
Pentru recolte sporite în acest an

Graficele de livrare a îngrășămintelor
In acest an, agricultura urmează să producă 25 milioane tone de cereale, 1,2 milioane tone de floarea-soarelui, 9,6 milioane tone sfeclă de zahăr, precum și' cantități sporite de soia, legume, furaje și alte produse. Există reale condiții pentru realizarea acestor producții. Au fost executate în toamnă insămințări de bună calitate, iar întreaga suprafață care va fi semănată cu culturi de primăvară a fost arată. De asemenea, a fost asigurată sămînță cu germinație superioară. iar repararea tractoarelor și a altor utilaje s-a făcut cu mai multă răspundere decit in alți ani.Nivelul recoltelor depinde insă in mare măsură de folosirea cantităților de îngrășăminte chimice stabilite, in mod diferențial, după cerințele solului și plantelor cultivate. De aceea. în cadrul investigației noastre am urmărit in ce măsură îngrășă- mintele chimice sint asigurate in cantitățile și sortimentele prevăzute prin plan. Este o cerință importantă întrucît. din numeroase semnale venite din județe, rezultă că livrarea îngrășămintelor chimice nu a decurs în ultima perioadă așa cum ar fi trebuit, motiv pentru care programul de fertilizare în intervalul iar- nă-primăvară a fost realizat pe numai 59 la sută din suprafața planificată.De bună seamă, pentru a exista cantitățile de îngrășăminte chimice prevăzute, combinatele trebuie mai înfi șă le fabrice. De la ministerul de i sort aflam o veste bună. Față de aceeași perioadă a anului trecut, industria chimică a produs și livrat

chimice - riguros respectatei
\cantități mai mari de îngrășăminte chimice. Acestea trebuia insă să a- jungă la timp in unitățile agricole, sarcini mari in această privință revenind direcțiilor generale de aprovizionare și desfacere din ministerele agriculturii și chimiei. Firește că intre beneficiarii acestor produse și furnizori intervine cel de-al treilea partener : unitățile de transporturi. Notăm mai jos ce am aflat în legătură cu cauzele care au provocat in- tirzieri la livrarea îngrășămintelor de la . factori de răspundere din cele trei sectoare.

produs cantitățile de îngrășăminte chimice prevăzute. Dar nu le-am putut livra in totalitate la timp. Două sint principalele cauze : lipsa vagoanelor pentru transport, care ne-a împiedicat in lunile ianuarie și februarie să trimitem în unități peste 20 000 tone de îngrășăminte, și unele întreruperi ale producției. Aș mai adăuga că vagoanele stau mult la descărcat in gări, unitățile agricole neasigurind condiții de preluare rapidă a produselor. Dar dispunem in combinate de stocuri însumind la 25 februarie 130 000 tone de îngrășămin
0 sarcină care revine in primul rintl producătorilor, 

dar și unităților de transport
Ing. Petru Moldovan, director adjunct al Direcției de aprovizionare și desfacere din Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare : „Restanțele industriei chimice față de agricultură se ridică. în intervalul 1 ianuarie — 20 februarie, la 73 350 tone de îngrășăminte în substanță activă, adică 30 la sută din prevederi. Pentru a compensa lipsa fosforului, singurele îngrășăminte care se pot administra acum sint cele complexe". Iată cum s-au desfășurat livrările la acest tip de îngrășăminte în perioada amintită, față de programul trimestrial :Combinate de îngrășăminte chimice Sortimente N.P.K. Nivelul livrărilor (in procente)Turnu Măgurele 27—13,5— 0 522—11 —11 1113—27 —13 34Craiova 16—16 —16 1422—11 —11 1922—22 — 0 20Arad 16—16 —16 523- 3,5— 0 27De ce aceste restanțe ? Căutăm să aflăm un răspuns la Ministerul Industriei Chimice. Ing. Eugeniu Istrătescu, director general al D.G.A.D. din M.I.Ch. : „Cu mici diferențe, industria chimică a

te (circa 52 000 de tone calculate în substanță activă — n.n.). Numai la Turnu Măgurele sint în stoc 27 000 tone".Ce părere au în legătură cu observațiile făcute la Ministerul Industriei Chimice tovarășii din Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor ?Ing. Radu Ovidiu, director adjunct al Direcției mișcare-control din M.T.Tc. : „Fie nu sînt îngrășăminte în combinate, fie încărcarea vagoanelor se desfășoară defectuos. Altfel cum se poate explica faptul că garnituri întregi de vagoane așteaptă zile în șir să fie încărcate. Voi exemplifica arătind situația din două combinate chimice. La 25 februarie, in 24 de ore combinatul din Tg. Mureș a livrat 5 839 tone, față de un plan de 6 000 tone, alte navete cu 121 de vagoane fiind la încărcat și 218 vagoane in drum spre acest combinat. La Turnu Măgurele însă, în aceeași zi s-au' incărcat numai 2 962 tone, față de 4 115 prevăzute in grafic, anulîndu-se capacități de transport de 1 482 tone, cu mențiunea „defecțiuni tehnice" (e vorba de nefuncțio- narea instalațiilor de producție — n.n.). De altfel, pentru același motiv.

in perioada 1—20 februarie. Ia Combinatul chimic din Turnu Măgurele au fost anulate vagoane însumind capacități de transport de 27 139 Cone".In aceste condiții se impuneau măsuri hotărite de impulsionare a livrărilor. La 16 februarie, direcțiile generale de aprovizionare și desfacere din cele două ministere au dat un telex în acest sens, in care s-au stabilit și priorități pe județe. în același timp. Ministerul Industriei Chimice a emis un ordin către toate combinatele prin care a stabilit ca acestea să-și realizeze pinâ la 15 martie obligațiile de livrări pe întreg trimestrul. întrucît aceste dispoziții n-au fost însoțite de măsurile practice necesare, pină acum efectul lor n-a fost cel scontat. în perioada 1—20 februarie, deși stocurile de îngrășăminte au crescut cu circa 20 000 tone in substanță brută, livrările s-au menținut la un nivel scăzut — 30 la sută din prevederi pe ansamblu și intre 7 și 16 la sută în județele Satu Mare. Cluj. Bihor, Maramureș. Olt și Giurgiu.Recapitulînd datele puse- la dispoziție de cei trei factori de răspundere din ministerele amintite. în mare parte contradictorii, rezultă că restanțele chimiei față de agricultură puteau fi acoperite in bună parte din aceste1 stocuri. Dar nu s-a procedat așa. De ce ? Direcția de resort din Ministerul Industriei Chimice reclamă lipsa mijloacelor de transport și justifică în acest fel cantitățile nelivrate. Dimpotrivă, la Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor aflăm că vagoanele așteaptă la incărcat. motiv pentru care furnizorii de îngrășăminte au plătit in luna ianuarie importante sume pentru locații.Fapt este că unitățile agricole au nevoie acum de îngrășămintele chimice stabilite prin grafice. De aceea, livrarea pină la 15 martie a tuturor cantităților de îngrășăminte prevăzute pentru trimestrul I obligă forurile xie resort din cele trei sectoare să conlucreze stnns pentru lichidarea grabnică a restanțelor existente.
Lucian CIUBOTARII

La cooperativa agricolă de producție „Grivița roșie" - însurăței, județul Brăiia, se lucrează intens la transportul 
îngrășămintelor naturale. Cu cele 40 de atelaje ale unității, într-o săptămină au fost transportate 1 000 tone de 

îngrășăminte organice

PE SCURT, DE PE OGOARE
MUREȘ: Pregătiri pentru 

semănatul sfeclei de zahărIn unitățile agricole din județul Mureș se vor cultiva în acest an 13 300 hectare cu sfeclă de zahăr. Pe întreaga suprafață au fost făcute arături adinei din toamnă și s-au administrat peste 500 000 tone gunoi de grajd. întrucît sfecla de zahăr se seamănă în prima urgență, imediat la despri- măvărare, la această dată aproape întreaga cantitate de sămînță (din necesarul de 150 tone) se află in unități. De la inginerul loan Pastor, șeful biroului agricol al fabricii de zahăr din Tîrgu Mureș, aflăm că in acest ăn peste 25 la sută din suprafața destinată sfeclei de zahăr va' fi semănată cu sămință mono-

germă. Desigur, sint și unele neajunsuri. Bunăoară, stația de semințe Ghimbav, județul Brașov, nu a livrat cantitatea de 10 tone sămînță din soiul CT 34 necesară gospodăriilor populației, care, numai în zona fabricii de zahăr din Tirgu Mureș, urmează să cultive cu această plantă tehnică aproape 1 009 hectare. Ce-i drept, și unele cooperative agricole din județul Mureș (cele din consiliile agroindustriale Fărăgău, Reghin. Band, Tirnăveni) sint restante la capitolul preluarea • seminței plurigerme. (Gheorghc Giurgiu, corespondentul „Scînteii").

HARGHITA: Rodnicia 
pămintului sporește prin 

fertilizarePotrivit planului de fertilizare întocmit de organele de specialitate, în unitățile agricole din județul Harghita gunoiul de grajd se aplică cu prioritate pe suprafețele care urmează să fie cultivate cu cartofi, sfeclă de zahăr, legume și furaje. în numeroase cooperative agricole au fost organizate echipe specializate de mecanizatori și formații de lucru din mecanizatori și cooperatori, care dispun de utilaje de mare randament pentru transportul și aplicarea îngrășămint elor naturale și chimice. Ca urmare, in unitățile agricole din judej s-au transportat pe cimp aoroaoe 100 000 tone îngrășăminte naturale, din care aproape 60 000 tone au și fost îm

prăștiate pe o suprafață de mai bine de 1 500 ha. Bine și cu spor s-a muncit și se muncește în unitățile din consiliile agroindustriale Cîrța. Sincrăieni, Miercurea Ciuc și Lăzarea, unde pină in prezent au fost fertilizate peste 60 la sută din suprafețele planificate. Totuși, in unele unităti agricole — Atid, Avră- mești, Cobătesti, Săcel, Secuiești, Praid. Lutița, Dealu și altele — lucrările de fertilizare sînt tărăgănate. deși dispun ca toate unitățile agricole din județ de mari cantități de îngrășăminte naturale care trebuie destinate sporirii rodniciei pămintului. (I. D. Kiss, corespondentul „Scînteii").
Pentru dezvoltarea bazei energetice și de materii prime

ZILNIC, PRODUCȚII 
SPORITE DE ȚIȚEI 
prin aplicarea noilor măsuri de organizare 

și promovarea tehnologiilor moderneDupă cum am mai consemnat in ziarul nostru, anul trecut petroliștii de la Schela de extracție Videle au obținut o producție suplimentară de peste 30 000 tone țiței. Potrivit prevederilor de plan, in 1983 oamenii muncii dc aici trebuie să dea țării ->v. 178 000 tone țiței mai multcit in anul precedent. Sarcină deloc ușoară, dar pe ca're „căutătorii" aurului negru din acest colț de țară sint hotăriți să o ducă la îndeplinire. Ei știu bine ce rol au, in acest sens, măsurile stabilite de Conferința Națională a partidului pentru dezvoltarea bazei de materii prime și asigurarea deplinei independențe energetice a patriei.— Obiectivul principal al colectivului nostru il constituie in . prezent exploatarea tuturor sondelor la potențialul maxim — ne spune inginerul Mircea Alexandrcscu, directorul schelei. în acest scop au fost stabilite in primul tind programe riguroase de urmărire a fiecărei sonde. Zilnic, la nivelul schelei se analizează mersul producției, se elaborează programe de măsuri geolo- go-tehnice pentru asigurarea unor elemente optime de utilizare a capacității zăcămintelor și echipamentelor mecanice de fund și de suprafață. Ca urmare a aplicării unor asemenea măsuri — mărirea diametrelor de pompă, tratamente tensioactive. fisurări hidraulice, reperforări și adiționări de strat — cantitatea de fluid extras a crescut de la 69 000 mp la iricepu- tul anului, la 72 000 mp în prezent, sporul zilnic de țiței fiind de 100 tone. Totodată, împreună cu geologii, am depistat 35 de sonde vechi, abandonate. pentru care am intocmit un program de reactivare, organizînd brigăzi de reparații cu cei mai experimentați și pricepuți sondori. Ne-am propus ca pină la'Sfîrșitul anului să extragem din aceste sonde 11,0 tone țiței pe zi. 6. sonde ău fost deja reactivate. Aș vrea să adaug, că oamenilor noștri le-au mers la inimă îndemnurile mobilizatoare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, adresate de la înalta tribună a Conferinței Naționale a partidului și... înțelegînd că nici un efort nu este prea mare atunci cînd este, vorba de interesele majore ale economiei naționale, muncesc cu dăruire și abnegație.In prezent, și in schela noastră s-a trecut la aplicarea unui complex de măsuri pentru organizarea superioară a întregii activități. Astfel, s-au constituit 12 brigăzi de producție petrolieră din cele două secții și 6 ateliere.La Jocurile de muncă, în brigăzile de producție petroliștii teleormăneni fac dovada hotărîrii lor de a-și organiza mai bine activitatea pentru a Bpori producția de țiței.— Convingerea noastră, a petroliștilor de la Videle, ne-a spus maistrul Mihai Marian, șeful unei brigăzi complexe, este că prin noile măsuri se asigură cadrul organizatoric pentru utilizarea completă a capacităților dc producție, a fondului de sonde existent, pentru creșterea producției de țiței și gaze. Practic, ca titulare de pian, brigăzile poartă răspunderea pentru buna 

La Schela de 
extracție Videle

funcționare a sondelor, mărirea factorului de recuperare a țițeiului din zăcămînt, colectarea și separarea țițeiului și gazelor, practic, de realizarea producțiilor prevăzute. De asemenea, dispunind de o dotare teh- nico-materială corespunzătoare, noile brigăzi desfășoară și activitatea de intervenție la sonde, de punere in producție a sondelor noi și efectuează lucrările de reparații și de întreținere mecano-energetică a utilajelor și instalațiilor. Sint posibile toate acestea și pentru că in prezent o brigadă de producție petrolieră are o zonă de activitate mai restrînsă : sub 10 km, față de 15-20 km cit revenea unui atelier de producție in vechea organizare. După citeva zile de la aplicarea măsurilor amintite, cei din brigada noastră ne-am convins că folosind mai bine timpul de lucru și utilajele din dotare, in toate cele trei schimburi, eliminind timpii neproductivi, efectuînd intervenții de calitate, se creează premisele pentru creșterea extracției de țiței și realizarea, pe această bază, a unor venituri suplimentare.O mare atenție se acordă la Videle promovării unor metode a- vansate de creștere a factorului final de recuperare a țițeiului din zăcăminte. Zona Bălăria, unde se trece la extinderea combustiei subterane pe scară industrială, constituie unul dintre sectoarele ce cunoaște o amplă mobilizare de forțe umane și mecanice. Se adincesc cercetările geologice, frontul de foraj se extinde de la o săptămină la alta, pentru a pune în funcțiune noi sonde de extracție. Se lucrează cu utilaje moderne, se folosesc tehnologii avansate, care duc la creșterea vitezei de foraj, la sporirea producției. De Ia începutul anului au fost puse in exploatare 15 sonde noi. Conform programului stabilit, în acest an vor fi date in exploatare 300 de sonde. Aportul lor la producția schelei va fi considerabil.O altă preocupare la ordinea zilei este buna exploatare a instalațiilor •și echipamentelor sondelor, a tuturor utilajelor și mașinilor din dotare, de aceasta depinzind in bună parte ritmicitatea producției. Pentru a se asigura piesele de schimb necesare s-a intensificat activitatea de recon- diționare și confecționarea acestora prin autoutilare. Numai cu ajutorul instalației speciale de care dispune schela vor fi reciclate in acest an circa 300 000 m țevi de extracție. Practic, prin recondiționare se asigură toate piesele de schimb pentru unitățile de pompare și 60 la sută din echipamentele de fund.Se cuvine menționată și larga acțiune declanșată încă de anul trecut, cu sprijinul nemijlocit al comitetului județean de partid, pentru întărirea activității de intervenții și reparații la sonde. în ianuarie și februarie zeci de muncitori din unități economice ale județului, prin recalificare au început să lucreze ca petroliști. Și, după cum o dovedesc rezultatele, ei s-au încadrat repede în rigorile muncii de sondor.
Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scînteii"

Cine n-a rryri trecut de două luni prin hala de montaj general tractoare de 65 CP a întreprinderii de profil din Brașov va rămine plăcut surprins de schimbarea „decorului" din zona liniei de premontaj. în locul îngrămădirii excesive, uneori pină la sufocare, a acestei zone cu conteinere și grămezi de piese și subansamble, printre și peste care muncitorii făcdau adevărate slalomuri pentru a-și căuta reperele de care aveau nevoie, acum există o ordine și o organizare. aproape de- săvîrșite, practic o linie tehnologică „aerisită". Pe același spațiu pot fi observate acum doar șase cărucioare încărcate intr-un mod ingenios cu piesele și subansamblele necesare operațiilor de premontaj, așezate în ordine. în rest, nici un container, nici o piesă răzleață. Aceasta face ca muncitorii să nu mai fie nevoiți să se deplaseze de lingă bandă, să nu mai execute mișcări și operații inutile.Discutăm cu inginerul Alexandru Albu, șef de secție pe schimb, unul din autorii noii organizări.— Știți probabil — ne spune interlocutorul — că, în 1983. întreprinderii noastre îi revin sarcini deosebit de mobilizatoare, concretizate printre altele într-o creștere a producției marfă cu 12,4 la sută. Pe de altă parte, aproape 86 la sută din producția de tractoare este destinată exportului, față de 81.4 la sută ahn! trecut. în aceste condiții, noi, cei dc la montaj general — secție unde se finalizează cea mai mare parte dm fabricația de tractoare a uzinei — arn chibzuit și am ajuns la concluzia că, in condițiile vechii organizări a liniei de premontaj, nu vom putea face față noilor solicitări. Așa s-a născut ideea unei noi soluții pentru sporirea capacității liniei de premontaj.— Desigur, a completat inginerul Ionel Albu, șeful atelierului, tehnologia de premontaj. practic, nu s-a modificat. S-au schimbat insă operațiile de pregătire a premontajului și organizarea activității pe această linie.Notăm că, înainte, aprovizionarea liniei de premontaj cu piese și subansamble se asigura in cea mai 

E normal, bateriile se uzează, dar elementele utile componente trebuie mai intens valorificate
Necesitatea recuperării și reintroducerii in circuitul productiv a devenit 

evidentă in ce privește o serie întreagă de materiale refolosibile. Mai 
există insă și alte bunuri de larg consum pe care, odată întrebuințate, 
continuăm să le aruncăm cu dezinvoltură.

De data aceasta ne vom opri la bateriile uzate. Este vorba de bateriile 
galvanice uscate, purtind marca „Elba", folosite pe scară largă la radio
receptoare, calculatoare de buzunar, lanterne etc. Conținutul unei ase
menea baterii, a unei banale baterii de lanternă, de pildă ? Zinc, săruri 
de zinc, bioxid de mangan, electrozi de cărbune, negru de fum etc. Multe 
din materiile prime ce intră in fabricarea bateriilor se obțin greu, prin 
exploatarea unor zăcăminte deseori sărace în substanțe utile, sau din 
import, cu mari eforturi valutare.

mare parte din depozitul secției, aflat la subsolul halei, de unde erau aduse cu stivuitoarele în Zona benzii de premontaj. Alte piese soseau aici in același mod. direct din secțiile prelucrătoare. La inceputul fiecărui
O soluție organizatorică 

bine gîndită — și valoarea ei

La întreprinderea de tractoare din Brașov, pe același spațiu de producție 
capacitatea de montaj crește cu peste 8 000 tractoare pe an

schimb, muncitorii se deplasau în depozit unde își alegeau și încărcau piesele in conteinere, operație care le lua zilnic între o oră și două ore. Coriteinerele și piesele disparate așezate lingă banda de premontaj creau o mare aglomerare, care ducea deseori la amestecarea unor repere și la deteriorarea altora.în prezent, toate piesele se aduc din depozit cu șase cărucioare. încărcate fiecare cu un anumit sorti

ment și număr de repere, necesare unui anumit subansamblu sau tact. •Muncitorii, șefii de echipă nu se mai deplasează in depozit, deoarece pregătirea și încărcarea cărucioarelor se asigură de către echipele depozi

tului, specializate pe subansamble. La inceputul fiecărui schimb cărucioarele se găsesc la locurile stabilite. astfel că muncitorii își pot desfășura de la bun inceput in ritm susținut activitatea.— Pentru a ușura și a face munca oamenilor mai spornică — ne relatează subinginerul Mircea Deji, al cărui aport la aplicarea noii organizări a fost substanțial — am compartimentat fiecare cărucior pe ti-
Se pot reintroduce în circuitul producții elementele utile conținute in baterii ? La Centrala pentru recuperarea și valorificarea * materialelor refolosibile răspunsul este afirmativ. Mai mult, sintem informați . că s-a și trecut la organizarea colectării lor. Astfel, prin plan, centrala urmează să achiziționeze, în cursul acestui an, 40 milioane de baterii. Din acestea se prevede recuperarea a 400 tone de zinc, 680 tone de bioxid de mangan, 44 milioane electrozi de cărbune.„De fapt, s-ar putea colecta mult mai multe baterii uzate întrucît disponibilul recuperabil a fost estimat de noi la cel puțin 80 milioane pe an", afirmă ing. Nicolae Margan, directorul întreprinderii „Electroba- nat" din Timișoara, singura unitate producătoare de astfel de baterii din țară. Lăsind insă la o parte posibilitatea recuperării unor cantități mult sporite de baterii față de plan, să reținem numai că resurse vor exista totuși din abundentă. Există insă și tehnologia de recuperare a elementelor utile din bateriile uzate?La Centrala pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile ni se spune că o astfel de tehnologie de recuperare a tuturor elementelor utile. în afara bioxidului de mangan. a fost pusă la punct de către „Electrobanat".Potrivit acestei prime informații, rezultă că nu ar mai rămine decit să se treacă la aplicarea tehnologiei pe scară industrială... Ce aflăm însă la Timișoara, la „Electrobanat" ? Specialiștii de aici au elaborat intr-adevăr un procedeu mecanic de dezmembrare a bateriilor, prin care au recuperat in cursul anului trecut 15 tone de zinc, cit și un milion de 

puri de repere. Pe cutiile în care se găsesc reperele cu dimensiuni mai reduse, pentru a evita orice confuzie, am prins reperul respectiv, astfel că muncitorii le identifică cu ușurință, la prima vedere. înainte se 

pierdea timp prețios pentru căutarea reperelor respective in conteinere. Apoi, pentru a nu se produce eventuale ștrangulări, goluri in aprovizionarea benzii, au fost executate două, seturi de cărucioare. în timp ce unul se află la banda de montaj, incărcat cu piese, celălalt este în depozit la încărcat.Pentru a valorifica cit mai eficient condițiile create prin noua organizare, au fost inițiate și alte citeva 
electrozi de cărbune. Procedeul se referă insă la pierderile tehnologice ale unității (rebuturi), deci la baterii „proaspete", in care elementele constitutive n-au apucat să sufere transformări fizico-chimice și sint incă, practic, intacteIn schimb, bateriile uzate constituie o categorie aparte Ca urmare a unor reacții electrochimice, masa depoiarizantă e pietrificată, zincul apare parțial sub formă de compuși chimici : oxid și săruri de zinc... Se impune deci găsirea unei tehnologii mai complexe de recuperare, de fapt, a unei tehnologii complet noi.„Pe noi ne depășesc tehnologiile chimice și metalurgice de recuperare, ne declară Traian Gașpar, îngi- ner-șef al „Electrobanatului"; Tocmai de aceea ne-am și adresat Institutului de cercetare, inginerie tehnologică, proiectare și producție pentru industria anorganică și metale neferoase. solicitând să rezolve atît tehnologia de recuperare a tuturor elementelor utile, cit și dotările necesare realizării acesteia".Adresa „Electrobanatului", expediată in octombrie 1981, o regăsim in dosarul „Baterii uzate" de la laboratorul de tehnologie anorganică al institutului. Alăturat, răspunsul laboratorului care, în urma experimentărilor, a unui studiu preliminar, arată că rezolvarea integrală a diferitelor aspecte legate de recuperare presupune și antrenarea unui colectiv de specialiști din afara institutului. După un schimb de adrese între institut și „Electrobanat" nu se încheie nici un contract de cercetare, cu alte cuvinte, problema trenează. Motivul ? „Electrobanatul" găsește, pe bună dreptate, că termenele propuse de institut sint prea îndepărtate (peste un an pentru analiza eco- 

măsuri. Este vorba in special de montarea unui număr mai mare de! guri de aer comprimat, dotate cu grupuri de filtrare și ungere a ma-| șinilor pneumatice de înșurubat, măsură care va influența în binej durata de folosire a acestora. Se Înlocuiește astfel vechiul sistem, in-; comod, de asigurare a aerului com-! primat de la două guri, cu furtunuri lungi, manevrate greoi, sistem ineficient și sub aspectul întreținerii mașinilor de înșurubat.Care 'este' părerea 'unei muncitoare, Maria Zărnescu, despre noua organizare a activității in acest loc de! muncă :— înainte, pe lingă faptul că pierdeam mult timp cu deplasarea la depozit, de fiecare dată aduceam un număr mai mare de repere decit aveam nevoie in schimbul respectiv, „așa, să fie". De obicei, aceste repere se rătăceau, intrucit nimeni nu mai ținea evidența lor. Deci, se făcea risipă. Acum insă ni se aduc exactj atîtea repere cite sint necesare numărului de tractoare ce urmează să fie montate in schimbul respectiv. Nu se mai amestecă piesele și nu mai pierdem timp cu căutarea lor. Aceasta ne dă posibilitatea, să putem lucra mai productiv și să acordăm mai mare atenție executării Ia un nivel calitativ superior a fiecărei operații tehnologice.în esență, noul mod de organizare asigură sporirea capacității liniei de. premontaj de la 55 la 65 tractoare pe schimb, ceea ce la nivelul unui an, in condițiile in care linia este ritmic asigurată cu repere. in<?ean aâ u.a plus de peste 8 090 tractoare. Este un ritm care r.siwS îndeplinirea și ch.ar depăși-ea sarcinilor ce revin uzinei brașovene in acest an. Bunăoară. in primele două luni ale acestui an au fest montate cu 2 900 dr tractoare mai mult decit în aceeași perioadă a anului trecut.Am supus atenției cititorilor „Scînteii" această soluție organizatorică, avînd convingerea că ea poate fi aplicată și in alte unități din industria constructoare de mașini.
Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii"

nomică, abia apoi cercetarea pro- priu-zisă și realizarea unei stații- pilot pentru partea de recuperare a elementelor utile), iar costul cerut pentru cercetare — exagerat de ridicat pentru întreprindere.Nici Centrala pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile nu a incheiat contract de cercetare cu institutul, deși a purtat tratative in acest sens incă in urmă cu mai bine de doi ani. Motivul ? Cum am arătat mai sus. ea a renunțat intrucit, pasămite, tehnologia ar fi fost pusă deja la punct de către „Electrobanat".Ce trebuie deci întreprins pentru ea bateriile uzate — cele 40 dc milioane care vor fi colectate in acest an — să nu alcătuiască doar un munte de materiale recuperabi)e-re- cuperate, dar nu și reiolosibile ?în primul rind, se impune ca Ministerul Aprovizionării, Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie și ministerele interesate să adopte fără întârziere măsuri care să conducă la elaborarea tehnologiilor de recuperare și valorificare a elementelor utile din aceste baterii. Iar forțele de cercetare științifică ce trebuie antrenate în această direcție ? în mod logic, cel puțin din cele trei ramuri ale industriilor (chimică, metalurgică. construcții de mașini), potențiale beneficiare ale acestor elemente utile. Totodată, pentru ca valorificarea bateriilor uzate să nu bată pasul pe loc. se așteaptă un cuvînt mai hotărit. în special din partea Centralei pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile.
Ioana DABU
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O CMcaptie de malta val&ars 
teoretică și practică privind 

apărarea independenței 
și suveranității statului român

Activitatea practică de noutate, de teoretică șl remarcabilă excepționalăprofunzime și multilateralitate a tovarășului NicolaeCeaușescu include drept componentă fundamentală și concepția sa politico- militară asupra apărării independentei și suveranității statului român. Această concepție și-a găsit o strălucită expresie in elaborarea unei doctrine militare și crearea unor structuri militare adecvate realităților românești. Principiile de bază ale doctrinei noastre militare și ale organi

identitatea națională și să-i Îngăduie manifestarea liberă a forțelor sale de creație. Dacă superioritatea resurselor demo-economice și tehnologice ale marilor imperii și regate vecine nu au putut în cele /din urmă sluji eficace politica lor de expansiune in direcția spațiului românesc, acest eșec se explică prin apriga rezistență a înaintașilor noștri. prin solidaritatea tuturor forțelor lor politice in ceas de primejdie. întruchipată in lupta întregului popor.zării apărării naționale, astfel cum ele au fost definite de comandantul suprem al forțelor noastre armate, fac obiectul volumului tipărit de Editura militară, intitulat ..Concepția politico-militară a tovarășului Nicolae Ceaușescu privind apărarea independentei patriei noastre socialiste". Realizată prin efortul unui colectiv alcătuit din reputati specialiști (Ion Coman, general-colo- nel dr. Constantin Olteanu. general-colonel Vasile Mi- lea, genera l-locotenent Gheorghe Gomoiu, ge- neral-locotenent dr. Ilie Ceaușescu, general-maior Victor Voichiță, colonel Mihai Arsintescu), cartea prezintă convingător și limpede, atit specialiștilor cit și marelui public, contribuția de inestimabilă valoare a secretarului general al partidului la apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului român, a vieții sale libere, a muncii sale creatoare și pașnice.Privită în perspectiva istoriei. concepția politico- militară a tovarășului Nicolae Ceaușescu apare ca valorificarea și încununarea experienței milenare acumulate de poporul român în lupta pentru salvgardarea vetrei Strămoșești. Confruntat cu adversari puternici. călăuziți de gindul de a aduce sub stăpinirea 
lor teritoriul românesc, poporul nostru, a dus o neîntreruptă luptă pentru apărarea structurilor de stat proprii, care să-i conserve

Pornind de la această idee de bază, tovarășul Nicolae Ceaușescu a elaborat o concepție politico- militară logic articulată, novatoare în principii și eficace în finalitate. Trăsăturile ei definitorii relevă luarea în considerare a condițiilor generale ale lumii contemporane și ale celor particulare societății românești.Cel dinții aspect caracteristic al acestei concepții, subliniat în lucrare, este unitatea dialectică dintre edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și apărarea patriei ; altfel spus, raportul de determinare dintre specificul construcției socialiste in România și efortul ei de apărare față de orice agresiune din afară. în acest chip se explică principiul enunțat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, potrivit căruia „activitatea armatei, ridicarea pregătirii ei de luptă și politice, dotarea cu mijloacele necesare constituie o parte integrantă a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră, a muncii întregului popor pentru înfăptuirea politicii interne și externe a României socialiste". Consecința

imediată a acestui principiu este scopul exclusiv defensiv al pregătirii și organizării militare a României socialiste. care, așa cum arăta secretarul general al partidului, „nu urmărește și nu va urmări niciodată țeluri agresive, împotriva vreunui stat". De aceea „niciodată armata română nu va participa Ia un război agresiv, nu se va ridica împotriva altor popoare, ca va duce numai război de apărare a patriei".Din fixarea obiectivului primordial al puterii armate a statului nostru decurge — așa cum se subliniază în volum — și modalitatea de pregătire a ripostei de dat unei eventuale agresiuni. Respingerea oricărui invadator revine sistemului național de apărare, care, reunind în cadrul său atit forțele armate permanente, cit și forțele cetățenești nepermanente, solicită • întregul popor la efortul de apărare a țării. Aceeași grijă de a împleti factori generali și particulari care determină sau înrîuresc acțiunile militare în zilele noastre se vădește și în raportul, ușor de observat în concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu. dintre știința militară și doctrina militară. Strategia și tactica sint modelate potrivit cadrului românesc, resurselor umane și materiale ale tării, principiilor de autoconducere si auto- aprovizionare teritorială. Din acest ultim punct de vedere, o însemnătate deosebită este acordată de comandantul suprem înzestrării 'tehnico-materiale a forțelor sistemului apărării naționale. în primul rînd prin eforturile proprii ale poporului român, prin organizarea și valorificarea cit mai judicioasă a capacităților de producție destinate apărării țării. Angajat ferm pe făgașul construcției pașnice, poporul român consideră lucid primejdiile create în lumea contemporană de politica forțelor agresive și imperialiste și este pe deplin conștient de necesitatea posibilității de a pune forțele economiei

naționale la nevoie în slujba exigențelor desfășurării războiului de apărare.O altă caracteristică a concepției politico-militare a tovarășului Nicolae Ceaușescu evidențiată in lucrare este însemnătatea factorului moral în mobilizarea și dezvoltarea capacității combative a forțelor sistemului apărării naționale. R-olul activității politice și ideologice, munca desfășurată de organele de partid Sint destinate a face din armată o școală de educație politică, patriotică a tinerelor generații.Consecința firească a acestor principii o constituie dreptul imprescriptibil și competenta exclusivă ale Partidului Comunist Român, statului, organelor constituționale ale țării privind responsabilitatea și conducerea apărării naționale. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, „comanda forțelor armate nu poate fi executată de nici un organ din afară ; aceasta constituie un atribut suveran al conducerii partidului și statului nostru".Volumul prezentat analizează cu pătrundere elementele constitutive ale gîndirii politico-militare a tovarășului Nicolae Ceaușescu și fixează, pe baza unei aprofundate cu-

noacteri a sistemului de organizare militară, sarcinile ce revin forțelor noastre armate și celorlalte formațiuni cetățenești de luptă în perfecționarea permanentă a pregătirii lor militare. Volumul este deopotrivă o operă de inalt conținut științific și o mărturie a devotamentului fierbinte cu care armata și poporul român își înconjoară conducătorul. cel care întruchipează în cel mai înalt grad virtuțile și calitățile poporului român, călăuzit întotdeauna de gindul nobil al conservării moștenirii înaintașilor, al păcii și colaborării între toate popoarele lumii. Intr-o lume ce trăiește în umbra rachetelor și a armelor nucleare, a amenințărilor create de practicarea politicii de forță și amenințare cu forța. România socialistă, prin glasul autorizat și prestigios al președintelui ei. aduce un mesaj de pace și încredere între națiuni, deopotrivă cu hotărîrea neclintită de a apăra mărețele cuceriri socialiste ale poporului. dreptul de a-și hotărî singur destinul, căile propășirii sale prin strădania pașnică a tuturor fiilor patriei.
Constantin 
CAZĂNIȘTEANU

Pe scena Teatrului de Stat din BacăuO PIESĂ DESPRE MIHAI VITEAZULMontarea piesei „CAPUL" de Mihnea Gheorghiu ia Teatrul dramatic „Bacovia" din Bacău, la opt ani după premiera absolută de la Naționalul bucureștean și cam tot atit de la spectacolul craiovean, i-a dezvăluit din nou nu numai marea ei tea- tralitate, ci și emoționanta actualitate a problemelor dezbătute, necesitatea de a discuta și rediscuta integrarea în istoria europeană a personalității și rolului lui Mihai Viteazul, sensurile tragicului său destin.Pornind mai cu seamă de la aceste din urmă implicații, regizorul Constantin Dinischiotu a urmărit realizarea unui spectacol grav, cu tonalități majore, evidențiind insă cu ritm și dinamism și alternarea planurilor prezent-trecut, condi ți a actorului — condiția eroului, esențiale in această piesă în care realitatea istorică se naște sub ochii noștri din realitatea teatrului.Pe scena cu multiple denivelări și trepte create de scenograful Vasile Rotaru se află chiar de la început un cap. simbolicul cap al lui Mihai sau .al oricărui erou sculptat in liniile puternice și bine decupate ce-1 a- mintesc pe Geza Vida. Către acest cap Se îndreaptă mulțimea venită parcă din toate părțile, în fond toți actorii teatrului angrenați în spectacol. Și dintr-o dată, în locul capului tăiat, se ridică însuși Mihai căruia Ion Marinescu, cunoscutul interpret al Naționalului bucureștean, i-a dat autentice dimensiuni e- roice (rolul principal este interpretat și de Liviu Manoliu). De remarcat faptul că intre Ion Marinescu și actorii teatrului băcăuan nu se observă diferente, jocul tuturor fiind și grav, a- tunci cînd este nevoie, și pigmentat cu ironie sau sarcasm, dacă momentele solicită acest lucru. Constanta Zmeu

în DOAMNA STANCA, Cătălina Murgea în MAICA TUDORA, Ioana Ene-Atanasiu

în FEMEIA, Geo Popa in HAMLET și CARDINALUL ANDREI, Romeo Bărbosu-Sava într-o suită de roluri sau Viorcl Baltag, de asemenea, cu treceri rapide de la un personaj la altul, au demonstrat reală disponibilitate și multă seriozitate profesională. Printre cele mai bune scene se numără și aceea a comentariului deschis și direct (făcut de actorii ce revin la identitatea lor) despre istorie, trecind pe nesimțpe in datele specifice acțiunii și eroilor e- vocați.Fără discuție că cel ce concentrează atenția este Mlhai, Ion

Marinescu mareînd cu subtilitate și perfectă gradare diversele lui ipostaze, nerăbdător alături de MAICA TUDORA, îngrijorat atunci cînd trebuie să aleagă aliații, tulburat și îndurerat cînd i se impune’ să-i lege pe țărani de glie și plin de fervoare cînd rostește cuvinte de dragoste pentru tară.Poate uneori mișcarea mulțimilor a fost prea multă (avînd în vedere si scena destul de îngustă a teatrului), alteori coloana sonoră (pusă la punct cu linii melodice menite să întărească mai ales latura gravă, solemnă a spectacolului de către Ileana Popovic!) a a- coperit vocile, sau n-a fost în concordanță cu ele. dar acestea nu au micșorat cu nimic meritul acestui spectacol serios, ce face cinste Teatrului „Bacovia". dovedind încă o dată faptul că montările- eveniment sint proprii întregii noastre țări și nu numai Capitalei.
Ileana 
BERIOGEA

SĂTUL ROMÂNESC
în pictura locuitorilor săi

La Botoșani, în salonul interjudețean al pictorilor naivi

Moment reprezentativ 
în evoluția unui talentat dirijor 

Horia Andreescu la pupitrul Orchestrei simfonice 
a Radioteleviziunii române

între manifestările cultural-artistice cu arie de cuprindere interjudețeană tradițio- nalizate Ia Botoșani, figurează și organizarea anuală a unui „Salon" dedicat artiștilor plastici naivi. „Salonul" se deschide, la începutul lunii februarie a fiecărui an. iar „ediția ’83“ — a opta— chiar dacă nu și-a propus ilustrarea unei anume teme, se constituie intr-un verita- bli omagiu adus satului contemporan. Ori — și mai exact — satului bogat, așa cum a fost prefigurat. în decembrie anul trecut, la forumul comuniștilor români, deci satului a cărui edificare ne cheamă pe toți, în gin- duri și faptă neîntîr- ziată. Reflex artistic al acestei atitudini — .-' căci marea majoritatea celor 87 lucrări, semnate de 34 autori din 12 județe ale țării, sint expuse „în premieră" și „datate" în ultima parte a anului trecut, unele chiar și mai a- proape de momentul expoziției — pictorii naivi aduc în expoziția botoșăneanâ semnificative imagini din, •ceea ce reprezintă bogăția — in înțeles material, dar și spiritual— în viața rurală, ac- centuînd de multe ori. ceea ce poate produce îndestulare, înavuțire. Atitudinea e marcant nouă, optica asupra satului e cu totul alta comparativ celei pe care se pedala în anii. anteriori, transfigurarea artistică a prefacerilor din mediul rural nu se mai rezumă doar la „case noi", aliniate ulițelor drepte și iluminate electric, dominate de antenele televizoarelor, iar în plan secund — dacă nu chiar în prim-plan, de cite un bloc de locuințe, o școală, ori un ■cămin cultural, pur- tînd embleme ale urbanizării. Ci. pe lingă aceste elemente — „văzute" însă contextual. realist și nu unilateral — pictorii naivi recuperează valoroasele tradiții ale îndeletnicirilor din mediul sătesc, precum

„Toamna"creșterea animalelor și păsărilor, lucrul în grădini, vii. livezi, ori pe cîmp, iluminîn- du-le cu bucuria și satisfacția celor ce Ie împlinesc. întîlnim, astfel. în expoziția bo- toșăneană — dată fiind

aria largă ce o reprezintă pictorii amatori — crîmpeie specifice ale satului din nordul sau centrul Transilvaniei (în lucrările Măriei Trifu și Ștefaniei Vaida, ale lui Szabo Fracisc sau Cornel Mureșan). ale satului vasluian (transfigurat de Aurelia Blanaru și C. Onuța), severinean (Nicolae Columb), me- hedințean (Eleonora Mătușaru). oltean (Gh. Zidaru), băcăuan (Ca- tinca Popescu), arge- șean (Nicolae Burcă), tulcean (Jan Duță), botoșănean (Elisabeta Arhip, C. Simion ș.a.). Vădit preocupați să surprindă aspecte reprezentative din sfera producerii bunurilor materiale, pictorii sint deopotrivă atrași de frumusețile „naturii rurale", ale portului și obiceiurilor populare. Stan Patrașcu și Traian Groșan, de pildă, depășind etapa simplelor consemnări pei

saj iste in favoarea unor sugestive imagini metaforice. Alteori sint luate in răspăr practici ori metehne intilnite in viața satului, cum o face Nicolae Columb, în „S-a suit scroafa-n copac" și în „Bate apa-n piuă". Semnalat ca un talent de excepție la faza republicană a ediției anterioare a Festivalului national „Cînta- rea României", tînărul Ioan Alupoaie. din Botoșani, este prezent în „Salon" cu memorabile „înfățișări" ale satului natal. Milean- ca. Colorist inspirat, pictorul creează spații în permanentă mișcare. figurativul trans- formîndu-se în simboluri — ale unui sat ce a luptat cu vicisitudinile vremurilor, dar totodată și pentru propria sa evoluție.Ținînd cont de faptul că cele mai multe dintre satele reședință de comună ale județului dispun, în prezent, de tot ceea ce este necesar organizării unor expoziții de artă, sugerăm organizatorilor prezentarea acestei valoroase expoziții în cel puțin cîteva localități sătești. S-ar realiza, astfel, un autentic fapt de cultură și educație. într-un moment cît se poate de prilenic unor asemenea manifestări în viața satului.
Silvestri 
AILENEI

Vă informăm despre:
Examenul 

de bacalaureat 
— 1983La examenul de bacalaureat, care încheie studiile liceale, se pot înscrie. in acest an, promovații clasei a XH-a de liceu, invățămint de zi, și ai clasei a XIII-a de liceu, invățămint seral, din promoțiile anilor 1983, 1982 și 1981. Examenul se organizează în două sesiuni : 21—30 iunie și 13—22 august.Bacalaureatul constă din trei probe : o lucrare scrisă la limba și literatura română, o lucrare scrisă la o disciplină de invățămint, de regulă, la alegerea candidaților, din două discipline stabilite în funcție de profil și o lucrare practică. La liceele și clasele cu predare in limbi ale naționalităților conlocuitoare. candidații susțin, pe lingă lucrarea scrisă la limba și literatura română, și o lucrare scrisă la limba și literatura maternă ; de asemenea, au dreptul să susțină probele de examen in limba naționalității lor la disciplinele pe care le-au studiat în această limbă.Candidații care nu obțin cel puțin nota o la lucrările scrise pot solicita prezentarea la examinarea orală. Candidații care nu obțin cel puțin nota 5 ia lucrarea practică sint declarați respinși. Tinerii care nu reușesc la examen, dar la lucrarea practică au obținut nota de promovare, la sesiunile următoare de bacalaureat nu mai susțin această probă.Graficul acțiunilor de organizare și desfășurare a bacalaureatului 1933, sesiunea iunie, este următorul :Sesiunea iunie — 21—30 iunie : pină la 31 martie — încheierea înscrierilor pentru candidații din promoțiile anilor 1981 și 1982 (la liceele la care au promovat ^«Tjma clasă, la profilurile și rțv Icriile pentru care s-au pregătit, precum și la alte licee stabilite de inspectoratele școlare județene și al municipiului București) ; pină Ia 1 iunie — executarea lucrărilor practice și depunerea acestora la secretariatele liceelor ; 21 iunie — lucrare scrisă la limba și literatura română ; 22 iunie — lucrare scrisă la limba și literatura maternă ; 24 iunie — lucrare scrisă la alegere : matematică, fizică, chimie, biologie. anatomia și fiziologia omului, istorie, geografie, economie politică și politica economică a P.C.R., filozofie, filozofie și estetică, pedagogie școlară și preșcolară ; 26—30 iunie — susținerea lucrărilor practice de bacalaureat și examinarea orală a candidaților care nu au obținut cel puțin nota 5 la lucrările scrise și au solicitat prezentarea la examinarea orală.Alte informații în legătură cu realizarea și susținerea lucrărilor practice, manualele pe baza cărora se susțin probele de bacalaureat, organizarea și desfășurarea examenului sint cuprinse în broșura „Examenul de bacalaureat 1983“ — editată de revista „învățămîntul liceal și tehnic profesional" — aflată în vînzare la unitățile de difuzare a preset

D. FEORICA

După o absență de aproape doi ani de la pupitrul orchestrelor simfonice bucureștene, dirijorul Horia Andreescu reapare în fața colectivului simfonic al Radioteleviziunii române intr-un moment pe ca- re-1 putem considera dreot reprezentativ pentru evoluția sa artistică ; am in vedere, in primul rînd. acumularea unei prețioase experiențe de șef de orchestră, experiență ciștigată in fața unor prestigioase colective simfonice din țară sau din R.D. Germană. R.P. Polonă, Olanda, Elveția. Să ne amintim. îndeosebi, de primirea entuziastă pe care artistul nostru a avut-o din partea publicului german, a colectivelor simfonice ale orchestrelor Gewandhaus din Leipzig. Radio-Ber- lin. Berllnerstaatska- pele sau din Schwerin. Iar, ca un fapt concludent, de ultimă oră. incredințarea deschiderii Bienalei internaționale de muzică contemporană — un concert după care în ziarul „Neues Deutschland" din 21 februarie a.c. s-a consemnat : „Deschiderea Bienalei de muzică a fost datorată Capelei de stat din Mecklenburg, sub conducerea virtuoză și plină de temperament a românului Horia Andreescu. Am ascultat astfel o versiune a simfoniei a 12-a de Șostakovici, într-o concepție de maximă virtuozitate, plină de vigoare și dramatism, încărcată de tensiune, abundind în contraste sonore, totul cîntat cu mult elan ritmic".

nore, veridice, a momentelor „dramei" muzicale. Căci realizarea poemului simfonic „Till Eulenspie- gel" de Richard Strauss este. realmente, de negîndit în afara unei imaginații sonor-vizuale pe cit de plastice, pe atit de mobile. Să ne aducem aminte, in acest sens, că la Horia Andreescu sugestia sonoră ce capătă virtuți plastic vizuale nu atinge limitele descriptivismului muzical, deși muzica lui Richard Strauss oferă suficiente invitații în a- ceastă direcție.

Abordarea unui repertoriu divers și amplu. lucrul permanent în compania unor colective artistice foarte diferite ca structură și permeabilitate constituie un temei important al etapei actuale De care o parcurge dirijorul. Recunoaștem elanul său interior necontorsio- nat. de reală puritate și delicatețe a trăirii interioare, elan activ — în egală măsură — actul „regizării" so

Și totuși, observînd această, verticalitate a prestanței profesionale. trebuie menționat că arta lui Horia Andreescu exhibă o anume dominantă de specială pregnantă, indiferent de stadiul evoluției sale artistice; am în vedere dominanta poetică care aureolează fiecare eveniment al discursului muzical, fiecare impuls al relației dirijor-ansam- blu orchestral și. mai departe. orchestră- public. Căci numai astfel poate fi înțeles acel „Vals trist" de Je.in Sibelius, o pendulare de vis ’a mișcării sufletului printre certitudini și himere. Să observăm. în plus, controlul permanent lucid al coordonatelor discursului muzical, iar aceasta fie că este vorba de evitarea excesului de literaturizare. de fermitatea e- chilibrului tempo- urilor. de relația funcțională a planurilor sonore, de susținerea unei gîndiri muzicale de înaltă abstractizare, așa cum se împlinește aceasta în „Armonii IV" de Tiberiu Olah. lucrare prezentată în primă audiție. Este o creație ce sprijină și demonstrează, o dată in plus, una dintre

cele mai consecvente traiectorii componistice de la noi. Constructivismul poetic imaginat al acestei lucrări apare la Horia Andreescu subtil sesizat la nivelul unei viziuni poetice ce devine. la rindul ei. constructivă în edificarea actjului interpretativ ; este. cred, condiția fericită a relației ce se poate stabili între compozitor și interpret.Ne-am bucurat ca jn contextul unor condiții atit de deosebite să-1 reaudiem pe tî- nărul violonist Gabriel Croitoru, o certitudine aflată în consacrare, dar — în egală măsură — în veritabil proces de împlinire, a școlii noastre violonistice. Pe deasupra elanurilor temerare, nu întotdeauna temeinic susținute, pe deasupra unei anumite atitudini evident demonstrative — să ne gîndim totuși că interpretul. incă elev în ultimul an al Liceului de artă ..George Enescu" din Capitală, a prezentat primul concert și cel de-al 24-lea Capriciu pentru vioară solo de Paganini — pe deasupra acestor aspecte și in deplina conștiință a acestora, deci tînă- rul Gabriel Croitoru posedă un, ton de mare frumusețe și o- mogenitate pe registre. date ce susțin o ușurință tehnică bine antrenată. Și dacă in momentul de față interpretul realizează, cu siguranță, nivelul problemelor de ordin intonațional pe care le mai are de rezolvat. mai important rămîne aspectul ce vizează atitudinea pe cit de angajată, pe atit de problematizantă în exercitarea actului interpretativ. o atitudine de sondare, de pătrundere in zonele subtextului partiturii muzicale. Sint aspecte pe care atit experiența artistică, cea de viață, cît și luciditatea orientării în muncă urmează a le împlini.
Dumitru
AVAKIAN y

t V
PROGRAMUL 1

14,00 Telex
14,05 Tenis „Cupa Davls". România — 

Chile. Transmisiune directă de la 
Timișoara

15,00 Emisiune în limba germană
17,00 Tenis „Cupa Davis", România — 

Chile t k;
17.50 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20,15 Actualitatea economică
20,30 A patriei cinstire — moment poetic
20,35 Invitată In studioul nostru — so

prana Elvira Clrje
20.50 Cadran mondial
21,10 Film artistic : „Zmee pe cerul al

bastru". Premieră pe țară
22,00 Telejurnal

PROGRAMUL 2
15,00 Telex
15,05 Melodii populare Instrumentale
15,20 Flacăra vie a științei — Sabba Ște- 

fănescu (1857—1931)
15.50 Viața economică
16,25 Stadion
17,00 Varietăți... varietăți
17.50 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20,15 Concertul orchestrei simfonice a 

Filarmonicii „George Enescu"
21,45 Generația deceniului IX
22,00 Telejurnal

Vernisajul expoziției „Bucureștii de altădată în folografii(‘
Cîteva sute de fotografii din cele 

circa 40 000 aflate în colecțiile Mu
zeului de istorie a municipiului Bucu
rești au fost înmănuncheate. in două 
dintre sălile muzeului, intr-o reușită 
expoziție deschisă ieri in prezența 
unui numeros public. Vizitatorul află 
aici imagini din Bucureștii anilor 
1856—1910, adică dintr-o perioadă 
marcată de evenimente de amplu re
lief politic, ce-și așază adine pece
tea și pe evoluția edilițar-urbanistică 
a orașului. Ritmurile mai alerte de 
creștere demografică a orașului de
venit capitală a R.omăniei moderne 
sint însoțite de intensificarea preocu
părilor urbanistice, de eforturile 
pentru sporirea zestrei edilitare și 
realizarea unor ansambluri arhitec
turale de mare valoare.

Fotografi precum Carol Pop de 
Szăthmâry, Angerer, Duschek, Mandy

ga ® b

sau Spirescu au surprins pe peliculă 
momente ale acestui efort, păstrind 
pentru viitorime înfățișarea unor 
piețe și străzi în plină transformare, 
a unor edificii publice și case parti
culare care aveau să facă mindria 
Bucureștilor. Ochii zăbovesc asupra 
Cișmigiului străbunilor noștri, a ve
chilor și primitoarelor hanuri, a Dîm
boviței în vremea lucrărilor de ca
nalizare și rectificare, a Turnului 
Colței, martor tăcut a peste 17 de
cenii de istorie bucureșteană etc. Pă
trundem, trecind prin fața altor zeci 
și zeci de fotografii, în viața cotidia
nă a Capitalei de acum un secol : cu 
farmecul plimbărilor la Sosea, cu 
nelipsitele vizite la Moși, cu intiiele 
concursuri cicliste ori plimbări cu 
automobilul etc.

Sint apoi chipurile oamenilor de 
altădată — personalități de primă

mărime ale eșichierului politic al 
vremii, scriitori, savanți, artiști plas
tici, actori — imaginile care amintesc 
de mari evenimente precum cuceri
rea independenței de stat, de eroii 
care au clădit țării loc nou și demn 
intre statele lumii, luptind la Grivița, 
la Plevna, la Rahova ori Smirdan in 
anii 1877—1878.

Inspirat, fotografiile sint însoțite 
de ziare și afișe teatrale ale vremii, 
obiecte de uz casnic, piese de mo
bilier, aparate muzicale și telefoane, 
planuri ale orașului, scrieri de epocă 
etc. Toate la un loc sugerind atmosfe
ra unui timp încărcat de istorie, in 
cursul căruia Capitala noastră și-a 
adăugat noi frumuseți și valori arhi
tecturale, epocă pe care ne invită să 
o cunoaștem mal exact, mai adine 
expoziția de față. (Silviu Achim).

(Urmare din pag. I)

Etica profesorului
constantă pentru a le prezenta convingător elevilor acele „modele" demne de

urmat pe care le oferă, in fiecare domeniu de activitate. realitatea politico-so- cială a societății noastre socialiste.
Dar... excepțiile ?Da, există, din nefericire, și excepții de la regulile codului de conduită etică, pe care opinia publică școlară le cunoaște, dar pe care nu le sancționează întotdeauna cu destulă fermitate, potrivit prevederilor legislației școlare în vigoare — recunosc participanții la discuție.— Din cauza unor profesori, desigur nu foarte numeroși, care și-au „mu- 'tat“ catedra de la scoală acasă, comercializindu-și îndatoririle profesionale, ajungi uneori să eviți să spui deschis că ești profe

sor de... matematică, de exemplu — recunoaște profesorul de matematică Nicolae Manoie, de la Liceul de filologie-istorie „M. Eminescu". Și pentru că nu este drept ca asemenea excepții nedorite să umbrească munca pnestă, competentă, plină de răspundere, încununată de certe reușite, a unui întreg detașament de profesori demni și onorabili trebuie să adăugăm portretului moral posibil pe care încercăm să-1 conturăm atitudinea fermă, ofensivă

pentru întronarea în școală a unui climat de ordine și disciplină, a unei opinii colective care să determine realizarea acelei calități noi, superioare în învăță- mint, cerință formulată în documentele partidului nostru.In aceeași ordine de idei, ing. Nicolae Patrașcu, profesor la Liceul industrial nr. 2, menționa datoria profesorului de a avea o ținută decentă în clasă sau

in atelier, a se adresa civilizat elevilor și a-i aprecia cu obiectivitate. Competența profesională, orizontul științific și capacitatea de creație didactică și tehnică trebuie să fie permanent dublate și de atitudine ireproșabilă și tact pedagogic, pentru ca actul educativ să fie eficient și de durată, să stimuleze conturarea și afirmarea personalității elevului, tînărului in formare.
Școala, slujitorii săi pregătesc un tineret care va 

trăi și munci, va crea în plan material și spiritual, 
in alte condiții decit cele de azi, in condiții aflate 
firesc în continuă schimbare. Educarea tinerelor ge
nerații în spiritul revoluționar al muncii, al ho- 
tărîrii de a se consacra cu întreaga ființă patriei 
socialiste, propășirii sale pe noi culmi de progres 
și civilizație, reprezintă obiectivul major al școlii, 
țelul suprem al activității slujitorilor săi, trăsătură 
fundamentală, esențială a codului etic profesoral.
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Vizita delegației Uniunii Cooperativelor 
de Consum — Spolem din R. P. Polonă 1

Tovarășul Ion Dincă, prim vice- prim-ministru al guvernului, a primit, joi, pe Bogdan Augustyn, președintele Uniunii Cooperativelor de Consum — Spolem din Republica Populară Polonă.în cadrul întrevederii au fost evidențiate bunele raporturi statornicite între țările și popoarele noastre, subliniindu-se evoluția ascendentă a acestora în spiritul înțelegerilor convenite între tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Wojciech Ja-
★în perioada 1—3 martie a.c., o delegație a Uniunii Cooperativelor de Consum — Spolem din R.P. Polonă, condusă de tovarășul Bogdan Augustyn, președintele uniunii, a făcut o vizită în țara noastră, la invitația Uniunii Centrale a Cooperativelor de Producție, Achiziții și Desfacere a Mărfurilor — Centrocoop.Delegația a avut convorbiri cu tovarășul Paul Niculescu, nreședintele Centrocoop, pe probleme ale colaborării dintre cele două organizații. A fost analizat stadiul îndeplinirii obi-

Recepție la Ambasada Regalului MarocCu prilejul Zilei naționale a Regatului Maroc, ambasadorul acestei țări la București, Mohamed Taoufik Kao- baj, a oferit joi seara o recepție.Au luat parte Ion M. Nicolae. vice- prim-ministru al guvernului. Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, Vasile Bulucea, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, Ion Petre, ministrul construcțiilor industriale. Marin Capisizu, ministru secretar de
Adunări cetățenești pentru desemnarea candidaților 

Frontul Democrației și Unității Socialiste in vederea 
alegerii a doi deputați in Marea Adunare NaționalăJoi, 3 martie a.c., s-au desfășurat adunările cetățenești pentru depunerea candidaturilor în vederea alegerilor parțiale, care vor avea loc la 27 martie 1983, in circumscripțiile electorale pentru Marea Adunare Națională nr. 1 Tirgu Jiu, județul Gorj, și nr. 6 Petroșani, județul Hunedoara, devenite vacante.Au fost propuși candidați ai Frontului Democrației și Unității Socialiste tovarășii : Ilie Cișu, prim-secre- tar al Comitetului județean Gorj al Partidului Comunist Român, în cir
vremea

Timpul probabil pentru intervalul 4 
martie, ora 20 — 7 martie, ora 20. în 
țară : Vremea va fi rece în primele 
zile, apoi se va încălzi începînd din 
nordul țării. Cerul va fi variabil. Vor 
cădea ninsori izolate, cu tendințe de 
a se transforma în lapoviță și ploaie, 
spre sfîrșitul intervalului. Vîntul va 
■sufla în general slab. TemperaturileDE LAPrintre asigurările de persoane puse la dispoziția populației de către Administrația Asigurărilor de Stat este și „asigurarea familială mixtă de viață", care satisface dorința celor care vor să ia o măsură suplimentară da prevedere pentru ei și membrii familiei lor și, concomitent, să realizeze economi’ planificate pe o anumită perioț-d de timp.i Pe — .-rt, această asigurare prezintă următoarele caracteristici :— poate cuprinde pe toți membrii de familie care — la data contractării asigurării — sint in virstă de la 5 la 65 de ani ;— se poate contracta pe orice durată cuprinsă intre 5 pină la 15 ani, la o sumă ce se stabilește de asigurat ;— participă la tragerile lunare de amortizare, prin combinațiile de cîte 3 litere ce se atribuie pentru fiecare 1 000 de lei din suma asigurată ;— suma asigurată se plătește : în caz de invaliditate permanentă din accidente a oricăruia dintre

cinema
© Buletin de București : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,1'5, FAVORIT (45 31 70) — 9: 1.1,15; 
13,30; 15.45; 18; 20,15, FLAMURA
(85 77 12) — 9; 11: 13,15; 15,30: 17,45; 20. 
© B.D. intră în acți'une : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9,15; 11,45; 14,15; 16,45;
19.15.
© Plecarea Vlașlnilor : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15. FEROVIAR (50 51 40) — 9: 11,15: 
13,30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA (47 46 75)
— 9; 11.15: 13,30; 15,45; 18: 20,15.
& Răscoala : STUDIO (59 53 15) — 10; 
12,30; 15: 17; 19.
O Comoara : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45: 20.
© Grăbește-te încet : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 17,30; 19,30.
© Alo, aterizează străbunica!: UNION 
(13 49 04) — 9.30; 11,30; 13,30; Ochi de 
urs : 15,45; 18; 20.
O Aventurile ursuleților polari : 
MIORIȚA .(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 
Ochi de urs : 15,45: 18; 20.
© Concurs : PROGRESUL (23 94 10)
— 15,30; 17,30; 19,30.
Q Al șaselea : SALA MICA A PA
LATULUI — 17,15; 20; FESTIVAL 
(15 63 84) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19.30.
Q Pirații secolului XX : GIULEȘTI 

ruzelski. Totodată, s-a remarcat preocuparea organizațiilor cooperatiste din cele două țări pentru dezvoltarea colaborării și cooperării economice, a schimburilor de mărfuri și lărgirea relațiilor în alte domenii de interes reciproc.A participat tovarășul Paul Niculescu, președintele Uniunii Centrale a Cooperativelor de Producție, Achiziții și Desfacere a Mărfurilor — Centrocoop.
★ectivelor cuprinse în Acordul de colaborare pe perioada 1981—1985 și s-au stabilit noi măsuri privind dezvoltarea acestei colaborări, cu precădere in domeniul schimburilor e- conomice și al cooperării în diverse sectoare de producție.în timpul șederii în țara noastră, oaspeții au vizitat unități de producție, prestări servicii, de achiziții, comerciale, de alimentație publică ale cooperației din județele Prahova și Brașov. (Agerpres)

stat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, general-locote- nent Marin Dragnea, președintele Consiliului Național pentru. Educație Fizică și Sport, reprezentanți ai vieții politice, economice și culturale, ofițeri superiori, ziariști.Au fost prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, alți membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)

cumscripția electorală nr. 1 Tirgu Jiu, șl Radu Bălan, prim-secretar al Comitetului județean Hunedoara al Partidului Comunist Român, in circumscripția electorală nr. 6 Petroșani.Participanții Ia adunări și-au exprimat deplinul acord față de candidaturile propuse și s-au angajat să acționeze pentru realizarea obiectivelor economice și sociale de dezvoltare în continuare â localităților care formează circumscripțiile electorale respective.
minime vor fi cuprinse Intre minus 8 
și plus 2 grade, pe alocuri mal coborîte 
In primele nopți, iar cele maxime vor 
oscila intre minus 1 și plus 9 grade, lo
cal mai ridicate !n ultimele zile. Dimi
neața, pe alocuri, se va produce ceață. 
In București : Vremea va fi în general 
frumoasă, dar rece, îndeosebi în prime
le zile. Cerul va fi variabil. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între mi
nus 8 și minus 4 grade, iar cele maxi
me între 4 și 8 gradfe. (Corneliu Pop, 
meteorolog de serviciu).ADASasigurați ; la ieșirea combinației (combinațiilor) de litere, cu prilejul tragerilor de amortizare ; la expirarea asigurării (independent de sumele plătite anterior pentru eventualele cazuri de invaliditate permanentă) ; în caz de deces din orice cauză al oricăruia dintre asigurați ;— primele de asigurare sint di-, ferențiate in funcție de vîrsta persoanei care contractează asigurarea, de durata poliței, de mărimea sumei asigurate, precum și de numărul și vîrsta membrilor de familie ce se includ in asigurare, puțind fi achitate și în rate.La expirarea asigurării la care primele au fost plătite pentru întreaga durată prevăzută in poliță, suma asigurată sp plătește concomitent cu o indemnizație de 10%.Pentru informații suplimentare și pentru contractarea de asigurări vă puteți adresa responsabililor cu asigurările din unitățile socialiste, agenților și inspectorilor de asigurare sau, direct, oricărei unități ADAS.

(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
O Agonia: CAPITOL (16 29 17) — 9;
12,3-3; 16: 19,15, FLOREASCA (33 29 71)
— 9.15; 12.15; 16; 19,15.
O Combinația : CENTRAL (14 12 24) — 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.
O Bicicleta : BUZEȘTI (50 43 58) —
15,39: 17,30; 19,30.
® Călăuza : VIITORUL (11 48 03) — 9; 
12: 15,30: 18,30.
© Raidul vărgat : FLACĂRA (20 33 40)
— 15,30; 17,30: 19.30.
Q Abba: PATRIA (11 86 25) — 9;
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
© Pe aripile vîntului : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9,30 ; 14,30; 18,30.
© Program de desene animate — 9;
10,30; 12,15; 13.45; 15,30; Familia Bar
kley de pc Broodway — 17; 19,30 :
DOINA (16 35 38).
© Despărțire temporară : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 12; 16; 19, MODERN 
(23 71 01) — 9; 12,15: 16; 19,15, CULTU
RAL (83 50 13) — 9; 12; 16: 19.
O Marea evadare : GRIVIȚĂ (17 08 58)
— 9; 12; 16; 19.
© Trei oameni periculoși : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
© Pe căi nelegale : LIRA (31 71 71) — 
15,30; 17,30; 19,30.
© Șeriful din Tennessee : FEREN
TARI (80 49 85) — 10,30; 15,30; 17,30;
10,30.
O Domnul miliard : COTROCENI 
(49 48 48) — 14; 16; 18; 20.

octali activă a constructorilor romaniamplificarea perării enomice internaționale
(Urmare din pag. I)rea departamentului în Libia și Algeria, unde au fost încheiate o serie de acorduri de cooperare, în care a fost inclusă folosirea masivă a proiectelor, tehnologiilor, utilajelor și materialelor noastre. în conJ tinuare, vom acționa și mai hotărit în această direcție primordială a activității noastre, dezvoltînd și diver- sificind exportul în activitatea de construcții-montaj, cu scopul declarat de a reduce și elimina treptat orice fel de importuri.

— Cum se acționează, concret, pe 
șantiere și ce acțiuni considerați că 
trebuie întreprinse pentru realizarea 
planului din acest an ?— Pentru pregătirea în condiții cît mai bune a planului pe 1983. .incă de anul trecut, în cadrul departamentului, al filialelor, al grupurilor de șantiere și șantierelor noastre din străinătate au fost inițiate ample programe de măsuri vizînd mai buna pregătire, programare și urmărire a lucrărilor, promovarea progresului tehnic ; generalizarea tehnologiilor moderne de execuție ; asigurarea forței de muncă, în paralel cu întărirea ordinii și disciplinei și stabilirea unor programe mobilizatoare de lucru pe fiecare șantier ; creșterea gradului de mecanizare a lucrărilor, prin activizarea parcului de mașini și utilaje de care dispunem și asigurarea necesarului de piese de schimb ; îmbunătățirea aprovizionării cu materiale a șantierelor, concomitent cu creșterea calității și competitivității produselor românești. Toate aceste măsuri converg spre unul și același obiectiv : creșterea susținută a ritmului de lucru pe șantiere, încadrarea permanentă în graficele de execuție, finalizarea și predarea rapidă a obiectivelor contractate, îndeplinirea ritmică, lună de lună, a prevederilor de plan și, îndeosebi, a planului- de aport valutar.în tot ceea ce întreprindem, avem în vedere experiența și învățămintele desprinse din activitatea anului trecut, cînd, în pofida unor rezultate pozitive pe ansamblul departamentului, au existat și șantiere pe care s-a acționat sub posibilități. Din acest motiv s-au înregistrat o serie de rămineri în urmă față de plan la productivitatea muncii, nerealizări în ceea ce privește respectarea unor termene de predare a lucrărilor, precum și la unii din indicatorii de eficiență. în urma analizelor efectuate la fața locului, pe șantiere, am desprins cauzele care au determinat această nedorită situație : organizarea necorespunzătoare a unor puncte de lucru, folosirea sub capacitate a
© SPORT @ SPORT © SPORT ® SPORT ® SPORT © SPORT

Tenis în „Cupa Davis"Agenția D.P.A. - Hamburg-. „Universitatea Craiova 

s-a dovedit o echipă redutabilă"Prima manșă a sferturilor de finală ale cupelor europene de fotbal, notează în comentariile lor corespondenții agențiilor internaționale de presă, s-a caracterizat prin multe surprize, gazdele de miercuri seara nereușind în majoritatea cazurilor să se irrtpună (în unele partide pierzind chiar) de o manieră care să le creeze pentru retur o marjă de siguranță pentru calificarea în semifinale. Printre rezultatele bune obținute în deplasare este remarcat și scorul strîns înregistrat de formația română Universitatea Craiova la Kaiserslautern. Sub titlul „Șanse mai bune pentru Craiova — Kaiserslautern a ciștigat cu numai 3—2", agenția vest- germană D.P.A. — Hamburg scrie, printre altele : „F.C, Kaiserslautern a trebuit să transpire serios în tentativa sa de a-și crea șanse pentru calificarea în semifinalele „Cupei U.E.F.A.", dar, în urma rezultatului de numai 3—2, înregistrat miercuri pe teren propriu, meciul retur, ce se va disputa peste două săptămîni la Craiova, va fi extrem de dificil pentru vest-germani, românilor ajungîn- du-le și o victorie la limită, cu 1—0. Speranțele antrenorului Rudolf Kroner de a cîștiga la zero s-au spulberat în minutele 52 și 72, cînd Geolgău și Crișan au marcat, reducînd scorul. Universitatea Craiova s-a dovedit o adversară de valoare, care a știut să
© Războiul stelelor : PACEA (60 30 85)
— 10,30; 16; 18,30. ’
© Expresul colonelului Von Ryan : 
MELODIA (12 06 88) — 9: 11,15; 13,30; 
15,45: 18: 20,15.
© Competiția : VOLGA (79 71 26) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Tess : POPULAR (35 15 17) — 10;
13; 16; 19.
@ Imperiul contraatacă : MUNCA 
(21 59 97) — 10; 13; 16; 19.
© Sindromul : COSMOS (27 54 95) — 
9,30; 12: 14,30: 17; 19,30.
® Clinele: TOMIS (21 49 46) — 8,30; 
10,45: 13; 15,15; 17,45; 20,15.
© Amnezia : ARTA (213186) — 9; 11; 
13; 15; 17,15; 19,30.

teatre
® Teatrul Național (14 7171. sala 
mică) ; Ploșnița — 19,30; (sala Ate
lier) : Act Venetian — 19.
© Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Otakar Trhllk (R.S, 
Cehoslovacă). Solist : Daniel Pod- 
lovski — 19; (sala Studio) : „Treptele 
afirmării artistice". Ioan Nagy — vi
oară, Mhldra Cernescu — soprană — 
17.
© Opera Română (13 18 57) : Traviata 
— 18. 

utilajelor de execuție, abateri de la ordinea și disciplina in muncă, lipsa de ritmicitate în asigurarea unor materiale și utilaje de construcții strict necesare — adică neajunsuri ce pot fi înlăturate, iar nivelul realizărilor considerabil sporit. Dealtfel, în urma analizelor efectuate am reținut existența chiar pe șantiere sau în cadrul filialelor de care aparțin a mijloacelor necesare pentru îmbunătățirea, pe toate planurile, a activității desfășurate. Sîntem pe deplin conștienți că măsurile adoptate nu constituie decît un început și că, în continuare, va trebui să acționăm cu fermitate sporită, chiar la nivelul conducerii departamentului, pentru aplicarea în întregime a măsurilor stabilite în vederea creșterii eficienței întregii noastre activități.
— Vă propunem să ne oprim asu

pra unui indicator ce caracterizează 
sugestiv eficiența muncii pe șantiere, 
și anume la productivitatea muncii. 
Ce măsuri au fost inițiate pentru 
îndeplinirea sarcinilor mobilizatoare 
privind creșterea productivității 
muncii, stabilite de Conferința Na
țională a partidului.— După cum am arătat, o caracteristică esențială a planului din acest an o constituie nivelul deosebit de exigent al sarcinii de creștere a productivității muncii. Dealtfel, prin prisma volumului de lucrări planificate în 1983, reiese limpede că creșterea productivității muncii constituie cea mai importantă cale de accelerare a ritmului de execuție a obiectivelor contractate și de ridicare susținută a eficienței economice în domeniul construcțiilor realizate in străinătate. La unele măsuri privind creșterea productivității muncii m-am referit mai înainte. Este vorba de preocuparea stăruitoare pentru organizarea corespunzătoare a punctelor de lucru, generalizarea tehnologiilor avansate de execuție, folosirea mașinilor și utilajelor cu randament cit mai înalt, întărirea ordinii și disciplinei în muncă. în aceeași ordine de idei, am luat măsuri hotărîte pentru generalizarea lucrului în acord global pe toate șantierele — ca formă superioară de organizare și conducere a lucrărilor, ca și de retribuire a personalului muncitor. Tot la acest capitol, vreau să mă refer la necesitatea asigurării efectivelor de muncitori și specialiști la nivelul necesarului solicitat de către departament pentru șantierele din străinătate. Sîntem convinși că vom primi și în viitor întregul sprijin din partea Comitetului pentru problemele Consiliilor Populare, a ministerelor economice și consiliilor populare județene, iar personalul muncitor va fi selecționat cu exigență,

pună pe picior greșit apărarea lui Kaiserslautern. După meciurile din anii trecuți cu Borussia Moenchengladbach și Bayern Miinchen, craio- venii au acum toate șansele să elimine pentru prima oară din cupele europene o formație din Bundesliga", arată în încheiere D.P.A. — Hamburg. La rîndul său, trimisul special al A.F.P. subliniază : „Victoria la limită a Iui Kaiserslautern asupra Universității Craiova se poate dovedi insuficientă pentru a asigura calificarea vest-germanilor în semifinale, în perspectiva meciului retur de la Craiova. După ce au fost conduși cu 3—0, în min. 51 românii au reacționat prompt, înscriind de două ori prin Geolgău, care a lobat un balon peste portarul Reichel și Crișan.Meciurile retur din cupele europene intercluburi vor avea loc in ziua de 16 martie. Amintim că nartida Universitatea Craiova — F.C. Kaiserslautern va fi arbitrată de englezul Hackett.
HANDBAL : Știința Bacău 

a ciștigat „Cupa României”Știinfa Bacău a obținut victoria cu scorul de 24—22 (13—14 ; 20—20) în meciul cu Progresul București, cucerind pentru a treia oară trofeul la handbal feminin.
G Teatrul de operetă (14 80 11) : Prin
țesa circului — 19.
@ Teatrul de comedie (16 64 60) : Pro
cesul — premieră — 19,30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*  
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Menajeria de sticlă — 19; (sala Gră
dina Icoanei, 12 44 16) : Cabala bigoți- 
lor — 19.
® Teatrul Mic (14 70 81) ; Ca frunza 
dudului — 19.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : La 
50 de ani ea descoperea marea —
19,30.
@ Teatrul „Nottara*  (59 31 03, sala 
Magheru) : Cinci romane de amor — 
19,30; (la Sala Palatului) : Kaxamazo- 
vii — 18.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase*  
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al 
II-lea — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65): 
Frumosul din pădurea zăpăcită —
19,30.
© Ansamblul „Rapsodia română*  
(13 13 00) : La izvor de dor și cîntec — 
19.
0 Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Se caută un cîntăreț — 19.
0 Teatrul „Ion Creangă*  (50 26 55) : 
Recreația mare — 15; Pinocchio — 19.
G Teatrul „Țăndărică*  (15 23 77, 
sala „Ion Vasilescu*)  : Șoricelul și 
păpușa — 10; (sala Victoria) : Intîlniri 
muzicale — 18,30.
© Circul București (110120) : Mup
pets la... circ — 19,30. 

acordîndu-se întreaga atenție pregătirii profesionale și calităților sale moral-politice.
— Pentru că v-ați referit la cola

borarea cu ministerele și celelalte 
organe economice centrale, vă ru
găm să ne spuneți ce măsuri sint 
necesare in' acest an pentru întări
rea acestei colaborări.— Revin asupra unei sarcini pe care am mai menționat-o. Este vorba de promovarea pe scară largă, printre altele, a tehnologiilor, utilajelor și materialelor românești. înfăptuirea ei exemplară este strîns legată de stabilirea unei conlucrări . active și eficiente cu toate unitățile economice din țară. Rezultatele bune obținute pină acum in omologarea de materiale și utilaje românești constituie un argument suficient de convingător pentru ca industria construcțiilor de mașini, industria materialelor de construcții, celelalte sectoare economice să ne acorde un sprijin și mai larg prin fabricarea rapidă de produse de un înalt nivel calitativ, in special utilaje de construcții, competitive pe plan mondial și adaptate condițiilor de climă locale sau exigențelor beneficiarilor noștri. Precizez acest lucru, deoarece, în prezent, există unele categorii de lucrări la care utilajele noastre, desigur, construite pentru condițiile de lucru din țară, nu se dovedesc pe deplin corespunzătoare.Am ferma convingere că industria noastră are capacitatea deplină de a satisface pe de-a întregul solicitările beneficiarilor noștri. Nu trebuie nici un moment pierdut din vedere faptul că, în fiecare contract încheiat, pe fiecare șantier pe care acționăm, este angajat prestigiul economiei românești. Pe de altă parte, producerea grabnică a acestor mașini, utilaje, echipamente și materiale ar reprezenta nu numai un cîștig imediat, ci și unul de largă perspectivă, întrucît constituie cea mai convingătoare propagandă comercială în favoarea produselor noastre, contribuind considerabil la sporirea exportului acestora. Precizez că, împreună cu Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, am elaborat dealtfel un program precis de asimilări și omologări, a cărui aplicare în practică trebuie însă urgentată de către furnizori.Este necesar, de asemenea, ca industria materialelor de construcții să asigure aprovizionarea ritmică și integrală a șantierelor cu materiale, concomitent cu' diversificarea gamei și îmbunătățirea calității acestora, pentru a face față celor mai variate cerințe ale beneficiarilor atît la lucrările prezente, cît și in perspectiva contractării unor noi lucrări.

La Timișoara, România-Chile 
© în prima zi, Segărceanu — 
Gildemeister și Ilie Năstase — 

AcunaTimișoara găzduiește incepînd de astăzi și pînă duminică meciul de tenis din „Cupa Davis" dintre echipele României și statului Chile, echipe aflate în primele 16 din lume.în cursul zilei de miercuri au sosit la Timișoara arbitrul prin- i cipal al întîlnirii, Jacques Dorfmann (cel care a oficiat și in partida România — Brazilia, desfășurată, în aceeași sală, acum doi ani), și arbitrii de scaun Patrick Flodrops și J.P. Merlet, toți din Franța. Ieri, la ora 12, în salonul de conferințe al hotelului Continental a avut loc ședința tehnică. Au participat Juan Carlos Esgued, președintele Federației chiliene de tenis. Alexandru Lă- zărescu, secretarul Federației române de tenis, Luis Ayala și Alexe Bardan, căpitanii nejucători ai celor două echipe, arbitrii întîlnirii, reprezentanți ai organelor locale de stat și sportive, ziariști. în urma tragerii la sorți, programul de desfășurare a întîlnirii de tenis din „Cupa Davis" dintre formațiile României și statului Chile arată astfel : vineri, 4 martie, ora 15, partidele de simplu Hans Gildemeister — Florin Segărceanu și Ricardo Acuna — Ilie Năstase ; sîm- bătă, 5 martie, ora 16, partida de dublu (căpitanii nejucători ai celor două echipe au dat ca probabile următoarele cupluri : Hans Gildemeister — Belus Prajoux, respectiv, Ilie Năstase — Florin Segărceanu). Duminică, 6 martie, ora 15, partidele de simplu Ricardo Acuna — Florin Segărceanu și Hans Gildemeister — Ilie Năstase.Imediat după încheierea acestor operații tehnice căpitanii nejucători ai celor două formații au făcut scurte declarații presei. Luis Ayala : „Va fi o întîlnire echilibrată, de aceea un punct realizat în prima zi va fi foarte important pentru oricare dintre echipe". Alexe Bardan : „într-o întîlnire de forțe egale, hotărîtor va fi jocul de dublu".în încheierea acestor rinduri, să urăm succes tenismanilor noștri : „Hai Ilie I, Hai Florin !“.
Cezar IOANA

HOCHEI s Campionatul 
mondial de juniori (grupa C)în partida inaugurală, a Campionatului mondial de hochei pe gheață (grupa C) rezervat echipelor de juniori, selecționata României a învins cu scorul de 10—2 (3—0, 4—1, 3—1) formația Australiei. în celălalt joc al zilei, echipa Ungariei a întrecut cu scorul de 3—1 (1—1, 2—0, 0—0) reprezentativa Bulgariei.

Salutul Partidului Comunist Român 
adresat Congresului Uniunii Socialiste SudanezeKHARTUM 3 (Agerpres). — La Khartum continuă lucrările celui de-al IV-lea Congres al Uniunii Socialiste Sudaneze.Din partea Partidului Comunist Român, a tovarășului Nicolas Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a fost adresat participanților la congres un cordial salut, un mesaj de caldă prietenie de către tovarășul Nicolae Constantin, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.Partidul Comunist Român, oamenii muncii din România socialistă — a arătat vorbitorul —■. urmăresc cu viu interes și sentimente de profundă solidaritate activitatea desfășurată de Uniunea Socialistă Sudaneză, de toți oamenii muncii din Sudan, în vederea mobilizării tuturor resurselor umane și materiale proprii pentru transformarea revoluționară a vieții economice, sociale și culturale a țarii, pentru consolidarea independenței e- conomice și politice, pentru construirea unei societăți noi in Republica Democratică Sudan.în spiritul întîlnirilor, convorbirilor și documentelor semnate dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și președintele U- niunii Socialiste Sudaneze și al Republicii Democratice Sudan, Gaafar Mohamed Nimeiri, relațiile Re plan politic, economic, tehnico-științific și cultural dintre România și Sudan s-au dezvoltat an de an tot mai mult. Astfel, în decursul celor a- proape 11 ani de la prima întîlnire dintre cei doi președinți, schimburile economice au crescut de peste trei ori.Vorbitorul a informat apoi despre intensa activitate pe care o desfășoară poporul nostru sub conducerea Partidului Comunist Român, în frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în vederea înfăptuirii neabătute a hotărîrilor Congresului al XII-lea și Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism.El s-a referit, în continuare, la orientările și principiile fundamentale ale politicii externe dinamice și constructive a României socialiste, subliniind : Astăzi, mai mult ca ori- cînd, trebuie să facem totul pentru a bara calea războiului, pentru a asigura pacea, pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru adoptarea unor măsuri practice, concrete de dezarmare și, in primul rînd, de dezarmare nucleară, pentru asigurarea dreptului suprem al popoarelor, al oamenilor, la existență, la viață, la dezvoltare liberă, independentă.După ce a arătat că România, ca țară europeană, acordă o atenție deosebită situației pe continent, vorbitorul a relevat : Militînd în mod constant pentru eliminarea forței și a amenințării cu forța în relațiile internaționale, Partidul Comunist Român, România socialistă se pronunță pentru soluționarea tuturor problemelor dintre state numai și

„U. S. NEWS AND WORLD REPORT":
Șomajul-problema numărul 1

In condițiile actualei depresiuni economice șl a înrăutățirii situației 
internaționale, tot mai mulți americani sint cuprinși de teama zilei de 
miine. Locuitorii orașelor mari și mici, muncitorii și funcționarii, fermie
rii și studenții nu se așteaptă in viitor la schimbări fundamentale. Pro
blema numărul 1 a Statelor Unite este șomajul. Iată citeva exemple 
despre cum gindesc și cum vorbesc americanii in această problemă.BALTIMORE. — „Șomajul, spune Nancy Cembas, concediată de la o companie financiară, este, fără îndoială, principala noastră preocupare. Fiul meu și-a pierdut slujba, soțul meu la fel". Economia orașului, unul dintre cele mai mari porturi ale țării, se bazează pe industria grea. Dar corporațiile „Bethleem Steel" și „General Motors" au închis numeroase fabrici și au concediat sute de muncitori ; activitatea comercială a portului s-a redus. Ca urmare, șomajul afectează 12 la sută din populația aptă de muncă, iar datele oficiale atestă că numărul șomerilor a ajuns la peste 40 000. Ralph Moore, funcționar la Oficiul forțelor de muncă, spune : „Nu am rezolvat problemele de bază ale orașului, cum sint construcțiile de ldcuințe, strîngerea gunoaielor, școlile, criminalitatea, ocrotirea sănătății, mortalitatea infantilă". „Lichidarea alocațiilor pentru dezvoltarea orașelor lovește în locuitorii lor, declară Lenwood Ivy, director al serviciilor comunale. Un asemenea program economic al administrației nu servește țării nici în cele mai bune timpuri. Dar mai ales cind situația economică se degra-BEAVERTON. — La opt mile vest de Portland, in centrul văii Talatin din nord-vestul Oregonului, trăiesc oameni care „își pierd din zi în zi optimismul". Beaverton trăiește vremuri grele și locuitorii lui cred că ele se vor degrada în continuare. Aproape ăl 10-lea locuitor este șomer, o mare parte din magazinele deschise anul trecut sint goale. „Cum se poate îmbunătăți situația în economie dacă deficitul bugetului federal întrece 100 miliarde dolari?", întreabă ziaristul John Marling din oraș. „Dacă dispunem de suficiente arme ca să distrugem întreaga lume, adaugă pictorița Teresa Eare, atunci pentru ce să mai cheltuim pe înarmare cînd atîția oameni trăiesc .din milăBROOKFIELD. — Fermierii au înțeles demult că vremurile și economia le sint vitrege. Viața aici nu este roză. Recolta din 1980 a fost distrusă de secetă. Anul următor au fost ploi 

numai pe calea tratativelor, în spiritul înțelegerii și păcii. Exprimin- du-ne îngrijorarea profundă față de situația din Orientul Mijlociu, considerăm că este necesar să se ajungă la retragerea cît mai rapidă a trupelor Israelului din Liban, să se respecte integritatea și suveranitatea Libanului. In același timp să se trea-- că la tratative în cadrul unei conferințe internaționale, cu participarea tuturor statelor interesate, inclusiv Organizația pentru Eliberarea Palestinei, în vederea unei soluții globale, juste, bazate pe retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate în 1967, pe recunoașterea dreptului la autodeterminare al poporului palestinian, inclusiy la constituirea unui stat palestinian independent, pe recunoașterea reciprocă a statului palestinian independent și a statului israelian, pe respectarea independenței, integrității și suveranității fiecărui stat din această zonă.De asemenea, în mesaj se subliniază că România sprijină ferm eforturile popoarelor africane pentru lichidarea totală a politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, pentru consolidarea independenței naționale, pentru asigurarea progresului lor economic și social, de sine stătător.Vorbitorul a arătat apoi că țara noastră acordă o mare însemnătate problemelor subdezvoltării, realizării noii ordini economice și politice mondiale, considerînd că este necesar ca țările în curs de dezvoltare să se întrunească și să-și stabilească strategia atît în ce privește colaborarea între ele, în vederea dezvoltării econo- mico-sociale, cit și desfășurarea tratativelor cu țările dezvoltate în scopul realizării unor înțelegeri corespunzătoare care să asigure măsuri efective în direcția lichidării subdezvoltării, a realizării noii ordini economice internaționale, bazată pe egalitate, pe echitate, pe relații economice reciproc avantajoase.în încheiere, vorbitorul a reafirmat dorința dezvoltării și în viitor a relațiilor de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Socialistă Sudaneză, dintre România și Sudan, dintre popoarele român și sudanez, și a urat succes deplin în desfășurarea lucrărilor congresului.
•kMulțumind pentru mesajul prezentat, președintele Republicii Democratice Sudan și al Uniunii Socialiste Sudaneze. Gaafar Mohamed Nimeiri, 

a evidențiat conținutul plin de idei al acestuia și prietenia statornicită între cele două partide, țări și popoare.De asemenea, el a arătat că România și Sudanul au poziții identice .și foarte apropiate în problemele majore ale lumii contemporane.El a rugat pe șeful delegației P.C.R. să transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, cele mai sincere mulțumiri pentru prețioasele idei din mesaj, împreună cu salutul său frățesc, precum și urări de noi succese harnicului popor român, de prosperitate și fericire.

torențiale. Acum, spun fermierii, din cauza dobînzilor înalte și a prețurilor joase la cereale nu putem obține nici un venit din prelucrarea pămîn- tului. S-a inchis fabrica de pantofi și. ca urmare, au rămas pe drumuri 350 persoane, in majoritate soții de fermieri. La uzina companiei „Whi- tackercable", producătoare de piese de automobile, numărul muncitorilor s-a redus de la 200 la 70.Crește convingerea că S.U.A. șl Uniunea Sovietică trebuie să ajungă la înghețarea arsenalelor nucleare. Tom Hartman, redactor la ziarul local „Daily News Bulletin", relevă : „Politicienii nu vor să înțeleagă că mișcarea împotriva înarmărilor nucleare este o forță atît de puternică incit ea trebuie luată in seamă".ANDERSON. Sosind în acest oraș cu 65 000 de locuitori te întrebi : „Ce caut eu aici ?“. în oraș există cel mai înalt nivel al șomajului din țară — 22 la sută din populația aptă de muncă. Acum nu au de lucru aproape 5 000 muncitori. Pentru că orașul dispune de fabrici din domeniul industriei automobilului, aerospațiale și de mașini agricole, ramuri care au cel mai mult de suferit in actuala conjunctură economică.SEARCY.' La Universitatea Harding, printre studenți, îngrijorarea este mare. „Ai găsit de lucru ?“. întrebarea revine obsedant. „Atmosfera este mai pesimistă decît de obicei, spune Zak Mancy, student în primul an. Totdeauna se spunea că dacă ai o diplomă ai și locul de muncă asigurat. Astăzi, diploma unui colegiu nu garantează un Ioc de muncă".Universitatea Harding, situată la poalele Munților Ozark, in estul statului Arkansas, este afectată împreună cu numeroasele colegii și universități de depresiunea economică și reducerea alocațiilor federale pentru învățămint. Pentru a frecventa un astfel de institut superior pe student il costă 5 500 dolari anual. Dar, ca urmare a reducerii alocațiilor federale, cheltuielile pentru învățămint au crescut anul acesta cu 12 la sută și pentru anul viitor se așteaptă ca ele să crească cu încă 8 la sută.
ȘI

© TUNEL ÎNTRE ASIA
AFRICA. Canalul de Suez, e INSTRUMENTE ALE 

EPOCII DE PIATRĂ PENcare a intrat în funcțiune în anul 1869, a unit printr-o cale scurtă Mediterana cu Oceanul TRU CHIRURGIA MOIndian, dar a despărțit totodată Africa de Asia legate pînă atunci prin istmul Suez. Pe atunci acest lucru nu avea o im
DERNĂ. Obsidianul (sticla

portanță deosebită, dar in prezent necesitățile economice ale Egiptului au reclamat restabilirea legăturii cu Peninsula Sinai. Anul trecut a fost dat in exploatare un tunel cu o lungime de 1'700 metri pe sub Canalul Suez, cu uri diametru de 10.4 m, prin care trec o șosea și două conducte de apă pentru irigareaunor zone din pustiul Sinai.Construcția trei ani. tunelului a durat

vulcanică) se bucura de o înaltă apreciere în epoca de piatră, din el confecționîndu-se cuțite, seceri, topoare. în prezent se constată reapariția acestui interes. Un grup de chirurgi de la Universitatea din Colorado propune introducerea cuțitului de obsidian în instrumentarul chirurgiei contemporane, afirmind că o lamă din această sticlă naturală este de peste o sută de ori mai ascuțită decît un scalpel din oțel. Or. se știe că cu cît este mai ascuțit instrumentul cu care operează chirurgul cu atit curge mai puțin singe, rana se

vindecă mai repede, iar cicatricea rămasă este mai puțin vizibilă. Din aceșt punct de vedere, instrumentul epocii de piatră întrece chiar ultramodernul scalpel-laser. Chirurgii din Colorado au executat pînă acum cu ajutorul instrumentelor chirurgicale confecționate din obsidian peste o sută de operații, inclusiv intervenții pe inimă.
© DIN NOU DESPRE 

„TRIUNGHIUL BERMU- 
DELOR". Participind la o anchetă organizată de corespondentul săptămînalului „Litera- turnaia' Gazeta", o serie de oameni de știință sovietici aflați în această zonă la bordul navei de cercetări „Vitiaz" au răspuns că in faimoasa zonă a „Triun-

3RETUTINDENIghiului Bermudelor". unde se înregistrează un număr sporit de naufragii. nu există nimic supranatural. dar că se manifestă o serie de fenomene neobișnuite și neexplicate incă de știință. Printre acestea se numără schimbările bruște ale intensității cîippului magnetic al Pămîn- tului. care deranjează legăturile prin radio ale navelor și avioanelor. formarea unor uriașe vîr- tejuri de apă. comparabile cu ciclonii din atmosferă, faptul că, pe neașteptate, pe timp de furtună. se naște un „glas" puternic care îi inspăimîntă pe membrii echipajelor. Conform datelor

oficiale, în interiorul „triunghiului", supranumit și „cimitirul Atlanticului", naufragiază, în fiecare an, în medie, cite patru nave.
© DE LA CARDIOLO

GIE LA GERIATRIE. Pr°- fesorul Christian Barnard, pionierul transplanturilor cardiace, va conduce de acum înainte o echipă de 12 profesori care lucrează în cadrul unei clinici de geriatrie din Elveția. Obiectul cercetării : mijloacele de amî- nare a unor simptome ale bătrî- nețll, cum sint pierderea ener

giei, a capacității de concentrare sau insomnia. Prin această clinică, aflată pe malul lacului Leman, au trecut 60 000 de pa- cienți. Printre ei se numără și celebrități ca Marlene Dietrich, Pablo Picasso, Charlie Chaplin,
® DESCOPERIRE AR

HEOLOGICĂ. în timpul unor lucrări de excavare efectuate în piața Lenin din Sofia s-au descoperit zidurile vechi ale unui palat. Arheologii l-au stabilit vîrsta : secolul 2 sau 3 e.n. și au ajuns la concluzia că este vorba de un palat roman de dimensiuni impresionante.
© ÎN AJUTORUL NE

VĂZĂTORILOR. „Tactile

Image Generator" (în fotografia alăturată) este o mașină pusă la punct de specialiștii Universității din Bristol (Marea Brita- nie) pentru a permite nevăzătorilor să citească ziare, cărți, reviste și uneori chiar scrisul de mină. Mașina urmărește liniile literelor din textul ce trebuie citit, pe care le reproduce fidel în relief pe un disc, permițînd nevăzătorilor să le înțeleagă prin pipăirea cu mina, chiar dacă nu cunosc scrisul Braille. Discul care se învirtește poate fi oprit de cititor în orice moment. După ce a parcurs 360 de grade, scrisul de pe disc dispare, făcînd loc unui text nou. Viteza de citit a mașinii prototip este de 20—30 de cuvinte pe minut.



PE TOATE MERIDIANELENoi și ample acțiuni pentru dezarmare și pace
ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FEMEII — sub semnul luptei 

pentru eliminarea pericolului unei catastrofe 
termonucleare

STOCHOLM 3 (Agerpres). — 
Apărarea păcii reprezintă princi
pala problemă care stă in fața 
umanității în etapa actuală, iar 
sărbătorirea Zilei internaționale a 
femeii din acest an se va desfă
șura în Suedia sub lozincile luptei 
pentru pace, pentru înfăptuirea 
dezarmării generale și pentru eli
minarea pericolului unei catastrofe 
termonucleare - a declarat, în 
cadrul unui interviu, cunoscuta actir 
vistă suedeză pe tărîm obștesc Eva

Palmer. Femeile din toate țările 
lumii, a spus Eva Palmer, trebuie 
să-și unească eforturile pentru a 
împiedica realizarea planurilor de 
instalare a unor noi rachete cu 
rază medie de acțiune în Europa și 
retragerea celor existente, pentru 
realizarea unor măsuri practice de 
dezarmare, în primul rînd de dezar
mare nucleară, să contribuie la 
excluderea riscului izbucnirii unui 
incendiu nuclear pe continentul 
european, care în mod inevitabil ar 
cuprinde întreaga planetă.

Sub lozinca „NU, armelor nucleare I", la Lisabona a avut loc o demonstrație 
cu participarea a mii de oameni ai muncii

„Amplasarea noilor rachete americane 
este anticonstituțională"BONN 3 (Agerpres). — Amplasarea pe teritoriul vest-german a unor noi rachete nucleare americane cu rază medie de acțiune de tip „Pershing 2“ și „Cruise", in conformitate cu planurile N.A.T.O., este „anticonstituțională", consideră Partidul ecologiștilor din R.F. Germania. Luind cuvîntul la un miting electoral, avocatul Otto Schily, candidat In landul Renania de

Nord-Westfalia din partea Partidului ecologist la apropiatele alegeri legislative anticipate, a afirmat că amplasarea și amenințarea cu folosirea acestor arme reprezintă un act împotriva păcii și împotriva legii fundamentale a R.F.G. — constituția. In încheiere, vorbitorul a relevat că partidul său va studia posibilitatea de a împiedica această violare a constituției.
„O amenințare pentru întreaga omenire"

Un amplu studiu, sub egida S.I.P.R.I., despre primejdiile 
unei eventuale conflagrații atomice

STOCKHOLM 3 (A- 
gerpres). — La Stock
holm a apărut, sub e- 
gida Institutului inter
național pentru cerce
tări in domeniul păcii 
(S.I.P.R.I), volumul 
intitulat „Radiația nu
cleară în război". A- 
nalizînd pericolul pe 
care îl prezintă pentru 
omenire un război .nu
clear, Joseph Rotblat, 
profesor la Universi

tatea din Londrei, cali
fică teoriile privind 
„războiul nuclear li
mitat" că nefondate. 
Potrivit aprecierilor 
autorului, un atac nu
clear îndreptat numai 
împotriva obiectivelor 
militare ar produce 
moartea a peste 300 
milioane de oameni. 
„Victimele unui ase
menea război, arată 
autorul, vor fi nu nu

mai locuitorii de astăzi 
ai planetei, dar și ge
nerațiile viitoare". Re- 
levind pericolul pe 
care il prezintă moder
nizarea in continuare a 
armamentului nuclear, 
autorul descrie carac
terul ireversibil al e- 
fectelor exploziilor nu
cleare asupra oameni
lor și mediului încon
jurător.

JAFONIA: Cuvîntul 
răspicat al oamenilor 

de culturăTOKIO. — „Oamenii de cultură japonezi Împotriva pericolului nuclear !“. Sub această deviză, la Tokio a avut loc un miting la care au luat parte un mare număr de scriitori, artiști plastici, actori și alți reprezentanți ai vieții culturale nipone. Participantii au exprimat profunda lor îngrijorare în legătură cu agravarea pericolului nuclear și s-au pronunțat pentru întreprinderea unor eforturi și mai susținute pentru a se ajunge la adoptarea unor măsuri practice de dezarmare nucleară. „Datoria intelectualității progresiste din Japonia este de a nu permite repetarea tragediei de la Hiroshima și Nagasaki, de a nu-si precupeți eforturile pentru interzicerea totală și generală a armelor atomice" — se arată în rezoluția adoptată de participanții la miting.
NORVEGIA: „Trebuie 

stopată cursa 
spre prăpastie"

OSLO. — „Oamenii au început 
să înțeleagă tot mal mult că lumea 
a ajuns la marginea prăpastiei nu
cleare și că mersul in această di
recție nu mai este posibil fără ris
cul unei prăbușiri", a declarat Odd 
Bak, liderul mișcării norvegiene 
„Nu — armelor nucleare !". In ul
timii 2—3 ani asistăm la sporirea 
interesului față de problema răz
boiului și păcii în rlndul unui nu
măr sporit de persoane de diverse 
profesiuni și convingeri politice, a 
menționat el, scoțind in evidență 
preocuparea și îngrijorarea cres- 
clndă a opiniei publice față de pe
ricolul incalculabil al unui conflict. 
Odd Bak a subliniat că, în Norve
gia, cercuri tot mai largi ale popu
lației se pronunță pentru reducerea 
cheltuielilor militare, pentru de
zarmare și pace.

OLANDA: Eforturi unite 
pentru a împiedica 

instalarea noilor rachete
HAGA. — Majoritatea locuitorilor Olandei se pronunță împotriva amplasării pe teritoriul țării a rachetelor americane de tipul „Cruise", a declarat președintele Partidului olandez al Muncii, Max van der Berg. EI a arătat că dacă guvernul olandez va adopta, în final, instalarea noilor rachete, Partidul Muncii va participa activ la campania pentru împiedicarea transpunerii în viață a acestei măsuri. „Ne vom coordona acțiunile noastre cu mișcarea sindicală și cu întregul popor olandez", a spus Max van der Berg.

FILIPINE

Vizita delegației parlamentare româneMANILA 3 (Agerpres). — Delegația parlamentară română, condusă de tovarășul Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, care întreprinde o vizită oficială de prietenie în Filipine, la invitația parlamentului din această țară, s-a întîl- nit cu Querube Makalintal, președintele Adunării Naționale.în aceeași zi a avut loc o întrevedere cu Cesar Virata, primul ministru al Republicii Filipine.De asemenea, delegația Marii Adunări Naționale s-a întîlnit cu Carlos Romulo, ministrul afacerilor externe.în cadrul întrevederilor a fost relevată cu satisfacție evoluția ascendentă a relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări, popoare și parlamente, rezultatele pozitive obținute in lărgirea conlucrării româno-filipineze pe plan bilateral și internațional.De ambele părți s-a evidențiat importanța deosebită a vizitei oficiale întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, la invitația președintelui Ferdinand Marcos și a doamnei Imelda Romualdez Marcos, moment de excepțională însemnătate în raporturile dintre România și Filipine. S-a subliniat rolul contactelor la nivel parlamentar și guvernamental, pe linia unor instituții și organizații, care au contribuit la apropierea și mai buna cunoaștere dintre cele două popoare, la identificarea de

noi modalități de natură să asigure o creștere continuă a conlucrării dintre România și.Filipine.In cadrul schimburilor de vederi în legătură cu unele probleme ale vieții internaționale, a fost exprimată satisfacția față de buna colaborare dintre România și Filipine în cadrul Organizației Națiunilor Unite și în alte organisme internaționale, subli- niindu-se hotărirea celor doiiă țâri de a acționa pentru promovarea fermă a unei politici de pace și înțelegere, o atenție deosebită acor- dindu-se înfăptuirii dezarmării, instaurării unei noi ordini economice internaționale, soluționării pașnice, prin negocieri, a conflictelor existente în diferite zone ale lumii, pentru democratizarea vieții internaționale, asigurîndu-se dreptul popoarelor la independență, suveranitate, la dezvoltare de sine stătătoare.De ambele părți s-au evidențiat răspunderile care revin parlamentelor și parlamentarilor, necesitatea creșterii rolului lor in soluționarea democratică a complexelor probleme ale lumii contemporane, a promovării idealurilor de pace și colaborare ale popoarelor pe care le reprezintă. în acest spirit s-a subliniat dorința reciprocă de a întări colaborarea dintre cele două grupuri parlamentare naționale în cadrul Uniunii Interparlamentare.La întrevederi a participat Magdalena Filipaș, ambasadorul României în Filipine.
Întîlnire Erich Honecker - Samora MachelBERLIN 3 (Agerpres). — Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane, s-a întîlnit cu Samora Machel, președintele Partidului FRELIMO, președintele R. P. Mozambic, care întreprinde o vizită în R.D.G. Au fost discutate aspecte ale relațiilor dintre cele două

țări șl partide în diferite domenii. Abordîndu-se probleme ale situației de pe continentul african, părțile s-au pronunțat împotriva politicii de amestec și amenințări, împotriva ațî- țării de conflicte în regiune. A fost subliniat, de asemenea, rolul mișcării țărilor nealiniate in viața internațională.
R. P. CHINEZĂ

Sesiunea Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale a Reprezentanților PopulariBEIJING 3 (Agerpres). — La Beijing se desfășoară lucrările sesiunii Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a R.P. Chineze — informează agenția China Nouă. Pe ordinea de zi a sesiunii figurează discutarea unor proiecte de norme privind alegerea de deputați în cea

de-a Vl-a legislatură a A.N.R.P., precum și a unor proiecte de legi și rezoluții ce urmează a fi adoptate. Participanții discută, de asemenea, lista de propuneri pentru posturile de președinte, vicepreședinți și membri ai Comitetului Permanent, alcătuită de Comisia de validare a comitetului.
DELHh Reuniune ministerială in pregătirea Conferinței 

la nivel înalt a țărilor nealiniateDELHI 3 (Agerpres). — în capitala Indiei au inceput, joi, lucrările reuniunii ministeriale consacrate pregătirii celei de-a Vil-a Conferințe la nivel înalt a țărilor nealiniate programată să înceapă la 7 martie. în cursul primei ședințe, conform procedurii din cadrul mișcării de nealiniere, ministrul de externe indian, Narasimha Rao, a fost ales

președinte al reuniunii ministeriale a nealiniaților. .. .., în cu.vîntul de salut adresat parti- cipanților, ministrul de externe al Indiei a evidențiat importanța menținerii și întăririi unității și coeziunii mișcării de nealiniere. Referindu-se la problemele înscrise pe agenda reuniunii, vorbitorul a spus : „Acum, mai mult ca oricînd in trecut, în
0 cerință primordială a progresului și păcii în lume:

DEZVOLTAREA LARGA, FARA NICI UN FEL
DE DISCRIMINĂRI Șl BARIERE ARTIFICIALE,
A RELAȚIILOR ECONOMICE DINTRE STATE

fața noastră se află sarcina preintîm- pinării pericolului unui război nuclear, a întăririi securității internaționale și păcii în lume. în calitate de reprezentanți ai țărilor nealiniate, sintem pe deplin conștienți de necesitatea restructurării relațiilor economice internaționale și a așezării lor pe o bază mai dreaptă și mai echitabilă".
AGENȚIILE«1

DE PRESA

LUCRĂRILE CONGRESULUI NAȚIONAL AL P.C. ITALIANROMA 3 — Trimisul Agerpres, Leonard Mehedinți, transmite :Joi. la Milano au continuat, in ședință plenară, lucrările celui de-al XVI-lea Congres Național al Partidului Comunist Italian.în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, participanților la congres le-au fost transmise de către conducătorul delegației P.C.R., ’ tovarășul Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., un cald salut tovărășesc, împreună cu urările de succes deplin in desfășurarea lucrărilor.
Salutul Partidului Comunist Român

în condițiile contemporane este mai evident ca oricînd că participarea tuturor țărilor la diviziunea internațională a muncii, la circuitul mondial de valori materiale și spirituale răspunde unor necesități obiective. Accelerarea dezvoltării economice, a progresului general al fiecărei țări depinde, într-o mare măsură, pe lingă efortul propriu, de intensificarea schimburilor sale externe, de promovarea comerțului și cooperării economice internaționale, în același timp, dezvoltarea legăturilor comerciale dintre state reprezintă o bază economică a destinderii, o cerință primordială a înțelegerii și încrederii internaționale, a consolidării păcii în lume. Viața demonstrează că securitatea și cooperarea se condiționează reciproc : dezvoltarea conlucrării economice este de natură să contribuie la întărirea încrederii intre state și la promovarea destinderii internaționale — iar consolidarea climatului de destindere creează condiții favorabile pentru dezvoltarea relațiilor internaționale, a unor ample acțiuni de cooperare, în rhod deosebit se cuvine relevată această necesitate în prezent, cînd toate statele lumii sint confruntate cu gravele probleme ale crizei economice și financiare, cind în viața internațională s-a ajuns la o situație deosebit de încordată.Așa cum este bine cunoscut, România socialistă s-a afirmat cu consecvență și se afirmă ca o participantă tot mai activă la diviziunea internațională a muncii, acționind cu perseverență in direcția extinderii și diversificării continue a relațiilor sale economice pe multiple planuri cu statele socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu toate statele lumii, indiferent de orînduirea lor socială, în conformitate cu principiile independenței și suveranității, neamestecului în treburile interne ale altor state, deplinei egalități în drepturi și avantajului reciproc. Se poate spune, pe bună dreptate, că amplificarea schimburilor și colaborării economice constituie o caracteristică fundamentală a politicii externe românești, întreaga activitate desfășurată pe plan internațional de țara

noastră oferind o mărturie profund semnificativă in acest sens.în mod deosebit sint -larg cunoscute și unanim apreciate activitatea neobosită și eforturile perseverente desfășurate de președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru amplificarea relațiilor economice ale României, cit și, in general, pentru dezvoltarea raporturilor de conlucrare între toate statele, în vederea însănătoșirii climatului politic mondial, pentru consolidarea păcii in lume, pentru progresul general al tuturor statelor.„Dezvoltarea unei largi colaborări economice internaționale, a schimburilor economice cu toate statele lumii, fără deosebire de orinduire socială, constituie o necesitate obiectivă pentru buna desfășurare a activității economico-sociale a patriei noastre, arăta în acest sens tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU in Raportul prezentat la Conferința Națională a partidului. România se pronunță ferm împotriva oricăror măsuri de restricție și îngrădire a schimburilor economice internaționale. Considerăm că în actualele. împrejurări ale crizei economice este necesară nu o restrîngere, ci intensificarea și dezvoltarea schimburilor, a colaborării și cooperării in producție".Trebuie însă arătat că, după o perioadă în care relațiile economice internaționale au cunoscut o evoluție mereu ascendentă, în prezent se reliefează unele elemente negative, legate atît de persistența și amploarea fenomenelor crizei economice mondiale, dar și de creșterea încordării internaționale, de tendințele revenirii la vremurile „războiului rece", de recrudescență a politicii de forță și imixtiune.în pofida faptului că dezvoltarea relațiilor economice mondiale, pe baza principiilor dreptului internațional, constituie o cerință fundamentală a desfășurării unor raporturi normale intre state, a depășirii actualei crize economice mondiale, comerțul și colaborarea se ciocnesc în prezent de tot mai multe piedici și opreliști. Un factor care a contribuit la acest curs nefavorabil este, fără îndoială, menținerea în continuare a unui șir de restricții și discriminări

ce frinează relațiile economice, îngrădesc schimburile și cooperarea între state. Or, trebuie să fie limpede că menținerea unor asemenea obstacole artificiale în relațiile economice este nu numai incompatibilă cu spiritul și litera Acordului General pentru Tarife și Comerț, dar reprezintă, practic, încălcări ale prevederilor G.A.T.T. Este legitimă întrebarea pe care și-o pun toți cei care, realmente și autentic, sint interesați in respectarea Acordului General, în dezvoltarea schimburilor multilaterale : oare ce s-a întreprins pină acum pentru eliminarea restricțiilor, ce bariere au fost efectiv înlăturate ?Adevărul este că, în ultima vreme, măsurile protecționiste și neprotecțio- niste, de restrîngere, sub diferite pretexte, a accesului la piețele internaționale s-au multiplicat. In plus, se recurge tot mai frecvent la felurite măsuri restrictive, inclusiv sancțiuni și presiuni, care nu fac decît să perturbe relațiile economice internaționale. să ducă la agravarea climatului politic în lume, să creeze animozitate, stări de tensiune în relațiile dintre state, contravenind astfel flagrant intereselor păcii și colaborării între popoare. Dealtfel, în mod evident condiționarea relațiilor economice de concesii politice. încercările de amestec in treburile interne ale altora sint incompatibile cu respectul principiilor independenței și suveranității statelor, se află în contradicție cu dezvoltarea normală a relațiilor economice internaționale, cu eforturile pentru o conlucrare echitabilă, reciproc avantajoasă, intre state. O astfel de politică reprezintă, în același timp, o serioasă piedică în lupta pentru pace și cooperare în lume.România, țară antrenată într-o vastă operă constructivă, așa cum este conturată de obiectivele stabilite de Congresul al XII-lea și de Conferința Națională ale partidului, este hotărită să dezvolte larg, in continuare, schimburile și cooperarea economică cu toate statele. înaltele foruri ale partidului au subliniat orientarea fermă a României spre adin- cirea relațiilor de, conlucrare internațională și, in acest sens, tara noastră. este hotărîtă să nu precupețească și în viitor nici un efort pentru a-și

aduce contribuția la intensificarea acestor relații, la întărirea încrederii internaționale, la cauza progresului general. Este convingerea fermă a partidului și statului nostru că aceasta răspunde intereselor dezvoltării României, care, pe baza progreselor înregistrate, a potențialului tehnico- economic de care dispune in prezent, este în măsură să participe tot mai activ la circuitul internațional de valori materiale, să contribuie la apropierea și înțelegerea intre toate popoarele lumii. Firește, baza imuabilă a acestor relații va fi in viitor, ca și pină acum, respectarea strictă, neabătută a principiilor independenței și suveranității, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne ; România nu a admis și nu va admite niciodată și sub nici o formă ingerințe sau condiționări politice ori de altă natură. Pronunțîndu-se cu claritate și hotărîre pentru înlăturarea discriminărilor, restricțiilor, a oricăror factori de natură să frîneze desfășurarea unui circuit tot mai intens de bunuri materiale, țara noastră va acționa ferm și consecvent pentru extinderea unei cooperări reciproc a- vantajoase, pentru așezarea raporturilor economice dintre state pe baze noi, democratice, corespunzător principiilor egalității și echității, cerințelor generale de depășire prin eforturi comune a dificultăților generate de criza economică, ce afectează toate statele, imperativelor destinderii și păcii.în lumea de azi, în care bîntuie atîtea furtuni și persistă atitea fenomene negative, este necesar ca toate statele să-și aducă contribuția la dezvoltarea largă, neîngrădită a schimburilor și cooperării economice internaționale, să evite orice acțiune de natură să aducă noi elemente de tensiune in relațiile dintre state. Aspirațiile fundamentale ale tuturor popoarelor, dornice și interesate să schimbe între ele bunurile materiale, creațiile civilizației lor, cer ca toate problemele ce pot a- părea în relațiile economice mondiale să fie soluționate în mod constructiv și rațional, pentru a se asigura dezvoltarea tuturor statelor, prosperitatea generală, promovarea cauzei păcii, a destinderii și înțelegerii internaționale.

I TRANSMIT; IPLENARA C.C. AL P. C. DIN I NORVEGIA. La Oslo s-au desfă- ' șurat lucrările plenarei. C.C. alI P.. C. din Norvegia, care a anali- I I zat unele probleme ale situației | politice interhe și aspecte ale si-I tuației internaționale actuale, Ple- t J nara a stabilit, de asemenea, sarcinile comuniștilor norvegieni pen- Itru perioada imediat următoare.
REUNIUNE INTERNAȚIONALA I 

LA KINGSTON. O'rezoluție adop- 
Itată la . Kingston (Jamaica) de I 

Adunarea consultativi a reprezen- | 
tanților țărilor Pieței comune și ai 

[statelor din Africa, Caraibi și din . 
zona Pacificului (A.C.P.) se pronun
ță in sprijinul menținerii Caraibilor I 
ca o zonă a păcii.. Documentul sub- 

Iliniază că trebuie respinse mijloa- I 
cele de presiune sau discriminare | 
economică și politică, Care afectea- 

| ză dezvoltarea zonei respective. ■ 1 DEMONSTRAȚII DE PROTEST ' ÎN CISIORDANIA. In Cisiordania, teritoriu ocupat de Israel, au con- I I tinuat manifestațiile populației pa- i leștiniene. în orașele Djenin și | Yabah. din nordul teritoriului, t I elevii de liceu au organizat demonstrații de stradă denunțînd acțiu-■ nile israeliene de teroare. Demon- . strații au avut Ioc și la Nablus. Au-' toritățile militare israeliene au în- I chis. în Cisiordania, două licee ai
I căror elevi participaseră la demon- I pirații,, menționează Wafa.
■ CONGRESUL DEPUTAȚILOR AL . 

SPANIEI a aprobat măsura de na
ționalizare de către guvern, la 23 ' 
februarie, a grupului bancar „Ru-

Imasa" — principala instituție ban- I 
cară privată spaniolă.

■ TEMERITATE. Speologii fran- . 
cezi Jean Rya și Alain Batlsse au

1 făcut o „călătorie spre centrul Pă- ' 
mintului", înfăptuind,, astfel, visul 
lui Jules Verne. Ei au stabilit un I I record mondial în materie, cobo- | 
rînd la adincimea de 1 455 m în

I peștera Jean-Bernard, din Savoi-a. i 
Cei doi speologl au anunțat că pre- I 
gătesc o expediție în Noua Guinee,

. unde se află o peșteră in care s-ar 
putea atinge o adincime de 3 000 m.

In numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. adresăm un cald salut tovărășesc dele- gaților la cel de-al XVI-lea Congres al Partidului Comunist Italian, comuniștilor italieni, tuturor oamenilor muncii din Italia — se arată in cuvîntul de salut.Comuniștii români, oamenii muncii din România socialistă urmăresc cu viu interes și sentimente de solidaritate militantă activitatea Partidului Comunist Italian consacrată reînnoirii democratice a societății italiene, apărării intereselor fundamentale ale oamenilor muncii italieni, ale poporului italian, împlinirii aspirațiilor lor de progres și bunăstare, pentru triumful cauzei socialismului, păcii și colaborării internaționale.Folosim și acest prilej pentru a releva cu satisfacție bunele raporturi de prietenie, colaborare și solidaritate existente între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Italian, bazate pe principiile stimei și respectului reciproc, și ne exprimăm convingerea că dezvoltarea lor va contribui la amplificarea colaborării multilaterale dintre România și Italia, atiLpe plan bilateral, cit și internațional, în interesul popoarelor român și italian, al cauzei păcii și înțelegerii în Europa și în lume.în continuare, în cuvîntul de salut se arată :Poporul român, sub conducerea partidului comunist, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, depune eforturi susținute pentru ca, pe baza obiectivelor fundamentale stabilite de Congresul al XII-lea al partidului, in actualul cincinal 1981— 1985 să se asigure dezvoltarea în continuare a forțelor de producție, ridicarea pe o treaptă superioară a activității din agricultură și înfăptuirea unei noi revoluții agrare, înfăptuirea neabătută a programului energetic, astfel incit pînă în anul 1985 România să-și asigure o independență în ce privește energia și combustibilii și să-și satisfacă intr-o măsură mai mare necesarul de materii prime cu forțele proprii, creșterea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului, creindu-se condițiile care să permită trecerea României de la stadiul de țară socialistă în curs de dezvoltare la cel de țară socialistă mediu dezvoltată. Recenta Conferință Națională a partidului a făcut o amplă analiză a stadiului dezvoltării societății socialiste românești și a stabilit un program cuprinzător de măsuri in vederea înfăptuirii neabătute a hotărîrilor Congresului al XII-lea, a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre comunism. Partidul nostru acționează cu cănsecvență pentru adîncir&a- și perfecționarea democrației socialiste, lărgirea continuă a cadrului de participare activă și dirfcrtă a clasei muncitoare, a țărănimii și intelectualității, a întregului popor la organizarea și conducerea societății, asigurarea condițiilor pentru înflorirea multilaterală a personalității umane.în strînsă legătură dialectică cu obiectivele pașnice, constructive pe care le urmărește pe plan intern, România socialistă desfășoară o politică externă activă, dezvoltă colaborarea cu toate statele socialiste, in primul rind cu cele vecine, promovează raporturi de cooperare și solidaritate cu țările in curs de dezvoltare, cu statele nealiniate, dezvoltă relațiile cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate țările lumii, indiferent de sistemul lor social. La baza acestor relații așezăm respectarea și aplicarea neabătută a principiilor universal valabile ale independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc.1 în viața internațională — se arată în continuare in cuvîntul de salut — au loc, in prezent, mari prefaceri revoluționare, sociale și naționale, concretizate in afirmarea tot maiputernică a voinței' popoarelor de apune capăt cu desăvirșire politiciiimperialiste și colonialiste de asuprire și dominație, de a fi stăpine pe destinele lor, pe bogățiile naționale, de a-și asigura dezvoltarea liberă, așa cum o doresc, fără nici un amestec din afară. In același timp, asistăm la acțiuni de continuare a politicii de reîmpărțire a lumii in zone de influență, la ascuțirea contradicțiilor pe plan mondial iptre diferite state și grupări de state, la apariția de noi conflicte și stări de încordare, care au determinat agravarea situației internaționale, creind noi și serioase pericole pentru securitatea, pacea și independența popoarelor. Ne aflăm într-o perioadă de reașezare și de stabilire a unui nou echilibru în raportul de forțe pe plan mondial, ceea ce explică contradicțiile, încordarea extrem de gravă din viața internațională, creșterea pericolului de război.
★In cadrul dezbaterilor din ședința plenară, numeroși vorbitori și-au exprimat opiniile asupra ideilor și tezelor cuprinse in raportul secretarului general al P.C.I., Enrico Berlin- guer, și asupra documentului politic, adoptat ca bază a dezbaterilor la ultima plenară a C.C., asupra principalelor probleme cu care se confruntă societatea italiană, a problematicii complexe a vieții internaționale. Delegații s-au referit la căile de depășire' a crizei economico-sociale, la lupta împotriva organizațiilor teroriste și activităților criminale ale Mafiei și Camorrei, la reducerea inflației și șomajului, la raporturile cu

In aceste condiții, România socialistă, președintele ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, desfășoară o intensă activitate internațională pentru soluționarea problemelor complexe care confruntă omenirea, pentru edificarea unei lumi mai- bune și mai drepte in conformitate cu dorințele și aspirațiile de pace, progres și civilizație ale tuturor popoarelor.In legătură cu situația din Europa, țara noastră apreciază că s-a ajuns la o încordare care creează mari pericole pentru dezvoltarea și progresul economico-social al tuturor popoarelor, în primul rînd datorită existenței celor două blocuri militare, accentuării încordării dintre ele. De asemenea, pe continentul european s-au acumulat mari cantități de armamente, îndeosebi de armamente nucleare. Partidul Comunist Român, România socialistă — se subliniază în cuvintul de salut — se pronunță pentru oprirea amplasării de noi rachete cu rază medie de acțiune în Europa, retragerea și distrugerea celor existente, pentru adoptarea unor măsuri de dezangajare militară și, în general, pentru trecerea la dezarmare. și în primul rînd . la dezarmarea nucleară. Considerăm că o importanță deosebită o au, in acest sens, propunerile cuprinse în Declarația politică adoptată recent la Praga de Comitetul J3' J "■} Consultativ al statelor part' k . la Tratatul de la Varșovia și , special Începerea, în cel mai scurt timp, de negocieri directe între statele parti- cipante la Tratatul de la Varșovia și statele membre ale N.A.T.O., pentru încheierea unui acord privind înghețarea cheltuielilor militare și trecerea la reducerea lor ulterioară. Totodată, apreciem că o mare însemnătate ar avea adoptare;! de către țările membre ale N.A.T.O. și țările participante la Tratatul de la Vai-șovia a unei hotăriri privind oprirea acestor cheltuieli la nivelul anului 1983 și trecerea la reducerea lor cu cel puțin 20 la sută pină în 1985. în acest spirit, trebuie relevată hotărirea României privind aplicarea măsurilor stabilite de . Conferința Națională a partidului de a nu spori cheltuielile militare pină în 1985 peste nivelul anului 1982.Considerăm necesar să se ajungă la încheierea cit mai grabnică a reuniunii de la. Madrid, care să dea noi perspective dezvoltării, cooperării, încrederii și securității în Europa, în acest cadru ne pronunțăm pentru organizarea unei conferințe de securitate și încredere pe continentul nostru, pentru continuitatea reuniunilor începute la Helsinki, care asigură dezbaterea problemelor complexe ale vieții contemporane din Europa și din lume de către, statele europene, pentru depășirea încordării și întărirea colaborării.. Țara noastră apreciază că o însemnătate deosebită o au dezvoltarea colaborării șl prieteniei între țările balcanice. realizarea în Balcani și în alte zone ale Europei a unor regiuni fără arme nucleare.România socialistă se pronunță pentru acțiuni hotărite in vederea înfăptuirii dezarmării, și in primul rînd a dezarmării nucleare. Mai mult ca oricînd este necesar să se facă totul pentru oprirea cursei ~ rmări- lor, pentru trecerea la ’’ducerea cheltuielilor militare și j-w.Iocarea acestor uriașe fonduri în scopul dezvoltării economico-sociale a țărilor respective, precum și al ajutorării țărilor în curs de dezvoltare. Participăm la activitatea internațională consacrată lichidării subdezvoltării și înfăptuirii unei noi ordini economice internaționale. avind in vedere că aceasta este o condiție fundamentală pentru progresul economico-social al fiecărui popor, pentru asigurarea securității, independentei naționale și păcii in lume. ..România se pronunță pentru trecerea cit mai rapidă la soluționarea tuturor conflictelor și problemelor litigioase dintre state pe calea tratativelor politice. Nu există conflict, problemă litigioasă între state care să nu poată fi soluționată pe cale pașnică, prin tratative — dacă se pornește de la, principiile egalității și respectului independenței fiecărei națiuni, de la cauza păcii.Partidul Comunist Român acordă o importanță deosebită întăririi continue a relațiilor de colaborare cu partidele comuniste și muncitorești, cu partidele socialiste, social-demo- crate, cu partidele democratice, progresiste din noile state independente, eu mișcările de eliberare națională, cu forțele înaintate antiimperialiste de pretutindeni, pornind de la necesitatea unirii eforturilor maselor populare, a opiniei publice, a popoarelor în lupta pentru pace, dezarmare, independentă națională și progres social.In încheierea cuvântului de salut sint exprimate mulțumiri pentru invitația adresată partidului nostru de a participa la Congresul al XVI-lea al P.C.I., precum și urări de succes deplin lucrărilor forumului comuniștilor italieni.
*alte forțe politice în ideea refacerii unității stîngii și asigurării unei „alternative democratice" față de actualul sistem al puterii, la întărirea rolului P.C.I. in viața politică națională. Problemele păcii și destinderii, necesitatea renunțării la instalarea de noi rachete cu rază medie de acțiune în Europa occidentală, a „realir zării graduale" a dezarmării și desființării blocurilor militare au revenit insistent în alocuțiunile majorității vorbitorilor.De la tribuna congresului au luat cuvintul, totodată, secretarii politici ai partidelor „arcului constituțional", ai altor formațiuni democratice invitate la lucrări.

Dezbatere în problema prețului petroluluiLONDRA 3 (Agerpres). — Minișțrii petrolului din opt țări membre ale O.P.E.C. — Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Jamahiria Libiană, Kuweit, Indonezia, Algeria, Nigeria și Venezuela — au participat joi la o reuniune cu ușile inchise, desfășurată la Londra. Potrivit agenției Reuter, care citează surse ale reuniunii

a fost examinată situația actuală de pe piețele internaționale ale petrolului în vederea realizării unui consens privind nivelul productiv, și prețurilor ce ar, urma să fie ratificat in cadrul conferinței extraordinare a O.P.E.C. prevăzută în principiu pentru săptămina viitoare.
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