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LA 8 MAR TIE, DE „ZIUA FEMEII"

Poporul a adus un cald 
omagiu femeilor țării

„La toate marile victorii dobîndite de poporul nostru - în dezvol
tarea și modernizarea economiei, în înflorirea științei și culturii, în 
creșterea nivelului de trai material și spiritual - o contribuție de cea 
mai mare însemnătate o aduc masele de femei din țara noastră, care,, 
prin hărnicia, devotamentul și priceperea lor, au un rol de însemnătate 
deosebită în tot ceea ce înfăptuim".

NICOLAE CEAUȘESCU

înaltă recunoștință 
conducerii partidului, 

tovarășului
Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general 

al partidului, 
președintele Republicii, 
pentru grija deosebită 

pe care o poartă 
afirmării demne, 

multilaterale a femeii 
în viața societății 

noastre

Ieri, 8 Martie, după o aleasă tradiție a fiecărui început de primăvară, oamenii muncii din patria noastră, toți cetățenii țării au sărbătorit Ziua femeii, ziua omagierii activității rodnice și entuziaste a tovarășelor noastre de muncă și viață, de năzuințe și de împliniri. De la gesturile și urările cele mai simple pînă la acțiunile cultural-educative desfășurate cu acest prilej, manifestările sărbătorești din întreaga țară au exprimat stima și prețuirea de care se bucură munca, aportul deosebit al femeilor în toate domeniile de activitate, contribuția lor remarcabilă la înfăptuirea Programului partidului, la edificarea noii Românii, prezența lor marcantă la locurile de muncă, în familie, în gospodărie, în societate.Sărbătorirea zilei de 8 Martie a oferit un nou prilej de afirmare a unității milioanelor de femei din România, asemeni unității indestructibile a întregului popor, în jurul partidului, al conducerii sale. Exprimind în adunări, simpozioane, în spectacole omagiale atașamentul lor față de patrie și partid, înalta stimă și recunoștință față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, participantele la acțiunile desfășurate ieri ou dat glas mulțumirii fierbinți a milioanelor de femei, pentru grija statornică pe care conducerea parti

dului șl a statului o poartă față de condițiile de muncă și viață ale femeilor din România, față de statutul lor economic și social, de egalitate și demnitate, de largă afirmare în viața țării.Aceste ginduri își găsesc expresie și în telegrama adresată CONDUCERII ,DE PARTID, 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, de participantele la adunarea festivă din Capitală, telegramă in care se spune : „In această 
zi de sărbătoare, este pentru noi o îndato
rire de onoare să vă adresăm cele mai calde 
mulțumiri pentru rolul dumneavoastră funda
mental in elaborarea și înfăptuirea orientă
rilor partidului privind creșterea necontenită 
a participării femeilor Ia opera de construc
ție socialistă".In telegramă sînt exprimate, de asemenea, sentimentele de fierbinte dragoste, aleasă stimă, admirație și recunoștință pe care femeile României socialiste, fără deosebire de naționalitate, le nutresc față de tovarășa Elena Ceaușescu.A fost pentru întreaga țaxă, pentru „întregul nostru popor o zi de luminoasă sărbătoare.Omagiind femeile, țara a adus o meritată cinstire minunatelor fiice ale patriei noastre socialiste, însemnat detașament al făuritorilor noilor sale destine.

FEMEILE- o puternică forță în amplul 
efort pentru progresul multilateral al țăriiîntreaga tară, întregul nostru popor a sărbătorit intr-o atmosferă de caldă grijă tovărășească, de a- leasă atenție, ziua de 8 Martie, Ziua internațională ă femeii, prilej deosebit de a omagia munca rodnică pe care femeile din patria noastră o depun cu abnegație, fără preget, în slujba progresului și prosperității patriei noastre dragi, pentru înfăptuirea programului partidului și înaintarea societății noastre spre noi culmi de civilizație și fericire.Anul acesta, sărbătorirea zilei de 8 Martie a avut loc în condițiile unei atmosfere de puternică angajare patriotică, revoluționară, de intensă mobilizare a energiei și capacității creatoare a tuturor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, în vederea îndeplinirii sarcinilor și obiectivelor stabilite de Congresul al XII-lea și de Conferința Națională ale partidului. O serie de evenimente politice de cea mai mare însemnătate — împlinirea a 50 de ani de activitate revoluționară desfășurată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. aniversarea a 5 decenii de la luptele muncitorimii române din 1933, Conferința pe țară a președinților consiliilor populare. Adunarea generală a oamenilor muncii de la întreprinderea ..23 August", desfășurată cu participarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, momente semnificative la care se adaugă sărbătorirea Zilei femeii — au-fost tot atîtea ocazii în care poporul nostru și-a manifestat cu putere unitatea și atașamentul de neclintit față de partid, stima și dragostea nețărmurită față de secretarul general al partidului, creind un climat de însuflețită emulație pentru îndeplinirea exemplară a planului pe 1983, a obiectivelor întregului cincinal.în această impresionantă activitate creatoare, femeilor le revine un rol de cea măi mare importanță. Ele reprezintă o puternică forță in amplul efort pe care poporul nostru îl desfășoară pentru înfăptuirea progresului multilateral al patriei, pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate. In concordanță cu dinamica accentuată a dezvoltării și modernizării economiei noastre naționale, ponderea femeilor in totalul populației ocupate se apropie de cea a structurii populației tării : în industrie — ramura conducătoare a economiei — ele reprezintă în prezent peste 41 la sută din forța de muncă, iar în numeroase ramuri industriale, cum este cazul industriei ușoare, ele ocupă o pondere de circa 80 la sută. Introducerea pe scară largă în industrie a cuceririlor revoluției teh- nico-științifice, diversificarea producției industriale, apariția și dezvoltarea unor subramuri industriale

gresul al IX-lea al partidului, au amplificat continuu gama profesiunilor de înaltă calificare, nu numai accesibile, dar uneori chiar mod predominant forței de muncă feminine. Astfel, un număr mare de femei lucrează in prezent . în industria chimică, mai ales în chimia fină și de mic tonaj, în electronică. în electrotehnică sau in industriile informatice ultramoderne. Este, totodată, demnă de a fi evidențiată participarea femeilor la realizarea producției agricole, la înfăptuirea noii revoluții agrare, in agricultură femeile reprezentind peste jumătate din populația activă. O contribuție deloc neglijabilă au femeile la buna desfășurare a serviciilor pentru populație, sector care, așa cum s-a stabilit la cel de-al XII-lea “ află -în consens calității Dînd ofemeilor în toate domeniile vieții economice și sociale, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, sublinia : „Un aport de cea mai mare importanță la progresul multilateral al țării aduc milioanele de femei — peste jumătate din populația țării — care reprezintă o puternică forță socială

Alexandrina GĂINUȘEmembru al Comitetului PoliticExecutiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului
destinate în

a orinduirii noastre. Partidul dă o înaltă apreciere spiritului de abnegație al lor, lor la ___________domeniul produc- și al vieții spi-
femei- contribuțici realizareasarcinilor din ției materiale rituale, la educarea tinerei gene- conducerea intregii so- prilejul ,femei din patria manifestat încă o

bazate pe tehnică de vîrf. rezultat al opțiunilor strategice științific fundamentate, adoptate după Con-

Campania agricoli de primăvară

VREMEA BENĂ CHEAMĂ IA SEMĂNAT
© Temperaturile din luna 
martie, mai ridicate decît în 
olți ani, creează condiții ca 
in toată țara să se treacă 
imediat, cu toate forțele, la în- 
sâmînțarea culturilor din pri

ma epocă
® O necesitate a acestor zile: 
aplicarea diferențiată a mă
surilor agrotehnice la pregăti
rea terenului pentru conser

varea apei din sol
© Specialiștii și cadrele de 
conducere din unități trebuie 
să îndrume și să urmărească 
la fața locului, pe teren, exe
cutarea lucrărilor în cele mai 

bune condiții de calitateAu început lucrările agricole de primăvară — pregătirea terenului, semănatul culturilor din prima epocă, plantarea legumelor, tăierile în livezi și vii — lucrări care in zilele următoare se vor intensifica în toate județele. Pentru a pune baze trainice obținerii unor recolte mari la culturile care se insămințează in această perioadă, pretutindeni lucrările agricole trebuie să se desfășoare sub semnul exigențelor formulate de conducerea partidului, ceea ce presupune încadrarea lor în termenele stabilite și respectarea întocmai a normelor tehnologice. De aceea. în momentul de față, cea mai importantă sarcină care revine organelor și organizațiilor de partid, consiliilor populare, organelor agricole de specialitate este aceea de a asigura buna desfășurare a lucrărilor in cimp, în grădinile de legume. in vii și livezi, pe pajiștile și finețele naturale.Campania agricolă din primăvara acestui an se desfășoară în condiții climatice deosebite, ceea ce impune ca și lucrările să fie adaptate după starea terenurilor și evoluția timpului. După cum am fost informați la Institutul de meteorologie și hidrologie perioada care a rămas din luna martie se va caracteriza printr-o vreme mai caldă decit in mod obișnuit și prin precipitații (in zonele estice, sudice și centrale ale țării) sub limitele normale. în aceste zile, temperaturile vor crește treptat, ajungind la 18—20 grade in jumătatea de sud și pină la 13—17 grade în vestul țării. Prin urmare, chiar din această săptămînă vor fi create condiții pentru declanșarea lucrărilor de pregătire a terenului și pentru semănat.Așa cum se știe, exceptînd zonele din vestul țării — Banat. Cri- șana. Maramureș, precum și zonele periferice ale Transilvaniei — unde cantitățile de apă din sol se apropie de nivelul optim, in rest

rezerva de apă ■ din profunzime este insuficientă. Datorită precipitațiilor reduse, temperaturilor mai ridicate decit cele normale pentru această lună și intensificării vîntului — se va produce. în continuare, o uscare a solului. Toate aceste condiții reclamă măsuri (tehnice și organizatorice) pentru adaptarea tehnologiilor specifice lucrărilor agricole de primăvară. Ele trebuie să aibă in vedere preintîmpinarea evaporării apei din sol, însămințările să fie făcute în perioade foarte scurte, iar sămința să fie încorporată in stratul umed.Ce trebuie întreprins pentru ca în condițiile agrometeorologice actuale să fie păstrate in sol cantități cit mai mari de apă ? După cum afirmă specialiștii din Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. lucrările solului vor trebui executate la o adincime cit mai mică, pentru a se evita răscolirea solului, care favorizează pierderile de apă prin evaporare, în acest scop, se recomandă să fie folosite agregate complexe, cu care se execută mai multe operațiuni la o singură trecere, pentru a se preintîmpina tasarea solului, ceea ce va permite, totodată, realizarea unor importante economii de carburanți. In vederea semănatului. patul germinativ va fi bine mărunțit, pînă la adincimea de încorporare a semințelor, bine nivelat și fără resturi vegetale. Semănatul trebuie să se facă la adincimea corespunzătoare, asigurin- du-se densitatea prevăzută. Acolo unde terenul este uscat, după semănat se va aplica o tăvălugire ușoară. îndeosebi Ia semințele mici.Cu toate că timpul s-a încălzit doar de citeva zile, în unele județe se lucrează intens la pregătirea terenului și semănat. Lucrările de pregătire a terenului au fost executate pe suprafețe mai mari în județele Ialomița. Prahova. Giur

giu, Teleorman, Timiș. Călărași, iar în județele Giurgiu. Călărași, Timiș. Teleorman se insănșințează de zor. Ministerul de resort a recomandat ca imediat să se treacă la semănatul mazării pentru boabe și pentru păstăi, borceagului. ovăzului, lucernei, trifoiului, iar apoi a sfeclei de zahăr și a florii-soare- lui. în această lună vor trebui în- sămînțate cel puțin 1 400 000 hectare, ceea ce impune ca fiecare zi să fie folosită din plin.Avînd în vedere că primăvara a sosit, iar lucrările se vor intensifica de Ia o zi la alta, important este ca acum toate cadrele de conducere și specialiștii din agricultură să acționeze energic pentru executarea neîntîrziată a insămin- țărilor. Aceasta presupune cunoașterea amănunțită a stării fiecărei sole și. pe această bază, să fie luate cele mai potrivite măsuri organizatorice și tehnice. Repararea tractoarelor și a celorlalte utilaje agricole s-a încheiat. Au fost asamblate agregate complexe care răspund cel mai bine cerințelor actuale ; cu ajutorul lor pot fi executate lucrările în complex, ceea ce permite nu numai reducerea numărului de treceri pe același Ioc, ci și realizarea de însemnate economii de carburanți. Important este ca, printr-o temeinică organizare a muncii în fiecare fermă si unitate agricolă, aceste condiții să fie folosite din plin.Obținerea de recolte mari în acest an presupune ca. încă din primele zile ale primăverii, să se manifeste cea mai mare răspundere pentru calitatea lucrărilor agricole, pentru încadrarea semănatului în limitele timpului ootim. Aceasta impune ca organele și organizațiile de partid să acționeze ferm pentru a imprima, din primele zile ale acestei campanii, un suflu nou pentru întreaga muncă desfășurată pe ogoare.

Congres al partidului, se continuă dezvoltare, cu creșterea generală a vieții poporului nostru, înaltă apreciere prezențeiin

rații, la cietăti". Cu milioanele de noastră și-au dată stima și recunoștința lor față de conducerea partidului, față de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru încrederea pe care le-o acordă, pentru minunatele condiții de muncă și Viață create întregului popor, pentru ce li se oferă socialistă.Sărbătorind nele României socialiste și-au îndreptat gindul lor spre înaltul exemplu pe care îl oferă tuturor femeilor din patria noastră tovarășa Elena Ceaușescu, militantă de frunte a mișcării muncitorești din România, eminent om de știință, luptătoare înflăcărată pentru sporirea prestigiului României in întreaga lume. Excepționalele calități de savant și om politic ale tovarășei EJena Ceaușescu, elocvent confirmate și consacrate prin prestigioase titluri științifice decernate

zilei lor,

locul demn și drept in societatea noastrăZiua femeii, cetățe-

de cunoscute instituții din țară și din străinătate, prin lucrările sale științifice apărute in numeroase țări ale lumii, pjrin înalta considerație de care se bucură în cercurile științifice internaționale se manifestă cu aceeași strălucire și in remarcabila activitate pe care o desfășoară in înaltele funcții de partid și de stat cu care a fost investită. Devotamentul și abnegația cu care tovarășa Elena Ceaușescu iși îndeplinește multiplele îndatoriri de răspundere pe care le are, patriotismul său nețărmurit trezesc legitima mîndrie a milioanelor de femei din patria noastră, a întregului nostru popor.Ampla participare a femeilor la Întreaga viață economică și socială, la conducerea societății, în condiții de deplină egalitate cu ceilalți cetățeni ai patriei, participare consfințită prin Legea fundamentală a țării — Constituția — și confirmată de realitățile noastre cotidiene, ne îndeamnă să reflectăm la condiția femeii din patria noastră in comparație cu situația existentă în multe alte țări ale lumii. Dacă in România socialistă egalitatea femeii cu bărbatul a devenit o realitate firească, sînt încă numeroase state, chiar dintre cele mai dezvoltate, in care continuă să se manifeste o puternică discriminare față de femei. Sînt bine cunoscute cazurile
(Continuare în pag. a V-a)

Pentru traducerea în viata a hotarîrilor Conferinței Naționale.____________________* ___ IM • 
a orientărilor si indicațiilor tovarășului Nicolae Ceausescu
___________________________2_______________** ■»

Ieri a avut loc: Constituirea Consiliului Silviculturii 
TELEGRAMA ADRESATĂ

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
de participanții la plenara lărgită a Consiliului Silviculturii

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România,Participanții la plenara lărgită de constituire a Consiliului Silviculturii vă exprimă, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, conducător strălucit al partidului și poporului nostru, personalitate proeminentă a lumii contemporane, cele mai vii mulțumiri pentru tot ceea ce faceți în scopul dezvoltării silviculturii, perfecționării activității în această importantă ramură, înfloririi de ansamblu a întregii vieți economico-so- ciale a patriei, creșterii bunăstării poporului.Constituirea Consiliului Silviculturii — organ deliberativ, de conducere colectivă, cu caracter larg reprezentativ, care va răspunde de înfăptuirea politicii partidului și statului nostru în domeniul silviculturii — concretizează aplicarea in viață a orientărilor și ideilor dumneavoastră clarvăzătoare, preocuparea perseverentă pentru instituționalizarea și perfecționarea continuă a formelor democratice de organizare și conducere a vieții economice și sociale a țării, noul organism oferind posibilități largi pentru dezbaterea problemelor dezvoltării silviculturii cu toate categoriile de oameni ai muncii din această ramură.Vă raportăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, că plenara a analizat cu exigență — in lumina hotăririlor adoptate de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului, a orientărilor și indicațiilor prețioase pe care ni le-ați dat la Plenara lărgită a Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor, la Conferința pe țară a președinților consiliilor poou- lare, precum și cu prilejul vizitelor ■ de lucru efectuate in silvicultură — modul in care s-a acționat pentru îndeplinirea planului pe 1982, rezultatele obținute și sarcinile ce ne revin in acest an și pe întregul cincinal. Aprecierea unanimă este că rezultatele obținute nu reflectă pe deplin marile resurse pe care ie oferă pădurea, baza materială creată și experiența oamenilor care activează în unitățile' silvice.Participanții la dezbateri au reținut criticile dumneavoastră îndreptățite cu privire la lipsurile ce s-au manifestat in silvicultură, în ce privește conservarea și dezvoltarea fondului forestier, regimul tăierilor și al folosirii masei lemnoase, igienizarea și gospodărirea pădurilor, economia vînatului, popularea cu pește a apelor de munte, valorificarea produselor pădurii — toate acestea influențînd negativ eficiența activității generale din silvicultură, aportul ei la dezvoltarea economiei naționale.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că am tras toate învățămintele din aceste neajunsuri și că vom acționa neabătut pentru eliminarea lor, pentru întărirea ordinii și disciplinei în muncă, pentru creșterea răspunderii cadrelor; a tuturor lucrătorilor din silvicultură față de sarcinile încredințate.Așa cum a rezultat din dezbateri, dispunem de toate premisele materiale pentru a înfăptui cu succes planul pe 1983 și pe întregul cincinal, prevederile Programului național de apărare, conservare și dezvoltare a fondului forestier in perioada 1976—2010, document datorat grijii dumneavoastră stăruitoare față de această

mare avuție a țării, pe care sîntem chemați s-o gospodărim cu chibzuință și înaltă răspundere.Plenara a adoptat măsuri tehnico-organizatorice menite să pună in valoare și să dezvolte fondul silvic, să pună ordine in întreținerea și exploatarea acestuia, în același timp, urmărind înfăptuirea indicației pe care ne-ați dat-o, de a asigura valorificarea superioară și deplină a întregului potențial al pădurii, am adoptat în cadrul plenarei o serie de programe care vizează creșterea producției și recoltarea unui volum sporit de fructe de pădure, ciuperci și plante din flora spontană, gospodărirea mai bună a vinatului, dezvoltarea pisciculturii, sericiculturii și apiculturii, amplificarea rolului fondului silvic și a zonei montane în asigurarea furajelor pentru animale, prin intensificarea acțiunilor de îmbunătățire și îngrijire a pajiștilor naturale.în spirit de înaltă răspundere și exigență, plenara a dezbătut și adoptat sarcinile și măsurile concrete care trebuie întreprinse de organele silvice încă din aceste zile pentru îndeplinirea exemplară a indicatorilor de plan stabiliți. Participanții la dezbateri au exprimat hotărârea fermă a oamenilor muncii pe care îi reprezintă de a realiza in această primăvară lucrări de regenerare a pădurilor pe aproape 50 000 ha, tăieri de îngrijire a arb'oretelor tinere pe 80 000 hectare, acțiuni de igienizare și antrenare in circuitul economic a 900 000 metri cubi masă lemnoasă, de prevenire și combatere a dăunătorilor pe 320 000 hectare, de îmbunătățire a pajiștilor prin fertilizări, însămințări și supraînsămînțări pe 1,6 milioane hectare și altele.Ținîrid seama de indicațiile dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general. Consiliul Silviculturii. toți oamenii muncii din unitățile silvice vor acționa cu toată energia pentru așezarea întregii activități pe principiile autofinanțării și autogospodăririi, in care scop vor fi întreprinse noi măsuri pentru reducerea costurilor de producție, a pierderilor și consumurilor specifice de materii prime și materiale, pentru economisirea combustibililor și energiei, pentru întronarea unei discipline ferme in toate ocoalele și canțoanele silvice, astfel ca silvicultura să-și aducă o contribuție sporită la înflorirea economiei naționale, la înaintarea fermă' a României pe drumul făuririi societății, socialiste multilateral dezvoltate, al comunismului.Consiliul Silviculturii a dat expresie adeziunii totale a silvicultorilor, a tuturor oamenilor muncii din unitățile silvice — români, maghiari, germani și de alte naționalități — la politica internă și externă a partidului și statului, angajamentului lor. ferm de a înfăptui neabătut această politică, care este pătrunsă de înaltă grijă și răspundere pentru destinele țării și- poporului nostru, ale civilizației umane.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că, urmind strălucitul dumneavoastră exemplu de muncă și viață, de dăruire .exemplară cu care militați pentru progresul economico-social al patriei, pentru triumful nobilelor idei ale socialismului, păcii și înțelegerii între popoare, vom munci fără preget pentru a da viață programelor de dezvoltare a silviculturii românești, tuturor sarcinilor ce. ne revm din hotărârile Congresului al XII-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului.
CONSILIUL SILVICULTURII

Publicăm în pagina a V-a relatarea ședinței de 
constituire și a plenarei lărgite ale Consiliului Silviculturii
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Activitatea biroului organizației de partid 
între adunările generale

'A

CUVÎNTUL OAMENILOR MUNCII

Cu sănătate!
Cunoscind eficiența tratamen

tului cu aerosoli din stațiunile 
Slănic Moldova și Govora, mais
trul Partenie Morocoj, de la în
treprinderea mecanică de mate
rial rulant „16 Februarie" din 
Cluj-Napoca, și-a spus : „Dacă 
am avea și noi in uzină o insta
lație asemănătoare, muncitorii 
de la turnătorie ar putea face și 
tratament chiar aici, la locul de 
muncă". A aflat că la întreprin
derea „Unirea" din localitate 
s-ar găsi o astfel de instalație. 
Maistrul a solicitat documenta- 

: ția și, cu aprobarea conducerii 
întreprinderii, odată cu execu- 

. tarea instalației de către . spe
cialiștii de la autoutilări. s-au 
amenajat și două încăperi chiar 
în secția turnătorie. La ieșirea 
din schimb, pe rind, muncitorii 
fac o cură ca și cind ar fi in sta
țiune. Tratamentul, suprave
gheat de personal medical, se 
dovedește deosebit de eficient. 
Inițiativă sănătoasă !

Floare 
cu floare

De mai bine de trei decenii, 
inginerul Ion Butuc adună floa
re cu floare de pe toate conti
nentele, in serele de la margi
nea orașului Videle. în prezent, 
se află aici peste 500 de specii, 
care alcătuiesc o fascinantă lume 
a florilor și culorilor. Printre 
rarități și puncte de mare a- 
tracție se află Agava — cea care 
iși arată rodul doar o singură 
dată la 15—20 de ani, cactuși de 
diferite specii, palmieri. Cind 
aveți drum prin Videle, po
posiți citeva clipe și acolo unde 
este totdeauna primăvară, 
veți avea ce regreta.

De nota 10

Nu

Cercul de creație tehnico- 
științifică al elevilor Liceului 
industrial de chimie din Vaslui, 
viitori muncitori ai Combinatu- 

, lui de fire sintetice din locali
tate., funcționează numai de 
trei ani. Deși tinăr, cercul de 
aici a și obținut o serie de pre
mii in competiții interne și in
ternaționale. E de ajuns să spu
nem că un colectiv format din 
elevii Paruschi Ion, Roșea Ticu și Nema Ion, îndrumat de tînă- 
rul profesor Anton Pintea. estei autorul unui răsunător succes cu I lucrarea „Obținerea macromono- 

l^&d'stalelor prin Evacuarea la 
cald a soluțiilor saturate". Fără 
nici o investiție și numai prin 
mijloace proprii, a fost realizat 
aici — după părerea specialiști
lor — cel mai mare monocristal 
din țară în condiții de laborator. 
Fapt care deschide perspectiva 
întrebuințării acestuia in indus
tria optică.
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Falsul chilipir
Un cetățean din Pitești, Ale

xandru G., a cumpărat de la o 
necunoscută un bilet de loto pe 
care erau însemnate numerele 
ciștigătoare ale unui autoturism 
„Dacia 1 300". „Chilipir, nu alta" 
— și-a spus Alexandru G. și a 
achitat pe loc, drept arvună, 
30 000 de lei, urmind ca restul de 
bani să-i dea la ridicarea mași
nii. Dar tocmai cind chilipirgiul 
era mai bucuros, oamenii legii 
au descoperit că vinzătoarea lo
zului 
de la 
după 
mere 
ză să 
venitul dosar penal.

cu pricina îl furase în alb 
o agenție Loto-Pronosport, 
care îl completase cu nu- 
ciștigătoare. Acum urmea- 
i se „completeze" si ei cu

I
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Și-au găsit...
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Doi sătmăreni — Mihaf Olah 
și Csaba Lukacs — au făcut o 
„vizită" unei concitadine, de 
unde au plecat cu ce au apucat: 
o haină de piele șl una de bla
nă, o scurtă și o bucată de slă
nină. S-au dus cu toate sd i le 
vîndă lui Dumitru Gabor, dar 
Dumitru Gabor a refuzat să le 
cumpere.

Citind pină aici în ziarul „Cro
nica sătmăreană" intimplarea de 
mai sus. ne-arn spus : „Uite ce 
înseamnă un om cinstit ! Bine a 
făcut Gabor că i-a refuzat. Să 
ii învețe minte !“.

Dar bucuria noastră s-a spul
berat, citind mai la vale că nu
mitul Gabor ii refuzase, dar ti 
îndemnase să se ducă la un 
amator de chilipir. Intr-adevăr, 
cei doi și-au găsit acolo clien
tul, dar după aceea și-au găsit 
și... nașul, fiind trimiși in 
instanței de judecată.

fața

!
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I
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Vecinul care 
aduce... ploaia

In blocul 46 bis de pe Aleea 
petrochimiștilor din Ploiești lo
cuiește Vasile Nea'goe. Deasupra 
apartamentului său locuiește Du
mitru Vizireanu. Nu știm dacă e 
uituc sau distrat, dar cu siguran
ță că Vizireanu e de o neglijen
ță rară, de vreme ce de citeva 
ori pe an lasă robinetele deschi
se. Apa ii pune mai intii in po
ziție de plutire scaunele și co
voarele lui, apoi străbate prin 
tavan la Neagoe. Acesta s-a „su- 
praaprovizionat" cu ligheane si 
cratițe, dar degeaba. Vizireanu a 
fost obligat să plătească și des
păgubiri de citeva mii de 
Dar apa continuă să curgă, 
gubind nu numai propriul 
zunar. Ceea ce...

lei, 
pă- 
bu-
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IRubrică realizată de

Petre POPA cu sprijinul corespondenților „Scinteli^J

Este cunoscută atenția pe care conducerea partidului, secretarul general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, o acordă perfecționării stilului și metodelor de muncă ale organizațiilor de bază ca una dintre cerințele esențiale de care depinde bunul mers al activității în toate sferele vieții economico-sociale și politice. Din perspectiva acestei cerințe am inițiat un schimb de experiență și opinii intre secretari ai organizațiilor de partid din municipiul Botoșani asupra modalităților practice de lucru ale birourilor organizațiilor de bază între două adunări generale, în lumina obiectivelor stabilite de cel de-al XII-Iea Congres și de Conferința Națională ale partidului. Acțiune care a avut loc nu înainte de a lua un contact direct cu preocupările unor organizații de bază din cîteva unități industriale din municipiu.Stăruința permanentă pentru concretizarea celor stabilite de adunările generale a fost ideea prin care secretarul organizației de bază, din atelierele sculărie și tratamente termice de la întreprinderea mecanică, tovarășul Costache Bahmăt, și-a început intervenția. Idee reluată și de alți participant la dezbatere și in funcție de care au abordat diferite aspecte ale muncii politico-organi- zatorice desfășurate între două adunări generale. „Biroul organizației de bază, a spus primul vorbitor, se știe, este un organ ales, iar comuniștii iși apreciază propria opțiune raportînd-o la modul în care biroul acționează pentru ca voința, gîndurile și preocupările lor, sintetizate în planuri de măsuri și programe, în propuneri individuale, să devină fapte. Iată, pornind de la necesitatea economisirii de metal, obiectiv subliniat de Conferința Națională a partidului, o adunare generală a adoptat un program de recondiționare a sculelor. Programul a prevăzut și responsabilitățile de rigoare. După adunarea amintită, biroul a repartizat sarcini concrete fiecărui membru de partid, atît în ceea ce privește propria-i activitate, cit și a celorlalți muncitori din colectivul său de muncă. în prezent, din orice sculă uzată se confecționează o sculă nouă, firește, de dimensiuni mai mici, iar apoi și din aceasta, odată uzată, o altă sculă și așa mai departe pînă la epuizarea tuturor posibilităților. In prezent, acest procedeu a devenit un fapt obișnuit pentru fiecare muncitor din atelier. Atit timp cit comuniștii știu că cele hotărîte de ei vor fi cu consecvență aplicate, ei vor ridica și alte probleme, vor face și alte propuneri și vor participa cu promptitudine la înfăptuirea lor“.„în multe privințe preocupările noastre sînt asemănătoare sau chiar identice, ca de pildă recondiționă- rile, cu cele prezentate de tovarășul Bahmăt, preia firul discuțiilor tova

rășul Mihal Grindei, secretar al biroului organizației de bază din secția mecano-energetică de la întreprinderea mecanică pentru agricultură și industrie alimentară. Astfel, reiese cu claritate că una dintre primele îndatoriri ale biroului este asigurarea unei vii și permanente participări a comuniștilor la bunul mers al producției. Pot ele oare, cele două, trei ședințe lunare de birou să facă acest lucru ? Hotărit, nu. De aceea noi considerăm esențială repartizarea echilibrată a răspunderilor și activitatea de zi cu zi a fiecărui membru al biroului. Și cind vorbesc de repartizarea echilibrată a sarcinilor, mă gîndesc la faptul că membrii biroului nostru, ca să spun așa, sint oameni de producție, cu îndatoriri profesionale precise. Un tovarăș din birou nu va putea să-și lase mașina și să plece la celălalt capăt

la întreprinderea „Electrocontact", în urma unui studiu efectuat de comisia pentru problemele organizatorice de partid și cadre, ale organizațiilor de masă și obștești a comitetului de partid am constatat că in activitatea biroului organizației de bază de la secția chimică, cu excepția faptului că nu era descompletat, se manifestau cam aceleași deficiențe amintite. Printre alte măsuri, tovarășul director Mihai Emil Alexa, în calitate de membru al comitetului de partid, a primit ca sarcină concretă să sevocupe de această organizație. De asemenea, comitetul de partid a inițiat citeva schimburi de experiență consacrate diferitelor aspecte ale muncii birourilor organizațiilor de bază unde a fost prezentată drept model activitatea unor birouri cu bune rezultate".„Eu, personal, nu sînt de acord să
Dezbatere la Comitetul municipal 

Botoșani al P. C. R,.

al atelierului sau în alt loc din întreprindere unde se efectuează intervenții de către personalul secției noastre pentru a urmări in cine știe ce problemă, de exemplu, consumul de energie electrică. De aceea, pentru a cuprinde întreaga activitate a •sectorului, am avut grijă ca cei 12 membri ai biroului să acopere „teritorial" toate compartimentele și, în funcție de specificul acestora, au fost stabilite și sarcinile lor".-Intervenim în discuție și prezentăm interlocutorilor noștri citeva din constatările făcute in unele din unitățile industriale ale municipiului. După ce am arătat că cele mai multe birouri ale organizațiilor de bază cu care am luat legătura desfășoară, după părerea noastră, o activitate bună, nu puține chiar cu o remarcabilă eficiență oglindită în rezultatele economice, am prezentat citeva situații mai puțin mulțumitoare : într-o organizație de bază, biroul se întrunea într-o singură ședință pe lună consacrată invariabil aprobării documentelor ce urmau să fie prezentate în adunarea generală ; în unele organizații de bază, în urma unor necesare mișcări de personal, birourile continuau să funcționeze descompletate mai multe luni ; în altele, cele mai multe sarcini erau atribuite secretarului ; te- maticile adunărilor generale și planurile de muncă ale unor organizații de bază sînt stereotipe. Le-am solicitat participanților să comenteze aceste neajunsuri pe temeiul propriei lor experiențe.„Asemenea situații s-au ivit și în unitatea noastră, precizează dintru început tovarășul Dumitru Prodan, secretarul comitetului de partid de

muncim după modele, este de părere tovarășul Mircea Filocică, secretarul biroului organizației de bază din secția construcții metalice la aceeași întreprindere. Biroul trebuie să acționeze în funcție de realitățile concrete aie secției, alo situațiilor nou ivite.„Așa cum procedați este foarte bine, dar este necesar să lămurim o- leacă lucrurile, preia discuția tovarășul Gheorghe Botoșneanu, secretar al comitetului municipal de partid. Este necesar să facem o distincție între model și șablon. Modelul sintetizează o experiență pozitivă și din el trebuie reținute acele elemente care se potrivesc și altor situații și pot fi de mare folos, așa cum o dovedește practica curentă a muncii de partid. Modelul devine șablon cind este aplicat fără discernămînt, fără să se țină seama de realitățile concrete date. Dar am impresia că tovarășul Dumitru Bîrsan dorește să ne spună ceva în această privință".„Da, aș vrea să revin la ceea ce spunea tovarășul Grindei, și anume că munca de partid este o activitate vie. Asta presupune un puternic și permanent spirit de inițiativă, iși exprimă părerea secretarul biroului organizației de bază din secția sculărie de la întreprinderea de utilaje și piese de schimb. Specificul muncii noastre ne impune chiar să căutăm în permanență soluții noi, fără să mai așteptăm adunarea generală sau indicații de la comitet. Așa am procedat in numeroase cazuri de auto- dotare în care s-au evidențiat numeroși comuniști, precum Vasile Manole, Ivan Stanciu, Romică Vizitiu".

„Dar atunci cum rămîne cu rolul adunării generale ?“ — îl întreabă Dumitru Lerențu, secretarul organizației de bază de la stația utilaje și transport din cadrul întreprinderii județene de construcții și montaje. Cel întrebat îi răspunde că dacă biroul organizației de partid n-ar acționa în spiritul hotărîrilor conducerii superioare de partid apărute între timp sau nu ar îndeplini sarcinile trasate de organele locale de partid și ar aștepta adunarea generală ar însemna că nu-și cunoaște îndatoririle și că pentru acest lucru adunarea generală a comuniștilor are tot dreptul să-l tragă la răspundere, menționind totodată că biroul informează cu regularitate comuniștii despre activitatea pe care o desfășoară între două adunări generale.Participanții la această dezbatere au mai evocat și alte aspecte din activitatea birourilor organizațiilor de partid din care fac parte, precum : modalitățile de efectuare a controlului îndeplinirii sarcinilor, de pregătire a adunărilor generale, sistemul de legătură cu conducerile secțiilor și cu cele ale organizațiilor de masă și obștești, valorificarea concluziilor desprinse din desfășurarea Convorbirilor individuale.în încheierea dezbaterii, tovarășul Gheorghe Botoșneanu a relevat cîteva din preocupările comitetului municipal de partid referitoare la ridicarea în continuare a calității și eficienței activității birourilor organizațiilor de bază din întreprinderile și instituțiile municipiului. Astfel, în cadrul instruirilor cu secretarii și membrii birourilor li s-a cerut acestora să orienteze tematica adunărilor generale in spiritul cerințelor izvo- rîte din documentele Conferinței Naționale a partidului, ale cuvintărilor recente ale secretarului general al partidului. în vederea perfecționării stilului și metodelor de muncă ale birourilor organizațiilor de bază au fost inițiate schimburi de experiență pe diferite teme. De un real folos în îmbunătățirea activității unor organizații de bază tinere, în formarea unui stil propriu de muncă se dovedesc tot mai mult instructorii obștești.Din dezbateri au reieșit, desigur, mai multe concluzii. Noi vom insista asupra uneia : am constatat că în aceeași întreprindere există organizații de bază cu o activitate deosebit de rodnică alături de altele cu rezultate mai slabe, am constatat deci existența unor rezerve interne în chiar perimetru] aceleiași unități, de a ridica la un nivel superior activitatea tuturor organizațiilor de bază, a birourilor acestora și, implicit, a calității și eficienței întregii munci politico-organizatorice pe ansamblul municipiului. O constatare care .impune de la sine inițiativele organizatorice și politice corespunzătoare.
Constantin VARVARA 
Silvestri A1LENEI

Produse electrotehnice destinate 
exportuluiOamenii muncii din cadrul Centralei industriale de mașini și aparate electrice Craiova înregistrează in acest început de an im- » portante realizări de produse destinate exportului. Un prim exemplu ni-1 oferă personalul muncitor din cadrul întreprinderii de transformatoare și motoare electrice Filiașl. Potrivit termenelor stabilite în graficele de producție, lucrătorii de aici au livrat pînă acum peste 400 transformatoare electrice in Uniunea Sovietică și 230 transformatoare elec

trice în Republica Democrată Germană. La rindul lor. beneficiarii din R.S. Cehoslovacă au recepționat circa 100 motoare cu puteri cuprinse intre 45 kW și '75 kW, iar de pe porțile platformei industriale „Electroputere" au luat calea exportului noi loturi de transformatoare, motoare și aparataje electrice, precum și locomotivele diesel electrice de 2 100 CP destinate căilor ferate chineze.
Nicolae MAROGAtehnician - Craiova

Întortocheatele cărări ale birocrației„Sintem 25 de mecanizatori care aparținem de Stațiunea p.entru mecanizarea agriculturii din comuna Grivița, județul Vaslui. Noi lucrăm la C.A.P. Odaia-Bursucani. S.M.A. Grivița se află la o distanță de 5,5 km față de această localitate. Prin urmare, in fiecare zi de muncă sintem nevoiți să luăm tractoarele de la Grivița, să mergem cu ele la Odaia-Bursucani, iar la sfirșitul zilei de muncă să mergem cu ele de la Odaia-Bursucani pină la Grivița. Calculați și dv. cit consum inutil de motorină se face, cit timp se pierde din ziua de muncă.Tocmai din spirit de economie — de timp și carburant — aproape de 20 de ani neîntrerupt, brigada noastră de tractoare și-a avut se

diul lingă locul de muncă, adică în satul Odaia-Bursucani. Nu știm nici pînă azi a cui a fost ideea năstrușnică să... mute sediul brigăzii respective la 5—6 km distanță de pămintul pe care îl muncește. Cu alte cuvinte, să oblige 25 de tractoare să facă zilnic cîte 11 km dus și întors în mod cu totul inutil. Noi, tractoriștii, neințelegind rostul acestei risipe de timp și de motorină, propunem — și pe această cale — organelor locale să cerceteze lucrurile și, mai ales, să mute sediul brigăzii noastre înapoi. Ia vechiul său loc.
Toader BLEOJUîn numele brigăzii de tractoriști C.A.P. Odaia

Există caii, dar... lipsesc potcoavele

La îndemnul și cu sprijinul 
consiliului popular-se dezvoltă 

puternic gospodăriile-anexă
---- ; însemnări din municipiul Ploiești =într-un articol publicat în „Scîn- teia" în toamna anului trecut se relata despre . întrecerea inițiată între gospodăriile-anexă ale marilor unități industriale ploieștene. Erau atunci in „competiție" 27 de gospodării. Se poate și trebuie să fie mai multe — a subliniat sesiunea comitetului executiv al consiliului popular municipal. Și a trecut la acțiune.S-a pornit cu popularizarea experienței bune a cantinelor-restaurant ale întreprinderii „1 Mai" și Rafinăriei Ploiești. Mai mulți membri ai comitetului executiv aii consiliului popular, medicul veterinar al municipiului, împreună cu un număr de deputați, împărțiți în colective, au studiat posibilitățile de extindere a gospodăriiior-anexă existente în unitățile economice, Sn școli, spitale etc. La fața locului, în fiecare unitate, s-a stabilit cum și ce se poate face. Pentru cei care nu prea credeau în puterile lor s-au întreprins vizite la Rafinăria Ploiești și la întreprinderea „1 Mai", să vadă cu ochii lor grădinile de legume, serele gospodăriiior-anexă. sectoarelo zootehnice. Contabilii cantinelor respective au adăugat la impresiile vizuale argumentele cifrelor : mii de kilograme de carne de porc livrate la un preț foarte redus ; tone de roșii, de salată verde, spanac, cartofi intrate în bucătării. în același timp, oaspeții au putut vedea, păstrate în locuri bine amenajate, furajele destinate hranei animalelor, recoltate în toamnă de pe terenurile lucrata cu grijă de oamenii uzinei, in timpul lor liber.Rezultatele n-au întîrzlat să se arate. La Rafinăria Vega, la T.C.I. Ploiești, T.C.M. Prahova, la întreprinderea „Flacăra" s-au construit adăposturi simple, ieftine, pentru creșterea și ingrășarea porcilor; prin muncă patriotică s-au amenajat maternități și bucătării furajere, iar în unele locuri, chiar și mici abatoare. Primăria a pus la dispoziția celor interesați documentația de construcție, a asigurat asistența tehnică, îndrumările necesare.Acest sprijin a fost, evident, diferențiat : acolo unde întreprinderile au avut proiectanți, documentația s-a realizat pe plan local ; acolo unde nu a existat asemenea posibilitate, primăria a asigurat schițe-tip, simple, pentru construcția boxelor de animale, a utilităților. De comun acord cu primăria au fost stabilite și locurile de amplasare, ținînd seama de cîteva criterii principale : economicitate, funcționalitate, estetica și igiena orașului. Astfel, cele mai multe gospodării-anexă sînt așezate în apropierea cantinelor-restaurant, incit să se poată transporta ușor hrana, să existe sursă de aoă potabilă, iar aburul industrial uzitat să poată fi folosit la încălzirea adăposturilor, a serelor etc. De la caz la caz, s-au găsit și alte soluții, cum ar fi. de pildă., săparea unor puțuri, folosirea unor acareturi părăsite etc.Citeva date, primite de la sectorul de planificare al primăriei din Ploiești, sînt cît se poate de concludente cu privire la DEZVOLTAREA GOS- 

PODARIILOR-ANEXA.

Anul

Total gospodării- anexă existente Porcine Iepuri de casă Animale mici de carne și blană Păsări Suprafețe cultivate cu plante de nutreț juprafețe cultivate cu legume1982 27 2 455 150 , — 70 ha 15 ha1983 50 4 000 1 000 200 3 000 155 ha 30 haLa ora actuală se află, în întrecere 50 de gospodării-anexă. în 1982, cele 2 455 de porcine au asigurat cantinelor-restaurant aproape 90 tone carne, adică circa jumătate din necesar ; la finele acestui an, efectivul va număra peste 4 000 capete, întregul necesar de scrofițe urmind a se asigura tot din producție proprie. Scopul urmărit ? în cel mai scurt timp să se asigure integral

pe urmele

carnea de porc necesară consumului în cantinele muncitorești.Dezvoltarea continuă a gospodării- lor-anexă, îndeosebi a sectoarelor zootehnice ale acestora, aduce în prim planul preocupărilor primăriei o problemă-cheie : asigurarea hranei animalelor, inclusiv pentru iepurii de casă, ai căror număr este, de asemenea, în creștere. Pentru aceasta nu sînt suficiente resturile alimentare de la cantină, este nevoie și de furaje — cartofi, sfeclă furajeră, lucerna etc., deci și de terenuri pe care acestea să fie cultivate. Colectivele care au cercetat situația pe teren au constatat că 85 hectare suprafețe fertile existau deja în incintele unităților. în același timp însă, a reieșit că cel puțin alte 100 de hectare — în parcele mai mici sau mai mari — nu fuseseră deloc cultivate pînă acum. Asemenea situații s-au intîlnit la Combinatul petrochimic Teleajen, la BJATM, la întreprinderea de utilaj petrolier și reparații Teleajen, la întreprinderea de morărit și panificație și in alte părți. Primăria a organizat, în primele zile ale anului, o întîlnlre cu reprezentanții tuturor acestor unități, sarcina înlăturării neajunsurilor punîndu-se cu toată exigența și răspunderea.Criticile și-au făcut repede efectul : așa cum am aflat, în unitățile amintite a și început săpatul și curățatul terenurilor, fertilizarea unor suprafețe. Concomitent, primăria a mai pus la dispoziția unităților care nu dispun de pămînt suficient, circa 15 hectare de terenuri virane. Deo

camdată atît, dar se mai caută și alte rezerve ce ar putea fi valorificate. Cultivatorilor Ii se asigură semințele trebuincioase, prin AGROSEM și întreprinderea de pajiști. Răsadurile sint și ele asigurate — aproape 2 milioane fire de tomate, ardei gras, vinete și altele — de către serele din preajma'orașului, de la Tătărani și Bărcănești. Nu a fost scăpată din vedere nici asistența tehnică : ingineri și specialiști agronomi de la consiliul unic agroindustrial Ploiești vor acorda ajutor și îndrumare celor care ii solicită. Pentru zootehnie, asistența o va acorda un medic și tehnicienii de la circumscripția zooveterinară.în completarea acestor date, vicepreședintele consiliului popular municipal, tovarășul Ion Marcu, ne mai dă cîteva informații : vor fi tipărite „Carnetul legumicultorului amator" și „Carnetul zootehnicianului amator", care se vor difuza în unități, ca și cetățenilor particulari ; la halele din centrul orașului se va deschide în curind un magazin specializat in unelte de grădinărit și accesorii.La recenta sesiune a consiliului popular municipal au fost stabilite, în legătură cu gospodăriile-anexă, următoarele obiective : © valorificarea, încă din această primăvară, pe baza unui studiu economic, a celor 16 hectare livezi cu nuci, aflate în sud-estul orașului ; acțiuni cu tinerii pentru îngrijirea plantației și valorificarea in gospodăriile-anexă a producției de nuci ; © deplasarea de echipe in cartiere, in scopul identificării altor terenuri virane sau net folosite de către cetățeni în perimetrul orașului, pentru a fi repartizate gospodăriiior-anexă ; O efectuarea de controale sistematice, astfel ca pînă la 15 martie toate suprafețele acoperite (sere și solarii) din gospodăriile-anexă să fie bine pregătite pentru plantarea răsadurilor de tomate și a altor legume timpurii ; • asimilarea și producerea de către cooperația meșteșugărească și industria mică din oraș a unor unelte, utilaje simple pentru tracțiune animală, garduri, dale, cuști pentru iepuri, păsări și alte animale mici, coșuri de nulele etc., necesare gospo- dăriilor-anexă și cetățenilor crescători de animale și cultivatori de legume.Ceea ce se cere subliniat în încheiere este faptul că, într-adevăr, primăria a devenit un puternic catalizator al inițiativei și acțiunii de autoaprovizionare a unităților cu consumuri colective, sugestiile experienței anterior popularizate fiind valorificate din plin.
Constantin CĂPRARU
corespondentul „Scînteii"

DOROHOI :

Două noi ansambluri 
de locuințeîn orașul Dorohoi au început lucrările la două noi ansambluri de locuințe — „Zona centrală" — și, respectiv, „Victoriei". în „Zona centrală", ansamblul delimitat de străzile Spiru Haret, Trandafirilor, Vasile Alecsandri și Al. I. Cuza sînt prevăzute a se construi in actualul cincinal 850 'apartamente, la parterul cărora se vor amenaja spații comerciale și unități prestatoare de servicii, iar pe lateralele Bulevardului Victoriei urmează să se realizeze în aceeași perioadă 2 310 apartamente. (Silvestri Aile- nei).

Deși sînt om în virstă, mai pot da încă o mină de ajutor la lucrările agricole de pe ogoarele C.A.P. Firește, e ușor de înțeles, că atunci cînd dispui de un atelaj, de o căruță trasă de cai sau de boi. munca e mal ușoară și mai spornică. Pentru a înjgheba o căruță, îmi trebuie însă osii necesare susținerii roților. Am căutat pină și la, Sibiu, la Alba Iulia, Deva, Hunedoara asemenea piese simple, care înainte se găseau in fiecare cătun, dar n-am găsit astfel de articole. Dealtfel, lipsesc din comerț și alte articole necesare în gospodărie : caiele și potcoave. Desigur, n-o să propun aici ca marile noastre întreprinderi care produc televizoare, tractoare, locomotive sau vapoare să fabrice și potcoave. Dar între zecile de unități cooperatiste din comune care produc covoare. încălțăminte, îmbrăcăminte de comandă de ce n-ar exista și un mic atelier mecanic (cum erau fierăriile pe vremuri) ca să lucreze pentru cetățeni și pentru C.A.P. osii, caiele, potcoave, șine necesare roților, bucșe ș.a.m.d.? Nu sînt destule cadre calificate? Să fie atunci calificați tineri Ia locul de muncă acolo unde există încă astfel de ateliere. Dealtfel, piesele despre care vorbesc le poate executa orice fierar, cu atît mai mult un lăcătuș calificat. Nu. nimic nu libsește. Poate doar spiritul gospodăresc.
Teofil GHERMANcomuna Săliștea, județul AlbaN.R. Scrisoarea tovarășului Gherman (nu-i singura de acest fel so

sită la redacție în ultima vreme) repune în discuție una dintre problemele pe care ziarul nostru le-a mai abordat și cu alte ocazii : profilul și amplasarea unităților industriei mici pe teritoriul județelor. Dacă acest tip de industrie, producătoare în primul rind de bunuri casnice, a luat o dezvoltare relativ mare in diferite orașe ale țării, fiind în primul rind profilată pe producerea articolelor necesare comerțului orășenesc, la sate, in ce privește diversificarea, ea se mărginește în special la cele trei meserii impuse cu ani in urmă de uniunile județene ale cooperativelor de producție, achiziții și desfacere : ateliere de îmbrăcăminte, încălțăminte, frizerii.Firește, in multe comune, consiliile populare au luat măsuri să se dezvolte și alte îndeletniciri : olăritul, țesătoriile, artizanatul etc. Din păcate însă, unități care să producă articole devenite acum de cca mai strictă necesitate, ca cele semnalate de corespondenții noștri, pot fi numărate pe degete. Or. în spiritul economiei de combustibil și in același timp pentru ușurarea unor munci agricole, transportul efectuat cu tracțiune animală a devenit absolut necesar. De aceea, se impune ca, în funcție de necesitățile locale, consiliile populare comunale să nu ’aștepte' ca osiile, potcoavele ș.a.m.d. să vină de undeva de la centrul județean, ci să-și organizeze singure la C.A.P. sau in cadrul cooperativelor de producție, achiziții și desfacere atelierele de mică industrie de care au nevoie. (Gh. Graure).
PESCURT.DINSCRISORI• Valoarea materialelor recuperate. Colectivul de muncă de la întreprinderea „Oțelul roșu" din localitatea cu același nume a recuperat în anul 1982 metale și materiale refolosibile în valoare de peste 4 milioane lei. Anul acesta au ridicat ștacheta : și-au propus să recupereze ' deșeuri de metale și materiale refolosibile în valoare de peste 6 milioane lei (Ion Hurdupan, corespondent voluntar). O Economii. La Combinatul de prelucrare a lemnului din Caransebeș, pe baza unor modificări și îmbunătățiri funcționale la cazanul „C.R. 5“ și prin transformarea unui cazan de tipul „B.W." în scopul funcționării cu deșeuri lemnoase, au I fost create condițiile necesare ca în 1983 să fie economisite cel puțin \ 200 tone de păcură. (H. Ion, corespondent voluntar).

INFORMĂM DESPRE:
NoutățiNe aflăm în hotelul „Brădet", un edificiu de formă circulară, realizat într-un stil arhitectonic original șl cu o dotare dintre cele mai moderne, o veritabilă bijuterie a renumitei stațiuni Sovata. Tovarășul Dan Aurel, directoritl stațiunii, ne spune :— Acest nou hotel „Brădet", . în care se execută acum ultimele finisări interioare, il vom da in folosință in săptămînile următoare. El se adaugă celorlalte trei noi hoteluri, la fel de moderne și bine dotate — „Sovata", „Făget" și „Alu- niș" — cu care se întregește unul din cele mai importante complexe de odihnă și tratament din țară, care dispune de peste 1100 de locuri. Este, dacă vreți, un „patrulater al sănătății", unic in felul său. întrucît toate cele patru mari hoteluri sint legate între ele și fiecare în parte cu baza de tratament atît prin tuneluri, cit și prin pasarele, astfel că toți oaspeții dispun de condiții dintre cele mai bune de cazare, masă și tratament— Aceasta, mai ales pe timp neprielnic, dar în stațiunea Sovata, aflată pe un munte de. sare și înconjurată de păduri seculare, de lacuri și de zone de un pitoresc aparte, drumețiile și agrementul în aer liber sînt recomandate să completeze in chip fericit tratamentul, diferitele proceduri medicale.— Fără îndoială, Sovata dispune de un microclimat ideal pentru odihnă și refacerea sănătății, fiind o stațiune liniștită, nepoluată. Tocmai de aceea. în ultimii ani statul nostru a alocat importante fonduri de investiții atît pentru construirea de noi edificii, cît și pentru dezvoltarea si modernizarea unui mare număr din cele 78 de vile și case de odihnă pe care le avem și care dispun acum de condiții de cazare confortabilă în tot timpul anului.— întrucît Sovata este o stațiune non-stop. cu activitate permanentă, vă rugăm să vă referiți, tovarășe director, și la posibilitățile de a- grement pe care le au cei veniți aici la cură balneară sau tratament.— O noutate de ultimă oră, ca să zic așa. o constituie piscina din hotelul „Brădet". care are dimensiuni semiolimpice și este alimentată cu apă din lacurile noastre helioterme cu proprietăți terapeutice recunoscute. De curind am dat în folosință o popicărie mecanică. Am început dotarea vestitu-

în stațiunea Sovata

HgaaabIlui lac de agrement cu apă dulce „Tivoli" cu noi bărci și hidrobiciclete șl am amenajat un atractiv popas turistic denumit „Cireșel". în afară de activitățile care se desfășoară la clubul stațiunii, de spectacolele artistice susținute de formații și interpret de renume, se organizează seri folclorice și excursii in grup in cele mai frumoase locuri din împrejurimi, precum și excursii la monumente istorice și de artă. în orașe și stațiuni din județul Mureș și în cele limitrofe. La rindu-ne. primim numeroase grupuri de turiști, mai ales prin I.T.H.R.B. — întreprinderea de turism, hoteluri și restaurante București — atît pentru a-și petrece o parte din vacanță, cît și pentru tratament. Este locul să spun că'noi colaborăm bine cu I.T.H.R.B. și ne străduim ca toți oaspeții — deci și bucureștenii — să se simtă la noi cit mai bine, mai reconfortant, pentru a reveni totdeauna cu plăcere. Așa cum nu putini sînt cei care iși petrec la noi. de ani de zile, statornic, concediile de odihnă sau tratament, începind de anul trecut, ca și in prezent, ei au avut și au și plăcuta surpriză să ne găsească mai bine aprovizionați cu tot ce ne trebuie, o bună parte din produse provenind din propria gospodărie- anexă.- Adică ?— Adică în 1982. de exemplu, art crescut nu mai puțin de 650 de porci și ne-am asigurat jumătate

din carnea necesară. în acest an vom crește și mai mulți, la care se va adăuga și o stînă de oi. Dispunem de un teren de șapte hectare. cîndva impropriu agriculturii, situat pe un deal, dar pe care l-am transformat chiar și în grădină de legume. Anul trecut am recoltat 80 tone de sfeclă și gulii, 14 tone de ceapă, 12 tone de fasole verde. 30 tone de varză, o mare cantitate de porumb, salată verde și altele.— Cine lucrează terenul ?— Cum cine î Noi, personalul stațiunii. Absolut toți, prin rotație, cîte o zi pe săptămînă — de la îngrijitoarele de vile și șefii de unități hoteliere și de alimentație publică pînă la director. Noi semănăm, noi prășim, plivim, recoltăm. însilo- zăm. Numai in acest fel am reușit să îmbunătățim substanțial meniurile pe care le servim în restaurante, pensiuni și cantine. Dorim ca fiecare să petreacă un sejur cit mai plăcut în stațiunea noastră.— De unde se pot procura acum, în această perioadă, bilete pentru Sovata ?— De la toate oficiile județene de turism și, bineințeles, prin partenerul nostru cel mai important — I.T.H R. București. în ce privește condițiile de tratament la Sovata și binefacerile acestuia, vă propun să stați de vorbă cu me- dicul-șef al stațiunii.Lucru pe care l-am și făcut, astfel că opiniile și recomandările sale le vom prezenta intr-un număr viitor al ziarului. (Petre Popa).
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— CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ------
IALOMIȚA.

Tractoriștii au ieșit in ci mpIn vederea desfășurării în cele mai bune condiții a campaniei de primăvară, in toate unitățile agricole de stat și cooperatiste din județul Ialomița tractoarele și celelalte mașini agricole ce vor participa la însămințarea celor peste 70 mii ha prevăzute în urgența întîi au fost reparate, recepționate și testate. Sint gata pentru a intra în brazdă 3 900 tractoare, 1 485 grape cu disc, și numeroase alte utilaje. în toate secțiile de mecanizare s-au realizat agregatele de mașini agricole pentru folosirea in întregime a forței de tracțiune a tractoarelor și obținerea unor importante economii de carburanți și lubrifianți.Spre deosebire de anii trecuți, reparațiile efectuate atit in atelierele stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii, cît și în secții sint de calitate mai bună și acest lucru a putut fi verificat și constatat la recepțiile și testările care au avut loc în condiții de lucru.In județul Ialomița, în prima urgență vor fi insămințate 500 hectare mazăre de cîmp, 3 250 hectare legume, 3 500 hectare in, vor fi plantate 1 650 hectare cartofi, iar apoi se va trece la însămințarea celor 16 350 hectare sfeclă de zahăr și 36 200 hectare floarea-soarelui. Pentru unitățile agricole din consiliile unice Fetești, Movila și Țăndărei lucrările din campania de primăvară au inceput odată cu pregătirea terenului și însămințarea primelor suprafețe cu mazăre. în toate unitățile agri-
TELEORMAN:

cole au fost stabilite formațiile de mecanizatori și cooperatori care vor efectua atît lucrările de pregătire a solului, cît și semănatul. Conform programului stabilit unele din aceste formații de lucru au și fost scoase în cîmp la casele și taberele special amenajate, unde s-au creat condiții propice in vederea aprovizionării cu carburanți și lubri- fianti și s-au organizat ateliere in vederea unor intervenții operative in cazul apariției unor defecțiuni la tractoare și mașini agricole. La toate taberele de cîmp și la casele special amenajate au fost stabiliți mecanici de întreținere care în timpul zilei, a- tunci cînd nu au de efectuat reparații, vor ascuți cuțitele de la combina- toare și vor pregăti pentru grapele cu disc discuri pentru a fi înlocuite seara cele care prezintă unele defecțiuni. în stațiunile pentru mecanizarea agriculturii a avut loc instruirea tuturor mecanizatorilor, fiecare știind acum cu precizie ce distanță între rînduri și ce densități trebuie să asigure pentru fiecare cultură încă de la semănat.Mecanizatorii, cooperatorii și specialiștii din județul Ialomița sint hotărîți ca, prin lucrări de foarte bună calitate, prin încadrarea semănatului în perioadele optime stabilite, să creeze temelii solide viitoarelor recolte pe care și le doresc mai mari.
Mihai V1ȘO1Ucorespondentul „Scinteii"

legumicultorii din Călinești, Crîn- geni, Necșești, Frumoasa. Ciolănești se înscriu cu rezultate slabe in acest sens. Să fi uitat grădinarii din aceste localități că recolte mari de legume se pot obține numai pe terenuri bine fertilizate cu gunoi de grajd ?Asigurarea răsadurilor în structura și cantitățile planificate se află în centrul atenției lucrătorilor și specialiștilor din fermele legumicole. în general, însămînțările s-au făcut mai devreme față de termenele stabilite. Pînă în prezent s-au asigurat, după ce au fost repicate în cuburi nutritive, răsadurile de tomate, ardei și vinete pentru solarii și de varză și conopidă — timpurii — pentru 355 hectare în cîmp. Cele 79 de solarii s-au reparat, dar folia de polietilenă pentru acoperirea lor nu a fost încă asigurată. Or, întîrzierea livrării cantităților necesare pune sub semnul întrebării obținerea legumelor extratimpurii planificate.în acest an, în județ vor fi cultivate cu cartofi 1 400 hectare. Pentru asigurarea producțiilor planifi

cate s-au administrat Îngrășăminte organice pe 1 045 hectare, față de un program inițial de 650 hectare. Mai mult, se urmărește ca odată cu plantarea cartofilor de sămînță să se facă fertilizarea cu mraniță la cuiburi și pe restul de suprafață. Cantitatea de 2 380 tone de tuberculi, cît s-a asigurat pină acum, a fost pusă din vreme la preîncolțit. S-au pregătit 230 ha de teren și în curind se va declanșa plantarea pe primele suprafețe. Rămîne ca. în timpul cel mai scurt, cu sprijinul organelor centrale să fie rezolvată problema asigurării a încă 2 500 tone cartofi de sămînță — condiție hotărîtoare pentru realizarea producțiilor planificate.Există multe argumente care dau dreptul să afirmăm că producția de legume și cartofi este pregătită mai bine decît in alți ani. dar — așa cum am arătat — mai sînt unele probleme a căror soluționare nu mai poate fi amînată.
Stan ȘTEFANcorespondentul „Scinteii"

Pe scurt, de pe ogoare

TABERE DE CÎMP PENTRU PARCAREA TRACTOARELOR

ȘI MAȘINILOR AGRICOLE

Producția de legume — 
pregătită temeinicîn anul acesta, în județul Teleorman urmează a fi cultivate cu legume aproape 16 000 hectare, de pe cjire vor fi livrate la fondul de stat peste 268 000 tone de produse. Pentru realizarea prevederilor cuprinse în programele de autoaprovizionare teritorială și contractele încheiate cu statul s-au reparat și revizuit toate mașinile și utilajele agricole ce vor fi folosite în cîmp, iar fermele legumicole au fost amplasate numai în cadrul sistemelor mari și locale de irigații. Numeroase sint acum acțiunile ce se desfășoară pentru a se pune baze temeinice recoltelor de legume în acest an.încă de la mijlocul lunii februarie în unele unități agricole s-a trecut Ia semănatul eșalonat al mazărei pentru industrializare. în fermele

cooperativelor agricole din Buzescu, Mavrodin, Furculești. Slobozia Mîn- dra ș.a. s-au insămînțat primele 360 ha cu mazăre din suprafața planificată de 1 800 hectare. De asemenea, la Măgura, Dobrotești, Smirdioasa s-au semănat aproape 100 hectare cu rădăcinoase. Specialiștii supraveghează lucrările de pregătire a terenului pentru a continua semănatul.Pentru obținerea de producții mari, cu ajutorul unor formații specializate s-a administrat gunoi de grajd pe 4 070 hectare din programul de 4 350 hectare. Se constată însă diferente între unități în ceea ce privește lucrările de fertilizare. Dacă gospodarii din Drăgănești Vlașca, Izvoarele, Moșteni-Furcu- lești, Bujoru, Peretu, Olteni au realizat și depășit programele stabilite.

VASLUI. în unitățile agricole din județul Vaslui se execută, în a- ceste zile, în ritm susținut, lucrările de sezon în vii. Pină acum au fost desfundate peste 880 hectare din cele 1 000 cite vor fi plantate în curind cu viță de vie. Dar ceea ce e important, primăvara îi găsește pe viticultorii din județ cu întreaga suprafață de vie tăiată și pregătită pentru vegetație. Din cele peste 12 000 hectare s-au efectuat tăieri de rod pe aproape 10 800 hectare, întreprinderile agricole de stat terminînd această lucrare. Se evidențiază pentru operativitate și, mai ales, pentru calitatea lucrărilor, I.A.S. Huși, asociațiile economice intercooperatiste Șuletea, Grivița, Tutova și Rîșești, cooperativele agricole Tirzii, Corni, Cîrja. Aceste lucrări trebuie grăbite însă în cooperativele agricole Coroiești, Arsura, îana, Voinești și Puiești, unde există rămîneri în urmă. (Petru Necula, corespondentul „Scinteii").
MURES. întrucît în județul Mureș zootehnia deține o pondere importantă, se acordă deosebită atenție lucrărilor de îmbunătățire a pajiștilor. De la întreprinderea de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor aflăm că, în aceste zile, o bună parte din cele 54 000 hectare cu pajiști situate in nordul și centrul județului au fost fertilizate cu îngrășăminte organice și chimice. Totodată, se execută defrișări de arborete și mărăci- nișuri, desecări și lucrări pentru regenerarea a peste 12 000 hectare cu pajiști naturale. în acest an, în județ urmează a fi executate, cu mijloace financiare puse la dispoziție de

stat, ample lucrări de amenajare în complex a pășunilor din zona montană și premontană, unde, alături de saivanele existente, vor fi construite alte trei mari tabere de vară pentru animale. Lăudabil este și faptul că in colaborare cu cooperativele agricole Fărăgău, Cosma, Crăiești, Băla și altele, întreprinderea de specialitate a inceput lucrările de extindere a loturilor semincere. (Gheorghe Giurgiu, corespondentul „Scinteii"),
IAȘI. Alături de ceilalți lucrători din agricultura ieșeană, pomicul- torii și-au intensificat eforturile in aceste zile favorabile lucrărilor in livezi la principalele operațiuni incluse pe graficele urgențelor. Se acționează cu forțe sporite la tăierile de formare a coroanei și de rodire, lucrare realizată pînă în prezent pe mai bine de 6 000 de hectare din cele 8 000 hectare cu pomi cite există în județ. De asemenea, pe mai bine de 90 la sută din suprafața pomicolă a județului a fost executat cel de-al doilea tratament împotriva dăunătorilor.O acțiune la fel de importantă, care concentrează însemnate forțe umane și mecanice, o constituie desfundarea și amenajarea unor terenuri în vederea acoperirii acestora cu noi plantații pomicole. De menționat că în această primăvară, suprafața pomicolă a județului Iași se va mări cu încă 450 hectare. Rezultate bune se înregistrează în unitățile agricole cooperatiste și asociațiile pomicole din consiliile unice Hîrlău și Rădu- căpeni, precum și în fermele stațiunii pomicole și ale întreprinderilor agricole de stat. (Agerpres)

Pentru evitarea deplasării tractoarelor în gol, la 
C.A.P. Mărculești, județul Ialomița, a fost construită 
în mijlocul timpului o casă a mecanizatorilor. Utila

jele au fost aduse aici în vederea începerii lucrări
lor agricole de primăvară, și vor fi menținute in 
cimp pe tot parcursul anului.

Este necesară preluarea neîntirziată a semințelor
După cum s-a anunțat, 

intr-un număr de județe 
însămințarea culturilor din 
prima epocă a inceput. 
Creșterea temperaturii din 
ultimele' zile, creștere care 
va continua și în următoa
rea decadă a lunii martie, 
va crea condiții ca această 
lucrăre importantă a cam
paniei agricole de primăva
ră să se declanșeze in toate 
județele țării. Dar cu toate 
că semănatul bate la ușă, 
unitățile agricole din multe 
județe nu și-au asigurat în 
întregime semințele nece
sare nici pînă la această 
dată. Ne referim in primul 
rind la semințele pentru

culturile care se insămin- 
țează acum, în prima epocă.

Sub acest aspect, datele 
centralizate la Ministerul 
Agriculturii și Industriei A- 
limentare pun în evidență 
o situație necorespunzătoa
re. Unitățile agricole din 
județele Alba, Bistrița-Nă- 
săud, Caraș-Severin. Cluj șl 
Hunedoara mai au de pre
luat de la bazele de recep
ție 1010 tone de grîu de 
primăvară, iar unitățile a- 
gricole din județele Brașov, 
Covasna, Harghita. Sucea
va, Argeș, Satu Mare și 
Timiș, ca să ne referim, la 
cele care au cantități mai 
mari, mai au de ridicat

3 350 tone de orzoaică și 
1 800 tone de ovăz.

In mod deosebit se pune 
problema asigurării cu se
mințe de sfeclă de zahăr, 
cultură a cărei insămințare 
va începe in etapa imediat 
următoare. Este de semna
lat că nici pină in prezent 
unitățile agricole dintr-un 
șir de județe — Botoșani, 
Buzău, Galați. Giurgiu, 
Harghita, Iași. Olt. Sibiu, 
Suceava și Vaslui — nu 
Și-au procurat 808 tone de 
sămînță de sfeclă de zahăr.

Timpul este înaintat și nu 
se mai poate admite nici o 
întirziere. Tocmai de aceea, 
organele agricole județene 
sint datoare să ia măsuri

imediate pentru ca in a- 
ceastă săptămână să se în
cheie transferul de semin
țe între județe și să se 
urgenteze .preluarea semin
țelor de către unitățile a- 
gricole, în limita cantități
lor repartizate. Cît priveș
te culturile ce se însămân
țează in prima epocă, este 
imperios necesar ca toate 
semințele să fie transpor
tate in unități in următoa
rele trei zile. Este o acțiu
ne care trebuie să preocu
pe in primul rind comite
tele județene de partid și 
organele agricole județene.

A. PAPADIUC

Acțiuni susținute pentru 
îndeplinirea exemplară 

a planului la export

76 la1982, Odată

Suedia, Elveția, și dezvolta rela-
produseie tipuri de care urla diverse preferințele

întreprinderea de prelucrare a lemnului „23 August" din Tîrgu Mureș este și în acest an unitatea cu cea mai mare pondere in producția pentru export din industria mobilei. Colectivul unității a dobindit în decursul anilor un considerabil prestigiu în rîndul partenerilor externi. Exportul produselor cu marca „Mo- bex" — efectuat azi în peste 12 țări ale lumii — a urmat o dinamică spectaculoasă : de la numai 3 la sută în totalul producției-marfă în 1951, la 55 la sută in 1965, 72 la sutăîn 1980, la 93 la sută in acest an. Ilustrativ este și un alt aspect : ponderea exportului pe relația devize libere a urmat, de asemenea, o dinamică spectaculoasă sută în 1978, 83 Ia sută în sută în 1983. solicitărilor la export, ducției de mobilă a sporit continuu, unitatea realizînd azi peste 50 sortimente de mobilă, exportate în țări ca Olanda, R.F. Germania, Anglia, Japonia.Pentru a menține . țiile economice externe, colectivul de aici este intens preocupat de înnoirea și modernizarea produselor. Astfel, pentru realizarea planului la export pe anul 1983 s-a asigurat ca peste 44 la sută din producția întreprinderii să o constituie noi, concretizate în 350 mobilă și 860 modele cu mează să fie sondate, tirguri internaționale, beneficiarilor tradiționali și ale celor 36 de firme cu care întreține relații de colaborare. De asemenea, față de capacitatea de producție proiectată a celor cinci secții, unitatea va realiza în acest an, față de anul 1975, o producție de 1,6 ori mai mare, în timp ce exportul pe relația devize libere va crește de 2,3 ori.Din rezultatele obținute în perioada de la începutul anului și pînă acum reiese că întreprinderea și-a realizat în întregime sarcinile de plan, exportind, in avans față de graficele „la zi“, 300 vagoane de mobilă „stil" în valoare de peste 66 milioane lei, din care aproape 55 milioane lei pe relația devize libere.— Din propria noastră experiență — ne spune inginerul Lucian Ol- teanu, directorul întreprinderii — ne-am convins de un lucru esențial : oricît de mobilizatoare ar fi sarcinile de export și oricit de numeroase ar fi tipurile de mobilă produse la un moment dat, cheia reușitei rezidă in asigurarea a trei condiții fundamentale : 1) pregătirea riguroasă a fabricației fiecărui produs ; 2) asigurarea bazei tehnico-materiale ; 3)alinierea permanentă a produselor noastre la cerințele partenerilor externi. Precizez că numai in măsura in care fiecare din aceste condiții și îndeplinite, fi realizat

: de la 71 la sută in 1980, la peste 89 la cu creșterea volumul pro-
La întreprinderea 

de prelucrare a lemnului 
„23 August" — Tîrgu Mureș

toate la un loc sint planul la export poate integral.De la consiliul nizațiile activității de export pentru acest an. Toate formațiile de lucru au fost întărite cu muncitori și specialiști de
au pornitaceste realitățioamenilor muncii și orga- de partid în organizarea

sorti- care fi în-

înaltă calificare și cu o îndelungată experiență, ca sculptori, intarsieri, timplari, montori, mașiniști, tapițeri. Și, ceea ce este mai important, pentru asigurarea fluxului normal al producției de export au fost create din timp la Reghin o secție de croit semifabricate din lemn, o uscătorie și un depozit de cherestea, care au dublat capacitatea de croire-uscare.Dintre toate acțiunile întreprinse pentru îndeplinirea și depășirea in acest an a planului la export, cele mai însemnate vizează însă efortul susținut de concepție al colectivului, consacrat modernizării produselor destinate partenerilor externi. Atelierul de proiectare este un veritabil laborator de creație.— în fiecare an — ne precizează inginerul Dumitru Matei, șeful biroului de organizare a producției și a muncii — realizăm, în medie, 400 modele noi de mobilă, pe care le expunem la diverse tirguri și clienți tradiționali, ele constituind peste 70 la sută din mentele cu urmează a noită producția a- nului viitor. Și încă ceva: modificările solicitate de firmele importatoare se execută operativ, de la o zi la alta, în cel mult o lună de zile. Numai așa se poate trece rapid de la prototip la produsul de serie mare.— Mobila „stil", bufetele cu vitrină și grupele de colț (bănci, scaune etc.) pe care le vedeți — ne spune inginerul Emil , Roșea, director comercial — le-am executat, peste prevederile contractuale, la cererea firmei „Raket" din Olanda. Le-am asimilat, cum se spune, „pe loc". Prin asemenea acțiune ajungem ca Ia fiecare patru ani mobila produsă sâ fie complet înnoită.Deosebit de importantă este și orientarea întreprinderii către ducția mobilei „stil", cu un grad de prelucrare și consum redus de materie primă. Avantajele ? Un calcul sumar arată că, la garniturile în cadrul programului de fabricație a mobilei tip „Windsor", „Lock", „Baroc D-10", dintr-un metru cub de material lemnos se realizează, medie, o producție în valoare peste 20 000 lei, în timp ce la niturile „Modern", „Clasic", cu mai redus grad de prelucrare, loarea producției este cu mult mică. O atare orientare a fost sibilă și pentru că, din cîte
în de gar- un va- mai po- am aflat, o bună parte din elevii grupului școlar de pe lingă întreprindere — care asigură an de an forța de muncă calificată — lucrează efectiv la diferite produse și operații.Sint doar citeva din acțiunile concrete întreprinse, în acest an, de consiliul oamenilor muncii, cu participarea întregului colectiv, sub conducerea organizației de partid, pentru realizarea și depășirea, și in perioada următoare, a planului de export. Realizările de pină acum creează premise și chiar certitudini ca planul de export pe primul trimestru al anului, care este integral asigurat cu comenzi, și pe întregul an să poată fi îndeplinit și chiar depășit.

Gheorghe GIURGIUcorespondentul „Scinteii"

ANCHETA „SCiNTEII" ÎN DOUĂ UNITĂȚI DIN JUDEȚUL CLUJ

Mari î^zerye^-rri^ii posibilități 4+Wâi bine 
valorificate în activitatea productivăPe platformele industriale de pe malul Arieșului sînt amplasate unitățile cu cele mai mari consumuri energetice din județul Cluj : Combinatul de lianți și materiale refractare din Turda și Combinatul metalurgic Cimpia Turzii.Din calculele inginerului Titus Berinde, șeful inspecției energetice teritoriale, rezultă că, dacă s-ar valorifica integral resursele energetice refolosibile de la fabrica de ciment, s-ar putea înlocui gazul metan utilizat în toate centralele termice ale orașului și ar mai rămîne o rezervă. De fapt. cum se prezintă bilanțul consumurilor energetice la combinatul turdean ?Discutăm cu inginerul Constantin Găitan, directorul combinatului. Aflăm că totalul resurselor energetice refolosibile, inventariate reprezintă 58 700 tone combustibil convențional pe an. Din acestea rezultă posibilități de recuperare și refolosire a 40 mii tone combustibil convențional. Sînt practic utilizate : căldura preluată de aerul de răcire a clincherului din răcitoarele grătar (26 700 tone combustibil convențional), care e reintrodusă în procesul de ardere a clincherului; alte 3 400 tone combustibil convențional provin din căldura sensibilă a gazelor de ardere a clincherului și sînt folosite pentru producerea aburului. Agentul termic astfel recuperat este utilizat pentru uscarea produselor refractare crude, la presele de vulcanizare, la delaierea argilei pentru măcinarea pastei de clincher, dezim- pregnarea motoarelor electrice reparate în fabrică, la încălzirea centralizată, iar 1 450 tone combustibil convențional pe an se livrează la alte unități ca abur tehnologic.Așadar, rămîn nerecuperate 18 700 tone combustibil convențional pe an, care reprezintă căldura sensibilă a gazelor de ardere din cuptoarele de clincher, energie care se evacuează prin cunoscutele coșuri ale fabricilor de ciment. De ce nu se valorifică ? Interlocutorul afirmă că pină în prezent nu se cunosc soluții tehnice de captare și reutilizare a acestei : resurse. Și chiar dacă s-ar găsi ase

menea soluții, aplicarea lor ar fi însoțită de multe inconveniente care ar perturba procesul tehnologic și ar afecta, după un timp, rezistența coșurilor de evacuare. Dacă aceasta este concepția cadrelor de conducere de aici, desigur, nici nu ne puteam aștepta la acțiuni hotărite pentru rezolvarea de fond a problemei tehnice respective. Așa incit, reținem numai că s-au trimis filialei clujene a ICSITEEMR doar citeva date tehnice și atit. Or, fără a se trimite, așa cum prevăd reglementările legale, o co

mandă pentru efectuarea studiului tehnic, situație care trădează lipsa de dorință de a colabora cu institutul, pot fi așteptate mult și bine soluțiile tehnice necesare. Iată de ce, pentru a se face efectiv pași concrețî in sensul valorificării acestei importante resurse energetice, trebuie, în primul rind, schimbată optica conducerii combinatului. Trebuie să se treacă la fapte, cerîndu-se sprijinul centralei de resort și colaborindu-se îndeaproape cu ICSITEEMR. Se poate afirma fără nici o reținere că fiecare efort întreprins pentru captarea și valorificarea acestei resurse energetice este binevenit. Poate de aici va apărea o soluție general aplicabilă la celelalte fabrici de ciment de tipul celei din Turda. în caz de reușită, actualele instalații din centralele termice ale orașului ar deveni puncte de distribuție a energiei la blocurile de locuințe și s-ar economisi anual 15—17 milioane mc gaz metan.La Combinatul metalurgic Cimpia Turzii sint cuprinse în bilanțul energetic resurse energetice refolosibile echivalînd cu 45 557 tone combusti

bil convențional pe an, din care cele cu potențial scăzut reprezintă 20 975 tone combustibil convențional. Ingi- nerul-șef energetic. Gheorghe Giurgiu, ne relatează că aici s-a acționat prioritar pentru recuperarea celor cu potențial ridicat. Este vorba mai ales de energia calorică rezultată de la cuptoarele adinei de la laminoa- rele de semifabricate, de la cuptoarele cu propulsie, de la cuptoarele de patentare din trăgătoriile de oțel tare, de la instalațiile de zincare la cald ș. ai Utilizarea lor e multiplă : 

la obținerea aburului tehnologic ce se „injectează" in magistrala combinatului, la prepararea apei calde pentru decapare la trăgătoria de oțel tare I, la etuvele de uscare a colacilor de sirmă etc., înlocuindu-se astfel consumul de gaz metan pentru multe sectoare de producție. în total se valorifică resurse energetice refolosibile totalizind 13 726 tone combustibil convențional.Am mai reținut că pînă în trimestrul IV 1983 se vor recupera, în etape, și valorifica alte 8 263 tone combustibil convențional, pentru care sînt pregătite documentațiile tehnice și la care s-a început execuția instalațiilor proiectate. Pentru restul de 2 593 tone combustibil convențional nu s-au făcut studii de valorificare, întrucît capacitățile de producție de unde rezultă urmează a fi dezafectate.Cum s-a acționat pentru valorificarea resurselor energetice refolosibile cu potențial scăzut ? Spre deosebire de situația întîlnită la combinatul turdean, conducerea Combinatului metalurgic Cimpia Turzii a depus comenzi la trei institute : 

I.C.P. Cluj-Napoca, IPROMET și IPROLAM București. Răspunsurile au și sosit : proiectanții bucureșteni au elaborat studiile, iehnico-științifi- ce pentru valorificarea a 9 662 tone combustibil convențional pe an provenite de la ansamblul lingou-lingo- tieră de la oțelăria electrică I și pentru 3 097 tone combustibil convențional de la țaglele laminorului de semifabricate. Clujenii, ne-a confirmat ing. Gavril Nagy de la atelierul de instalații a! I.C.P.. au finalizat studiile tehnico-științifice pentru recuperarea energiei termice de la apele de răcire de la laminoarele 1. 3 și 4. de la oțelăria I, de la stația de aer comprimat și vor preda in curind și documentația pentru fabrica de oxigen. Urmează ca, duoă avizare și întocmirea proiectelor de execuție, comb’natul să facă demersuri pentru cuprinderea realizării instalațiilor necesare în planul de investiții.Prin recuperarea resurselor energetice refolosibile do la laminorul 3. bunăoară, combinatul intenționează să furnizeze aoă caldă pentru serele Trustului județean al horticulturii. Acestui posibil beneficiar i s-a trimis documentația spre a fi analizată. După dialogul cu proiectantul și furnizorul, se va alege soluția posibilă de aplicat tipului de sere deja construite sau pentru un alt model de sere, care ar putea fi amenajate cît mai aproape de platforma combinatului.Ca o caracteristică generală, se impune urgentarea fazelor de avizare pentru toate studiile amintite, întocmirea documentațiilor de execuție și începerea în cel mai scurt timp posibil a realizării instalațiilor, astfel ca acestea să fie finalizate la termenele fixate in programele combinatului. Cu atît mai mult, cu cît sînt de recuperat și valorificat resurse energetice de aproape 30 mii tone combustibil convențional pe an.
Coste! ȘTEFĂNESCUcorespondentul „Scinteii"

BRAȘOV:

Rulmenți 
cu înalte 

performanțe 
tehniceAceastă fotografie reprezintă un loc de muncă unde fotoreporterul nu a putut pătrunde. Motivul ni l-a explicat ingine- rul-șef al întreprinderii „Rulmentul" din Brașov, Marcel Peca : „Locul de muncă se numește atelierul pentru controlul, asamblarea și recepția rulmenților de înaltă precizie sau, cum ii mai spunem, pe scurt, noi, cei de aici, -'camera albă». încăperea este izolată de restul secției de rulmenți speciali, căreia ii aparține, prin pereți metalici prevâzuți cu mari ferestre duble etanșe. Aici nu se deschide nici o ușă decit la începutul orelor de program, nu intră și nu iese nimeni decît la terminarea timpului de lucru. Ținuta vestimentară obligatorie a personalului muncitor de înaltă calificare profesională este halatul imaculat și papucii. Cu un grad ridicat de confort și dotare, încăperea dispune de umi- dificatoare speciale și instalații de filtrare a aerului de impurități și de climatizare, asigurin- du-se astfel o temperatură constantă, ce nu are voie să oscileze cu mai mult de un grad Celsius".De ce sînt necesare atitea precauții ? Secția de rulmenți speciali, intrată in funcțiune la întreaga capacitate în mai 1981, produce atit o gamă diversă de rulmenți cu ace destinați industriei constructoare de autoturisme, tractoare și mașini agricole, cit și rulmenți speciali pentru echiparea cutiilor cardanice, echipamentelor necesare mași- nilor-unelte, utilajelor pentru industria textilă etc. Nimic nou pină aici. Deosebirea este aceea că dacă la producția de rulmenți de serie normală toleranțele tehnologice admise sint de .plus sau minus 10—15 microni, la rulmenții speciali care se fabrică aici abaterile nu pot depăși o miime de milimetru și, în unele cazuri, precizia este de șub un micron. Datorită acurateței in execuție, rulmenții produși aici sint foarte silențioși în exploatare. De aceea, valoarea unui asemenea rulment este de 20 de ori mai ridicată decît a celor produși în mod obișnuit, iar fabricarea lor reprezintă un examen de competență tehnică. Un examen pe care harnicul colectiv al secției îl trece cu deosebit succes.

Eugen DICHISEANU
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EXIGENTELE NOII CALITĂȚI ÎN PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÎNT

ELEVUL DE AZI-MUNCITORUL 
CALIFICAT DE MIINE

Cum este pregătit In școală pentru a face față îndatoririlor sale viitoareAm reținut, dintr-o discuție cu cadre didactice din Brașov, citeva întrebări pe care oamenii școlii, și nu numai ei, și le pun atunci cind meditează la îndatoririle majore de pregătire a tinerelor generații pentru muncă și viață, de formare a forței de muncă necesare dezvoltării continue economico-sociale a țării :— pregătim elevii, tinerii pentru viitor — dar cum va fi acest viitor, ce aptitudini trebuie cultivate pentru ca ei să-1 poată aborda cu succes ?— pregătim, in școală, viitorii muncitori calificați — își însușesc ei exact acei parametri ceruți de practicarea meseriei în uzine modern utilate, acele exigențe ale progresului științifico-tehnic contemporan 1— 50 la sută din succesul școlar al elevilor este condiționat de climatul de muncă exigentă, ordine și disciplină din familie ; restul de 50 la sută este condiționat de exemplul, de modelul profesional, etic, uman al profesorului. De ce cele două jumătăți n-u se contopesc întotdeauna în împlinirea, la cel mai înalt nivel calitativ, a cerințelor pregătirii și educării tuturor elevilor, pe care societatea noastră socialistă le pune în fața școlii, a celorlalți factori educaționali 1Și tot împreună cu profesori brașoveni am încercat să conturăm unele răspunsuri, din multiplele posibile, la asemenea probleme, de cea mai mare însemnătate pentru realizarea noii calități în învățămînt, cerință majoră înscrisă în documentele Congresului al XII-lea, ale Conferinței Naționale a partidului.
Cunoștințe și aptitudini 

« cerute de realitatea 
economico-socială— Spunem, adesea, nu fără o undă de mindrie, că pregătim muncitorul și specialistul de miine, fără să realizăm întotdeauna dimensiunile acestui „miine**,  care înseamnă sfirșitul acestui mileniu, începutul altui mileniu — menționează profesoara Melania Mișarca, de la Liceul de matematică-fizică „Andrei Șagu- na“. Nu știm chiar totul despre cerințele pe care acest viitor le va formula în privința pregătirii științifice, profesionale a forței de muncă pentru diferite sectoare ale economiei și vieții sociale. Și, în consecință ne străduim să-1 înarmăm pe elevul nostru de azi cu cit mai multe cunoștințe, dacă se poate chiar cu tot ce au creat mai de preț gindirea și practica umană pînă . la noi. Mai dotat sau mai puțin dotat, elevul se află în situația de a face un efort considerabil, nu Întotdeauna încununat de reușită deplină, de parcurgere și memorare a vastului volum de cunoștințe înscris în programele și manualele școlare. Dar cite din aceste cunoștințe însușite de el acum, în anii de școală, se vor perima, cite alte noțiuni noi, inedite vor apărea după ce el va termina școala și va intra in producție ? Greu de precizat in prezent. Atunci n-ar fi mai firesc, mai rațional, ca

Autentică, emoționantă „cintare a pătimirii noastre", „Plecarea Vla- șinilor" de Ioana Postel- nieu este considerată printre cele mai bune scrieri istorice românești. Cartea a stimit analogii tematice, dar și valorice cu opera istorică sadovenia- nă, dar mai ales cu romanele lui Rebreanu și lirica lui Goga. Precizindu-și aspirația „de a ridica obrocul peste întîmplările dramatice ale neamului transilvan" și de a arăta „cu cită dîrzenie. vitejie, nădejde, credință și suferință s-au zidit strămoșii noștri pentru a apăra perenitatea neamurilor și a fruntariilor". Ioana Postelnicu mărturisea emoționant : „Cu ce puteam răspunde noi deplin la tot ceea ce trăiesc și simt decît arătind generațiilor tinere din ce neam mindru și dîrz ne tragem ?“In prefața sa la cea de a treia ediție a romanului. Dan Zamfirescu exclama : „ce extraordinar film ar putea scoate un regizor bun din această carte 1“ Tentațiile (deopotrivă de domeniul mesajului patriotic și al virtuților, estetice) fiind numeroase și mari pentru cineast, iată și filmul.Producția casei de filme numărul cinci poartă același titlu ca și cartea și atesta preocuparea realizatorilor (Mircea Dragau, în primul rind, ca regizor și coscenarist, alături de Ioana Postelnicul de a aduce pe ecran dimensiunile mari și importante ale romanului.Filmul păstrează cu fidelitate firul epic, evo- cîndu-ne sugestiv vatra Vlașinilor, povestindu-ne fluent cum s-a abătut năpasta asupra lor (ridată cu un edict imperial care trecea în posesia orașului Sibiu 18 din cei 21 de munți pe care păstoreau din moși strămoși, de secole, obligîndu-i la‘ arendă pentru viitoarea folosință). Filmul evocă mai ales rezistența lor dirză (cind „calmă", cind dramatică), oricum eroică. la tentativa de expropriere și deznaționalizare. Se accentuează solidaritatea de fond a negustorilor sași cu românii. cu care întrețineau 

școala, oamenii săi să-și regîndeas- că mai lucid, mai realist obiectivul formativ fundamental, să-i pregătească mai temeinic pe elevi — cu noțiuni și tehnici de lucru — să se adapteze viitoarelor condiții de muncă, de viață ?— Mai concret...— Să-i învățăm mai stăruitor cum să „deschidă" o carte, să-i „înțeleagă" limbajul, să-i deprindem să trăiască „cu picioarele pe pămînt", să observe atent realitatea înconjurătoare și să se adapteze operativ și eficient cerințelor sale. Iar noi, cadrele didactice, să facem un efort mai susținut de sinteză și selecție riguroasă a noțiunilor incluse in programele și manualele școlare.
însușirea viitoarei meserii 

in condiții cit mai apropiate 
de cele ale exersării ei— Nu este vorba doar de un deziderat didactic, ci de un principiu fundamental al învățămintului nostru, izvorit din datele realității economico-sociale a patriei : dotarea modernă a unităților economice, rod al politicii partidului de industrializare socialistă, al finalizării unor importante investiții vizind promovarea progresului științific și tehnic — consideră ing. Maria Georgescu, directoarea Liceului industrial - „Hidromecanica". Nu putem spune eu toată convingerea că, in prezent, în procesul instructiv-educativ din anii de școală, latura pregătirii practice in meserie a elevilor, muncitorii de miine, răspunde pe de-a-ntregul exigențelor marii producții, modernă șl eficientă. Nici sub aspectul utilizării gospodărești a timpului destinat practicii, nici sub acela al varietății modalităților de însușire a meseriei nu putem spune că am atins pragul de sus al calității. Nu s-a realizat încă — deși de mult ar fi trebuit — o corelare logică și firească a disciplinelor de studiu „științific" și „tehnic" — respectiv fizică-mecani- că, matematică-desen tehnic etc., etc. — pentru evitarea repetărilor și economia de timp, pentru a facilita înțelegerea și spori interesul elevilor pentru meseria aleasă.în aceeași ordine de idei, profesorul Ion Paler, de la liceul industrial „Steagul roșu", adaugă :— însușirea temeinică a unei meserii presupune nu doar formarea unor deprinderi corecte de lucru, ci și capacitatea și interesul de a folosi, la cei mai înalți parametri, tehnica modernă, dorința și hotărârea de a organiza științific, eficient și gospodărește procesul de producție, prin gindire în spirit economic și aplicarea principiilor autoconducerii și autogestiunii, calități pe care viitorul muncitor și specialist și le poate forma prin contactul direct cu uzina, cu marea producție, cu climatul de muncă exigentă și disciplinată din colectivele muncitorești. Adică printr-o activă transpunere în viață a concepției originale, moderne de integrare a învățămintului cu producția, elaborată de tovarășul

CRONICA FILMULUI

bune relații comerciale. Ni se relevă loviturile suferite de români din afară, paralel cu cele dinăuntru (cumulare ce accentuează tragismul situației in care se aflau Vlașinii). Căci, cum pădure fără uscături nu există și patima banului face ravagii, se găsește și unul dintre ei, ahtiat după avere și putere, care devine unealta dușmanului și ii trădează.

lalte popoare pașnice, între omenie și generozitate, frumusețe și spirit de sacrificiu. Faptul e evident încă de la începutul ' filmului (scena „judecății"), dar se impune din ce în ce mai pregnant în episoadele ce evocă exodul anual spre munte, acel ceremonial ritual, arhaic, acea curgere nesfîrșită ca o revărsare de fluviu a oamenilor (Bătrini. femei.
Un emoționant 

film istoric

Ca și în carte — tratarea cinematografică e făcută cu dinamism, filmul avind nu o dată tensiunea specifică peliculelor de aventuri.Spre meritul Iui Mircea Drăgan, ecranizarea „Plecării Vlașinilor" ambiționează a nu fi numai un film istoric și nici doar romanul cinematografic al unei comunități, al unei • obști de păstori transilvăneni de Ia sfirșitul secolului al XVIII-lea, ci un portret spiritual, definitoriu, peren. Reconstitui ndu-se o ambianță originară a neamului nostru, o ambianță aproape mitică, arhaică, se configurează un etos fundamental, o esență ce ține de permanență. Caracteristici relevante : admirabila solidaritate intre sentimentul demnității naționale și al prieteniei față de cele

copii) și a turmelor parcă fără sfirșit, spre culmi (secvențe impresionante la care au contribuit și efectul repetiției și supraimpresiunii).Dorința de realizare a monumentalului (etos al comunității și chiar etos individual ; o anume relație a omului cu ciclurile naturii) și a epopeicului- este dominantă. Și ea constituie cea mai mare reușită a filmului lui Mircea Drăgan. O reușită la Care contribuie si tipul, și expresivitatea imaginii (Ion Marinescu), și gradațiile dramatice ale muzicii (Theodor Grigoriu). Ceea ce nu e puțin lucru. Nu lipsite de calități sînt trecerile de la personajul colectiv la individualitate. Incontestabil insă, filmul e mai puțin izbutit la nivelul realismului psihologic. Explorarea universului eroilor ar fi ce-

Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului.
Educația in spirit 

muncitoresc, revoluționar 
a tinerelor generații— Obișnuim să spunem că educația în spirit muncitoresc, revoluționar a tineretului este opera comună a școlii, a organizațiilor de tineret, a familiei, a intregii societăți în esență — opinează profesoara Mioara Stancu, directoarea Casei corpului didactic din Brașov (gazda intilnirii noastre cu profesori brașoveni). Și este adevărat. Numai că, din păcate, uneori (de mai multe ori decît ne-am dori) fiecare dintre acești factori educativi nu-și valorifică cu exigență și răspundere competența profesională și experiența de viață, atributele specifice in această înaltă operă educativă. Preocupată să transmită elevilor volumul considerabil de cunoștințe incluse in programe și manuale, școala nu găsește intotdeauna răgazul necesar pentru transformarea lor, în conștiința tinerilor, în trainice convingeri de muncă și viață în spirit muncitoresc, comunist. La rîndul lor, organizațiile de tineret nu fac constant efortul de a căuta forme mai interesante, mai tinerești, de creare a unui climat.de răspundere și exigență tinerească în îndeplinirea îndatoririlor profesionale, cetățenești. Nici familia, care-și cunoaște cel mai bine copilul, care dorește să-1 ajute în pregătirea pentru muncă și viață, nu-și pune cu consecvență in valoare întreaga experiență de muncă și viață în opera de educare a propriilor fii.— Dar mulți dintre părinții elevilor dv. au fost elevii dv... ?— E adevărat. Probabil, sau. mai precis sigur, atunci, în anii de școală. nimeni nu i-a pregătit in vreun fel pentru meseria de... părinți. Cum nu-i prea pregătito nici pe elevii noștri de astăzi — conchide prof. Petru Ludoșan, directorul Liceului pedagogic.După cum se poate observa, interlocutorii noștri au punctat cu seriozitate și exigență unele minusuri din organizarea și desfășurarea procesului instructiv-educativ care influențează buna pregătire și formare etică a viitorilor muncitori. Au oferit chiar și unele soluții. De ce nu se acționează mai hotărât în direcțiile sugerate ?— Poate din rutină, poate din comoditate. în orice caz, formele și modalitățile de perfecționare a personalului didactic nu reușesc încă, în măsura cerută, să ne orienteze activitatea profesională spre problematica deosebit de complexă a realității de care activitatea școlară, in toate laturile sale, trebuie să țină seama 1 — spunea unul din partici- panții la dezbatere. Propunînd astfel un început de răspuns. Care se cere, desigur, completat.

Florica DINUEESCU 
Nicolae MOCANU corespondentul „Scinteii"

rut o mal mare finețe a mijloacelor de expresie (atît în privința jocului, cit și în cea a punerii cinematografice in valoare a datelor de viața interioară). ceea ce ar fi dus la o mai mare profunzime și subtilitate. O observație analoagă se poate face și pentru scenele „de gen" (cam teatral conduse și orchestrate). O imagine memorabilă prin virtuți simbolice (scena cu chipul femeilor Ia zăbrele, chipuri presimțind expresii tragice) ne sugerează cit ar ii ciștigat filmul prin mal multe propuneri creatoare de acest fel. Nu putem să nu observăm de asemenea, că „Plecarea Vlașinilor" nu izbutește pe deplin să evite ionul declarativ-patetic (aspect ce se trage atit din articularea scenariului și din felul în care sint îndrumați actorii). Cind nu sînt înclinați spre declamatoriu. cind ne fac să uităm inabilitatea celor ce au confecționat perucile și mustățile (care grevează de la inceput asupra filmului), cind depășesc funcția ilustrativă, actorii contribuie substanțial la impresia favorabilă lăsată de film. Sînt de remarcat. în acest sens prezentele lui Emanoil Petruț, ale lui Kăroly Sinka, ale Ioanei Drăgan și Florinei Luican ori ale lui Christian Maurer și mai ales jocul (chiar dacă inegal) al lui Silviu Stănculescu, actorul sugerînd nu doar masivitatea, vitalitatea, ci și demonul interior, care duce la degradarea și prăbușirea morală a lui •Nicolae Branga, eroul pierdut de avariție și orgoliu.Realizat pe ecran panoramic (care se potrivește excelent evocării Ioanei Postelnicu), color, cu mijloace și mai ales cu efecte specifice superproducțiilor. avind fluență epică și (pe o bună parte a sa) un ritm evocator ori tensionat, atestînd voința de depășire a factologiei și configurare a unui realism epopeic, „Plecarea Vlașinilor"*  adaugă un capitol binevenit epopeii naționale cinematografice.
Natalia STANCU ______ >

Chiar în primele pagini din Marșul cariatidelor — ultimul volum din trilogia Pumnul și palma, pe care proza actuală o datorează lui Dumitru Popescu — are loc o interesantă și semnificativă discuție între protagoniștii cărții : Manole Suru, Vladimir Cernea și Scriitorul. Ultimul, oaspete în județul condus de ceilalți doi, relatează pe un ton aparent detașat. neutru tot felul de întimplări, „istorii", amintiri din tinerețe, cre- ionind, în treacăt, portretele unor oameni pe care i-a cunoscut, prieteni care l-au trădat etc. Manole Suru, „graniticul" activist social, omul faptei concrete, al acțiunii probante manifestă față de fanteziile ori „ficțiunile" scriitorului o anumită neîncredere, chiar ostilitate abia camuflată de amabilitatea protocolară de gazdă. El se comportă ca un cititor „realist", suspicios, bănuitor față de ceea ce scapă controlului imediat, autorității lucrurilor știute de el. Povestirea scriitorului îi apare ca o curată „legendă", „ficțiune" improbabilă deși, pe de altă parte, este conștient de sicîitoa- rea putere a acestei realități fictive și neverosimile, a „minciunii" literare: de „teroarea cuvintului" capabil să ia în stăpînire o anumită realitate, ba chiar să o instituie. Cu alte cuvinte, el simte că „literatura" faptelor neîntimplate ori incontrolabile, „legenda" se întemeiază pe o demiurgic. Ca și acțiunea, domeniul specialității sale. Această paradoxală asemănare îi trezește un sentiment complex, de gelozie și ostilitate fată de scriitorul capabil, la rîndul său. să creeze o realitate de alt ordin, dar nu mai puțin adevărată ca marele șantier. Iată o rivalitate inconfortabilă ce-i creează o surdă nemulțumire. Forța creatoare a mintii umane, puterea ei meditativă, capacitatea de a crea nu numai din cărămizi, dar și din întrebări, harul de a „inventa" — de fapt de a revela — o realitate umană impalpabilă plină de ascunzișuri și fră- mîntări, de aspirații și trăiri infinit de complexe la nivelul conștiinței, intr-un cuvint, literatura, se sustrag * dacă nu competenței în orice caz interesului momentan al lui Manole Suru. Romanul conține, la bază, termenii acestui conflict, manifestat exploziv prin ruptura dintre cei doi vechi prieteni și tovarăși de drum. Insă ea se produce mai întii la nivelul conștiinței unuia singur, a lui Manole Suru, personalitate acaparată într-ațît de imperativele acțiunii sociale incit uită și schimbă rolul oamenilor : din subiect și scop al tuturor înfăptuirilor ei devenind, in ochii personajului, instrumentele uriașei lucrări al cărei demiurg și stăpîn absolut se simte. Din acest unghi, restul devine... literatură. Devotat pînă la sacrificiu misiunii sale constructive, eroul începe să se vadă pe sine ca întruchiparea acestei misiuni : devine captivul, prizonierul propriului ideal, de unde oamenii ii apar mărunți, meschini și egoiști luați fiecare în parte, dar devenind o forță uriașă și invincibilă cînd sînt priviți și folosiți în colectiv. Eroarea lui constă, cum se vede, în topirea individualului și particularului în masa omogenă a generalului, puternic dar indistinct. Romanul este. în acest sens, o patetică pledoarie pentru respectarea individualității umane, pentru frumusețea și căldura prieteniei. a înțelegerii și afecțiunii, pentru dezvoltarea și perfecționarea vieții morale a omului. Rareori, în romanul politic actual, iubirea, prietenia, familia, raporturile dintre părinți și copii au căpătat un loc și un rol ca în Pumnul și palma, frescă social-politică și, în aceeași măsură, o pătrunzătoare cronică de familie.Personalități distincte însă complementare, oameni politici de o marcantă efervescență intelectuală, eroii principali din Marșul cariatidelor aparțin aceluiași trunchi nutrit de seva problematicii idealului revoluționar. Metodele, căile de acțiune îi despart. Iar acestea indică viziuni diferite asupra omului. Prefigurată în volumele anterioare, contradicția dintre viziunile celor doi protagoniști se declanșează, acum, pe Mânui practicii sociale. Un merit deosebit al trilogiei con

Peisajul - stare de sufletCa și în precedenta manifestare (cea din 1978, deschisă tot la Galeriile Simeza) pictura lui Bcnone Șu- văilă impresionează pe privitorii de acum ai expoziției sale prin lirismul ei. Peisajele, in primul rind, dar și naturile statice și florile al căror farmec l-a descoperit, tălmă- cindu-1 artistic, sint tot atitea prilejuri de meditație. O meditație plină de sensibilitate asupra culorii, asuora capacității ei deosebite de a comunica impresii, stări.In marea lor majoritate de mici dimensiuni. de o concentrare maximă a imaginii, lucrările reunite acum in sălile Galeriilor Simeza transmit incantația discretă cu care pictorul a privit armoniile decrepite ale toamnei in București, orizonturile vaste ale mării la Portița, conturul citorva corole obosite de lumină sau obiectele unei naturi statice care au . oferit picturii sale

acorduri de o melancolică vibrație. O vibrație pe care sensibilitatea unor poeți, comentatori ai acestor picturi, au intuit-o foarte exact. Iată, de pildă, ce notează Gheorghe Tomozei in catalogul expoziției : „Fără a fi 'șocantă, fără a fi modernă cu ostentație, ori marcat epigonică, la Mari Școli, pictura lui Be- none Șuvăilă e stenic- melancolică. realizată cu grație și în același timp cu forță. Pictorul nu e un contemplativ al naturii, ci component al propriilor peisaje zugrăvite, el se lasă «pictat» in măsura în care șlie să vadă detalii unice, doar lui relevate".Observația directă a naturii este fără îndoială convertită în limbaj artistic, pictorul descoperind în natură doar acele sensuri cărora să-și poată afilia propriile căutări de ordin artistic. Notate unele alături de altele, obiectele unei naturi statice, de pildă.

® Teatrul Național (141171, sala 
Atelier) : Idolul și Ion Anapoda — 19. 
® Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, la Muzeul de artă al Repu
blicii Socialiste România) : Concertul 
formației „Consort de Cluj" — t8.
© Opera Română (13 13 57) : Boema

® Teatrul de operetă (14 80 11) : Po
veste din Cartierul de West — 1:).
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Necunoscuta și funcționarul — 19.30.

Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 

stă. dealtfel, chiar în acest fapt : planul gîndirii, al meditației politice și filozofice nu este desprins de acela al acțiunii, al înfăptuirilor concrete, ci se întrepătrund, de- terminindu-se reciproc. Sub acest unghi romanul inaugurează o nouă viziune asupra activistului social, a omului politic in general : spre deosebire de activiștii ermetici din alte romane, aici avem de-a face cu structuri deschise, permeabile, cu personaje capabile nu numai să decidă soarta celorlalți, dar și, in primul rind, să-și interogheze cu sagacitate propria condiție umană. în spatele fermității și intransigenței descoperim astfel frămintarea, îndoiala, semnele de întrebare. De la înfățișare „granitică", incasabilă, de la ermeticul „bloc de marmură" se face astfel un pas decisiv către respirația fierbinte și actuală a unor eroi verosimili, umani. Fascinația pe care o exercită cele două personaje unul asupra altuia ne dezvăluie că avem de-a face, de fapt, cu naturi complementare ce-și trădează aspirația către totalitate. Conflictul ce sporește, paradoxal, intensita
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între vocație 
și aspirație

Dumitru Popescu :,,Pumnul și palma11, vol. III

tea fascinației este unul intre vocație și aspirație. In contemplativul Vladimir Cernea, a cărui vocație este meditația filozofică, puterea speculativă, permanenta dispoziție interogativă sălășluiește și o certă aspirație către acțiunea energică și victorioasă ce-1 definește in esență pe „graniticul" Manole Suru, cel obsedat de triumful oportunității sociale, dar care, ia rindul său, este uneori cercetat de o ascunsă neliniște, de nostalgia înăbușită a prieteniei și de dorul confesiunii, in fine, de vibrația surdă a întrebărilor reprimate pentru care n-are timp : între timpul „organizatorului" și timpul „ginditorului" instituindu-se astfel un conflict, dar și o tensiune a reconcilierii (sau, la rigoare, o „negare a negației"), o foarte fertilă contradicție care nutrește, de fapt, substanța filozofică și politică din Marșul cariatidelor. Schematismul acestei construcții mentale nu se resimte ca atare fiind organic acoperit de substanța epică proprie romanului, specifică modalității lui eseistice, de dezbatere, de controversă filozofică : o nouă „gilceavă" a înțeleptului cu lumea, a sunetului cu mintea, a gîndului rece cu sentimentul cald ș.a.m.d. Iar în romanul filozofic de această factură punctul de vedere, ipoteza, raționamentul, interogația, teza și antiteza sînt adevăratele „personaje", acelea carp încarcă și „îmbracă" făpturile umane ti produsul minții lor agere și neliniștite, cuprinse de un insațiabil dor de cunoaștere, înțelegere și elucidare. De aceea, aceste personaje sînt un fel de uzine de produs întrebări. Pumnul și palma ni se relevă astfel și ca primul roman filozofic autentic dedicat activiștilor de partid. Ambele personaje, ipostaze ale unui exemplar uman ideal, ale unui model de umanitate superioară evoluează, se despart, se regăsesc și se întregesc în cursul unei permanente controverse menite să-i lămurească pe ei înșiși in cursul unui examen deschis privirii celorlalți. Ele nu pot fi judecate. de aceea, separat căci nu dețin. nici unul, o autonomie absolută și numai un cititor de tot inocent, neprevenit le-ar putea confunda cu rețeta rigidă a unor modele. A considera că Manole Suru este 

nu rămin ca atare, căci nu atît realitatea conținutului. nici urmărirea unui program in aflarea adevărului formei par să-1 preocupe, cit capacitatea de a pune cît mai armonios în valoare reverberațiile cromatice ale a- cestor obiecte. Animată de subtile și luminoase acorduri, culoarea transformă totul in bucurie a privirii. Tehnica uleiului, folosită cu delicatețe și aparentă spontaneitate. are o frumusețe, o cantabilitate pe care pictorul a regăsit-o fără teama de apropieri. fără obsesia diferențierii.Simplitatea atit de intens evocatoare a unor lucrări cum sînt peisajele de cimpie cu orizonturi larg deschise sau peisajele de toamnă punctate energic de silueta ferm conturată a cite unui copac indică o arhitec- turare precisă, dar nu mai puțin evocatoare și lirică. Ritmurile care-i organizează cu o știință. fără greș
Mobilă și durere — 19; (sala Grădina 
Icoanei, 12 44 16) : Poezia muzicii ti
nere — 19.
® Teatrul de comedie (16 64 60) : Pe- 
țitoarea — 19.30.
® Teatrul „Nottara" (39 31 03. sala 
Magheru) : Karamazovii — 18,30.
® Teatrul Giulești (14 72 34, sala 
Majestic) : Așteptarea începe in zori
— 19; (clubul I.R.E.M.O.A.S.) : Jean, 
fiul lui Ion — 16.
® Tetitrul satiric-muzlcnl ,.C. Tănase" 
(sala Savoy, (15 56 76) : Vorba lui Tă- 
nase .— 19,30; (sala Victoria, 50 58 65): 
Frumosul din pădurea zăpăcită — 
19.39.
® Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 09) : La Izvor de dor și cintec
— 18.30.
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : Făt- 

doar „omul acțiunii", iar Vlad Cernea numai insul predestinat meditației superioare, „răgazului" filo-*  zofic este simplist : autorul ne propune un cuplu a cărui misiune nu este de a ne simplifica dificultatea alegerii între un „model" sau altul, ci aceea, mult mai inaltă, de a ne implica într-o dezbatere politică și filozofică, firește, cu mijloacele literaturii. Din natura acestei alegeri decurg atît avantajele, cît și dezavantajele operei : acuitatea ideatică, ascuțimea și subtilitatea disecării psihologiilor și a comportamentelor mentale — în chip fatal foarte inegal distribuite (s-ar putea spune : ca in viață !) — cîștigă teren surclasînd pregnanța „materială" (literară) a eroilor principali față de care majoritatea celorlalți sint imitatori, ecouri, rezonatori sau simpli figuranți în piesă. Insă, surpriză, mulți dintre acești „epigoni", figuranți sau personaje de coloratură sint memorabili printr-o singură trăsătură, fixați admirabil în pagină de un remarcabil dar de portretist. Această lume din planul al doilea al cărții compensează, printr-un relief uman extrem de 

nuanțat, luxuriant, carnația mai palidă a celor doi protagoniști, atleți ai ideii, ai raționamentului, ai controversei ideologice și filozofice. Marșul cariatidelor este, s-a observat, mai ales romanul lui Manole Suru, cum primul volum al trilogiei, O dimineață înșelătoare, fusese al lui Cernea. Cel ales este, acum, un erou alcătuit, la prima vedere, dintr-o materie incasabilă, „granitică", o adevărată cariatidă pe umerii căreia se inalță un edificiu monumental. El și-a extirpat, ca netrebuincioase și inoportune, „viața pensonală", fluxul vital al afecțiunii, sentimentalității și iubirii, flux care gilgiie in trunchiul unei umanități vii, puternice și sănătoase. Paradoxul personajului constă într-o implicare fără consecințe asupra propriei făpturi. El ilustrează un caz — o ipostază — de „fractură" a personalității și trăiește scindarea sau etajarea ei potrivit unei viziuni, în esență, ma- niheiste : „etajul" formei publice, sociale, active și celălalt, al formei intime și particulare de existență. După expresiva metaforă a cărții, este un dulap cu două compartimente total despărțite, etanșe, ne- comiinicabile : unul pentru hainele festive, sărbătorești, impecabile, iar altul in care stau înghesuite rufe de mult uitate, o îmbrăcăminte umilă, mototolită și nepurtată. In conștiința personajului, golirea lăuntrică este compensată de straniul sentiment al unei măreții singuratice. Produs al unei viziuni sculpturale, Manole Suru ne apare ca un personaj „convex", construit în basorelief cu propensiuni monumentale spre deosebire de Cernea, care, „catabasic", este lucrat din retrageri’ concave: puterii explozive de a se impune și imprima exteriorului, deținute de Suru, îi corespund, antinomic, adîncimea lăuntrică a lui Cernea, capacitatea lui implozivă, fervoarea umplerii golului interior ce-1 soarbe și-l îneacă pe celălalt. Frustrarea de sevele adinei ale personalității lăuntrice, inchiderea canalelor prin care circulă sîngele proaspăt al iubirii, al afecțiunii și compasiunii nu sint rezultatul unei simple incapacități de a trăi bogat și multiplu toate anotimpurile sentimentelor omenești, ci efectele sacrificiului voluntar — semnul unui orgoliu demonic —

Benone Șuvăilă — „Livadă cu cireși"compozițiile — aceste peisaje cu orizonturi largi, joase nu atenuează impresia de spontaneitate, de reverie, ci, dimpotrivă, o fortifică. Culoarea învelește și dezvelește, reverberează și ascunde o egală știință a desenului pe care o descifrezi, de pildă, în felul în care Benone Șuvăilă a urmărit cu linii subțiri, de pensulă, conturul efemer al păpădiilor, din felul în care linia se fringe urmărind forma tulpinilor, din delicatețea pe care

aceleași trasee de culoare o capătă in conturarea unei ramuri, din fermitatea cu care știe să-contureze trunchiul unui copac, orizontul stenic al mării, întinderile nesfirșite ale cimpiei sau ritmurile compoziționale ale unei livezi de cireși in așteptarea rodului viitor. Diă-. logul artistului cu aceste motive se înfiripă mereu altfel, deși aparent el manifestă predilecție pentru același tip de compoziții, pentru aceleași motive cărora știe să le des
Frtimos din lacrimă — 17; (la Casa 
de cultură „înfrățirea intre popoare*-) : 
Punguța cu doi bani — 10.
Cg Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Piatră Ia rinichi — 19.
® Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Albă ca zăpada și cei 7 pitici — 19.
® Circul București (11 01 20) : 
Muppets la... circ — 19,30.

expoziții
0 Muzeul de artă al Republicii So
cialiste România : Expoziția comemo
rativă „loan Andreescu — anii de 
creație în țară4* ; Expoziția Flaviu 

al unui nou, tragic și bizar meșter Manole. înstrăinarea eroului de propria ființă, renunțarea la „exercițiul" de a simți și trăi ca toți oamenii, cu alte cuvinte, mortificarea personalității „in insuși miezul lumii vii" prin ceea ce Vladimir Cernea numește „ancorarea in putere" se manifestă in afară ca o percepere a lumii în latura ei strict ritualizată. Ghidată de norme și principii care o abstractizează, lumea ii poate astfel apărea ca o pură obiectivitate ținută la distanță. Infinitatea valențelor speței umane se vede redusă la tiparul îngust al unui model a cărui pretenție de a fi imitat echivalează cu o altă formă de robie. Bogăția, plenitudinea lumii reale sint reduse de acest mare geometru al unor ciclopice edificii la o prezumpție de ordine și echilibru: O lume axiomatică, nereală, insensibilă la imprevizibilul vieții și manifestărilor umane. Drama personajului constă. între altele, in anacronismul tiparului și metodelor cărora li se conformează. Intr-o ■ epocă teoretic deschisă marilor înnoiri, prefacerilor structurale in ordinea socială, dar și in statutul existențial al individului, el rămîne prizonierul propriului model, captivul propriei viziuni: cultul omului abstract, fără dubii și care pretinde că poate cunoaște fără a trăi. „Ancorat in putere", el alege singurătatea în mijlocul mulțimii și, așa cum meditează pătrunzător Vlad Cernea, spre deosebire de sihastrul care fuge de lume „fie că n-o mai poate suporta, fie că e alungat", Suru „rămîne în mijlocul plăcerilor, al tentațiilor, avind puterea de a le întoarce spatele... Și unul și altul alege singurătatea ca să poată rămîne tare. Sihastrul pentru a-și feri sufletul de păcat, sau pentru a se mintui după ce a păcătuit, Suru ca să-și păstreze ascendentul asupra supușilor". Situat prea sus, demiurgul nu mai percepe lumea decit sub forma creaturilor in care se recunoaște : o lume de imitatori prinsă intr-un joc de măști, intr-o pantomimă. Sentimentul posesiunii, gustul abstract, de o sumbră măreție, al puterii, cultul autorității și fascinația orbitoare și narcotizantă a acțiunii concură Ia blocarea înțelegerii celor dimprejur. Testamentul lui Manole Suru figurează revelația tîrzie a acestei primejdioase indepărtări de natura reală și vie a lucrurilor, de frăgezimea naturală a sufletului omenesc, de adevărul complex al ființei umane de soarta căreia nimeni nu poate dispune in numele indiferent căror prescripții modelatoare. Rindurile testamentare scrise înaintea morții, meditații de o dureroasă luciditate, nu pot constitui insă mai mult decit o explicație : o iustificare. Boala necruțătoare, conștiința morții iminente produc, în final, o spectaculoasă retranșare a personajului asupra lui însuși conducindu-1 la revelatoare dezvăluiri și înțelegeri. Ea instituie începutul unei „crize" benefice, căci, ca și iubirea, are darul de a întoarce omul la izvoarele adinei ale naturii sale. Croită însă prea apăsat, această situație cu puternice accente melodramatice trezește o anume suspiciune cititorului dispus să înțeleagă și mai puțin să absolve. Absolvire de care personajul, un revoluționar autentic, victimă, in plan teoretic, a unei drame de cunoaștere, nici n-are nevoie. El acceptă, cu stoicism eroic, să fie un instrument, un „buldozer" îngropat la temelia construcției pe care a ridicat-o. Sau o cariatidă care, în pofida poverii ce o apasă și a îndepărtatei nostalgii după o goană eliberatoare rămîne neclintită, statornică și aparent impasibilă, sub greutatea impozantului edificiu : mulțumită cu victoria ce a luat forma unui vis încremenit în marmura construcției.Prin trilogia „Pumnul si palma", Dumitru Popescu îmbogățește substanțial tipologia și conflictele romanului politic actual, ilustrînd astfel remarcabila fertilitate a meditației politice angajate, a asumării decise a unei viziuni avansate, dialectice asupra realității sociale și umane.
C. STĂNESCU

copere noi armonii. Aceeași calmă solemnitate a cimpiei. frumusețea măruntă, dar atit de emoționantă a lucrurilor înconjurătoare, predilecția pentru orizonturi îndepărtate în care vibrează misterioase violeturi dezvăluie dorința de a fixa motive care-i stau aproape de suflet. un spirit în continuă alertă față de frumusețea lumii înconjurătoare. iubitor de ordine și claritate.
Marina PSEUTU

Dragomir, pictură, sculptură șl gra
fică ; Expoziția „Arta italiană din se
colele XV—XVIII în muzee și colecții 
din România44 ; Ion Stendl, Horea 
Flâmîndu, pictură, desen, sculptură ; 
Expoziția „Arheologia și arta popu
lară din Mexic41.
@ Muzeul colecțiilor : Salonul muni
cipal de arte decorative.
© Galeria Orizont : Expoziția de artă 
decorativă dedicată Zilei internațio
nale a femeii ; (Atelier 35) : Expozi
ția „Secțiune în atelier — sculptură 
și desen11.
C& Galeria Simeza : Benone Șuvăilă, 
pic' ură.
® Galeria Eforie : Mihal Stănescu, 
desen satiric.
© Galeria Galateea : Lucilia Armașu 
Negri, pictură.

climat.de
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Pentru traducerea în viata a hotărîrilor Conferinței Naționale. ???

a orientărilor si indicațiilor tovarășului Nicolae Ceausescu 
ț • 9 «J 8

Ieri a avut loc: Constituirea Consiliului Silviculturii

Primire la Consiliul de Miniștri

In atmosfera enuziâstă, de largă și profundă mobilizare a tuturor energiilor națiunii pentru traducerea în viață a hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului, a indicațiilor și orientărilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii, privind continua dezvoltare a tuturor ramurilor economiei naționale, marți a avut loc în Capitală ședința de constituire a Consiliului Silviculturii.Au luat parte cadre de conducere din Ministerul Silviculturii, inspectori- șefi ai inspectoratelor silvice județene, președinți ai consiliilor oamenilor muncii din inspectoratele silvice județene, șefi de ocoale silvice, de districte, brigadieri silvici, directori și șefi de fermă din întreprinderi de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor din zona montană și perimetrul forestier din celelalte zone, specialiști din cercetare, proiectare și învățămintul silvic, reprezentanți ai unor instituții și organe centrale.Relevînd permanenta preocupare a partidului, a secretarului său general față de perfecționarea întregii activități economice și sociale, tovarășul Ion Dincă, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului, președintele Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor, a subliniat că, din inițiativa și sub îndrumarea nemijlocită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, s-a! hotărît crearea Consiliului Sil- y . ilturii, ca organ deliberativ, cu caracter larg reprezentativ, care își desfășoară activitatea sub îndrumarea directă a C.C. al P.C.R. și a Guvernului Republicii Socialiste România. A fost evidențiat faptul că noul organism răspunde de înfăptuirea politicii partidului și statului în domeniul silviculturii, controlează și îndrumă activitatea Ministeru

lui Silviculturii privind apărarea, conservarea și dezvoltarea fondului forestier.în continuare, s-a dat citire Decretului prezidențial privind componența Consiliului Silviculturii, a comitetului de' conducere al consiliului și a biroului executiv. Consiliul este format din 71 de membri. Funcția de președinte al Consiliului Silviculturii este îndeplinită de tovarășul Gheorghe Stoica, secretar al C.C. al P.C.R. Prim-vicepreședinte este tovarășul Ion Cioară, ministrul silviculturii, iar vicepreședinți — tovarășii Ion Petrescu, adjunct al ministrului silviculturii, Ion Ceaușescu, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării, și Eugen Tarhon, secretar de stat la Ministerul Silviculturii.După ședința de constituire a avut loc plenara lărgită a Consiliului Silviculturii.Luînd cuvîntul, tovarășul Gheorghe Stoica, președintele Consiliului Silviculturii, a adresat conducerii partidului și statului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, In numele membrilor consiliului, cele mai vii mulțumiri pentru încrederea acordată, pentru grija manifestată față de dezvoltarea silviculturii, ca și a celorlalte ramuri ale economiei naționale și a evidențiat hotărirea de a acționa cu inalt spirit de răspundere pentru înfăptuirea exemplară a tuturor sarcinilor ce revin noului organism.In continuare, primul vicepreședinte al consiliului a prezentat „Raportul privind stadiul realizării sarcinilor ce revin silviculturii în actualul cincinal din Programul național de dezvoltare și conservare a fondului forestier ; măsurile ce urmează a fi întreprinse în continuare pentru aplicarea orientărilor și sarcinilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu“.Plenara a analizat programele de măsuri în legătură .cu acțiunile ce se 

întreprind în campania de primăvară, ameliorarea pajiștilor naturale și amenajarea pădurilor pășunabile în perioada 1983—1985, recoltarea și valorificarea fructelor și ciupercilor din flora spontană, cultivarea răchitei, a arborilor și arbuștilor fructiferi, dezvoltarea apiculturii, sericiculturii, a economiei vînatului și a producției de pește.Dezbaterile au pus pregnant în lumină sentimentele de profundă dragoste, stimă și recunoștință pe care silvicultorii, ca și toți oamenii muncii din patria noastră, le nutresc față de secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru activitatea consacrată cu abnegație și dăruire revoluționară înfloririi continue a patriei, pentru grija statornică ce o poartă dezvoltării silviculturii românești. Participanții au analizat cu răspundere și exigență comunistă, în spirit critic și autocritic, modul în care s-au realizat sarcinile ce au revenit silviculturii, subliniind că prevederile măsurilor examinate in timpul plenarei sînt pe deplin realizabile și au propus măsuri eficiente pentru îmbunătățirea substanțială a întregii activități din acest domeniu.După discuții, plenara a adoptat in unanimitate documentele supuse dezbaterii.în încheierea lucrărilor a luat cuvîntul tovarășul Gheorghe Stoica, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Silviculturii.într-o atmosferă entuziastă, de puternică vibrație patriotică, participanții la plenară au adoptat textul unei telegrame adresate TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului, Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.
(Telegrama este publicată în pa

gina I)

Marți, tovarășul Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru ai guvernului, a primit delegația condusă de tovarășa Irma Sanchez Valdes, președintele Comitetului de Stat pentru Aprovizionare Tehnico-Materială din Republica Cuba, care efectuează o vizită în țara noastră.Oaspetele a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, un cald și prietenesc salut din partea tovarășului Fidel Castro Ruz, prim-secretar al C.C. al Partidului Comunist din Cuba, președintele Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba, impreună cu cele mai bune urări de noi și mari succese in activitatea dedicată făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate în România.Mulțumind, tovarășul Gheorghe Oprea a rugat să se transmită din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu un cald salut prietenesc și cele mai bune urări de succese tot mai mari conducerii de partid și de stat cubaneze, personal tovarășului Fidel Castro Ruz, în activitatea pe care o
t V

PROGRAMUL l
15,30 Fotbal ; România — Turcia. Trans

misiune directă de la Tîrgu Mureș
16,45 Farmecul muzicii
17,00 Amfiteatru studențesc
17.50 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20.15 Actualitatea economică
20,25 Forum politico-ideologic. Buna 

gospodărire a proprietății socia
liste — datorie patriotică a fiecărui 
om al muncii (II)

20,40 Film artistic : „Love Story“. Cu : 
Aii MacGraw, Ryan O’Neal, John 
Marley, Ray Milland, Russel Nype, 
Katharine Balfour, Sydney Walker, 
Walker Daniels, Tom Lee Jones. 
Regia : Arthur Hiller

22.15 Telejurnal
PROGRAMUL 2

20,00 'Felejurnal
20.15 Scena și ecranul
20.50 Din țările socialiste
21,05 Pagini celebre din muzica româ

nească — Paul Constantinescu
22.15 Telejurnal 

desfășoară pentru edificarea socialismului in Cuba.în cadrul întrevederii s-au relevat bunele raporturi de prietenie și colaborare statornicite între partidele, țările și popoarele noastre și a fost reafirmată hotărirea ' de a dezvolta în continuare colaborarea dintre România și Cuba, potrivit înțelegerilor convenite de conducătorii de partid și de stat ai celor două țări. A fost exprimată dorința de a extinde cooperarea economică și de a intensifica schimburile comerciale, de a identifica noi domenii și căi menite să ducă la diversificarea cooperării bilaterale. In acest context a fost reliefată contribuția pe care organele de aprovizionare tehnico- materială o pot aduce la amplificarea raporturilor economice în conformitate cu potențialul economic in creștere al celor două țări și programele de dezvoltare ale României și Cubei.La întrevedere a participat Ion Pățan, ministrul aprovizionării teh- nico-materiale și controlului gospodăririi fondurilor fixe.A fost prezent Rodney Lopez Clemente, ambasadorul Cubei la București.
Serbările 

„Scînteii tineretului"Organizate de C.C. al U.T.C. în colaborare cu Radiotelevjziunea română, „Serbările «Scînteii tineretului»" se vor reintîlni cu tinerii din 
București în zilele de 14 și 15 martie, 
ora 17,30 la Sala Palatului.Biletele s-au pus în vînzare prin organizațiile U.T.C. și A.S.C., prin difuzorii culturali din întreprinderi, precum și la casa de bilete a Sălii Palatului (zilnic între orele 10—19).In continuare, „Serbările «Scînteii tineretului»" vor susține spectacole în județul Brașov : 17 martie — Bra
șov, 18 martie — Săcele, 19 martie 
— Zărnești ; in județul Mureș : 20 martie — Sighișoara, 21 martie — 
Tîrgu Mureș, 22 martie — Reghin; în județul Maramureș : 23 martie — 
Baia Mare. 24 martie — Borșa, 25 martie — Sighetu Marmaiiei ; in județul Bihor : 27 martie — Oradea, 28 martie — Aleșd.

SB La Conțești, noua zonă petrolieră din județul Bacău, petroliștii au pus în funcțiune, cu 50 de zile mai devreme față de plan, o sondă de mare adincime. La săparea ei au folosit mijloace de foraj moderne : sape cu lagăre de alunecare, sape cu diamante și altele. In prezent, sondorii de aici montează alte cinci instalații de mare adincime.
G In anul 1982, la întreprinderea de prelucrare a maselor plastice 

Buzău valoarea produselor noi sau reproiectote s-a ridicat la peste 75 milioane lei.
S întreprinderile de industrie ușoară din județul Timiș vor realiza anul acesta aproape 500 de produse și modele noi destinate sezonului de primăvarâ-vară. Intre acestea figurează țesături in culori și desene variate, tricotaje, bucle in culori pastel, confecții din contexturi ușoare, pantofi și sandale cu rezistență și elasticitate mărite, berete, șepci și pălării din materiale împletite, articole de marochinărie, de voiaj și camping, turism și spoituri de vară.
G Colectivul întreprinderii „Sinteza" din Oradea aplică o nouă și .eficientă tehnologie de degradare a compușilor organici toxici din apele reziduale. Aceștia sînt deversați în halda întreprinderii de alumină, unde, în contactul cu alte substanțe (hidroxid de sodiu și geluri metalice) își pierd toxicitatea în numai 48 ore. Prin soluția tehnică adoptată se elimină procesul de ardere în cuptoare, întreprinderea reducînd astfel consumul de păcu- i ră cu 4 000 tone anual.

■ In zona comunei Tănăscaia, județul Vrancea, au început lucrările de combatere a eroziunii solului pe 2 500 hectare, după modelul realizat la stațiunea de cercetări Perieni - Vaslui.
U Spațiul locativ ol orașelor și comunelor județului Mureș va spori în acest an cu peste 3 400 apartamente. Lucrătorii Trustului de con- strucții-montaj Mureș au predat „la cheie" primele 150 de apartamente din planul pe acest trimestru, iar 280 apartamente se află în stadiu de finisaj. Cele mai multe blocuri vor fi construite la Tîrgu Mureș, Sighișoara, Reghin, Luduș și Sovata.■ Secția de artă a Muzeului județean de istorie și artă din Zalăti își extinde spațiul cu încă opt săli. Spațiul destinat acestui compartiment al muzeului s-a dublat, fapt care va permite expunerea, in condiții de înaltă funcționalitate, a lucrărilor de artă plastică aflate în colecțiile proprii. In prezent se execută finisarea sălilor.■ Energeticienii de la termocentralele Mintia - Deva și Paroșeni din județul Hunedoara au realizat în perioada ce a trecut însemnate sporuri de producție. Acordînd toată atenția folosirii instalațiilor și utilajelor la întreaga capacitate, ei au furnizat sistemului energetic național, peste prevederi, 35 milioane kWh energie electrică.■ In apropierea orașului Hațeg a fost dat în folosință un nou și modern complex turistic, prin punerea în valoare a uhui vechi castel, complet renovat.
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FEMEILE —o puternică forță 
în amplul efort pentru progresul 

multilateral al țării
(Urmare din pag. I) cînd, în economia capitalistă, îndeplinind aceeași muncă, femeile primesc salarii net inferioare în comparație cu bărbații; de asemenea, ele sînt printre primele lovite de șomaj, aria' profesiunilor la care au acces este extrem de limitată, de regulă la munci cu o calificare și, evident, cu o retribuție mai scăzute, accesul lor la învățămînt este considerabil îngrădit.In societatea românească contemporană, premisele obiective ale e- galității femeii cu bărbatul în toate domeniile vieții economico-sociale le găsim in însăși opera de edificare a noii orînduiri socialiste, care, prin țelurile ei fundamentale, este caracterizată prin egalitate și drep- 
f te sub toate aspectele, prin aspi- ia la afirmarea plenară a per- .jlității umane a tuturor mem- L,ilor ei. „Experiența dezvoltării istorice a României — sublinia, în acest sens, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — demonstrează că premisa fundamentală a libertății și egalității depline a femeii și a- firmării ei neîngrădite în toate compartimentele vieții sociale, a participării ei conștiente la făurirea noului destin al poporului o constituie lichidarea relațiilor bazate pe exploatare și asuprire socială și națională, a inegalităților și discriminărilor economice și politice, instaurarea unor raporturi echitabile între toți membrii societății, dezvoltarea unei largi democrații, care să permită antrenarea întregului popor Ia conducerea societății".Este meritul deosebit al secretarului general al partidului de a fi elaborat teoretic și de a fi dat continuu imboldul spre realizarea practică a concepției conform căreia afirmarea in,viață a noului statut al femeilor, transformarea lui in realitate nu se realizează de la sine, ci ca un proces social complex și de durată, desfășurat în ritm și în concordanță cu dezvoltarea generală a Societății socialiste. Afirmarea femeilor pe plan social constituie o operă de dimensiuni istorice, a cărei realizare implică o intensă activitate practică pe multiple planuri — economic, politic, social, educațional. Pornind de la această concepție realistă. în procesul realizării depline și efective a egalității femeii cu bărbatul, a noului ei statut, se detașează cu pregnanță perioada deschisă de cel de-al IX-lea Congres al partidului, cînd demersurile afirmării depline a femeilor în viața economică, politică, socială, științifică și .culturală a patriei au căpătat, sub impulsul gindirii și acțiunii tovarășului Nicolae Ceaușescu, un caracter sistematic și permanent. In acest sens, un adevărat moment de referință îl constituie Plenara C.C. . al P.C.R. din anul 1973, cînd, din inițiativa 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, a fost- adoptată o importantă hotărîre de partid cu privire la rolul și poziția femeilor in societatea noastră, o adevărată cartă a regulilor și principiilor promovării efective și echitabile, corespunzător contribuției și meritelor reale pe care femeile le au în producția materială și în viața spirituală a țării.Partidul și statul nostru au acționat pe multiple planuri pentru a crea condiții care să asigure depli- .na afirmare a femeilor, a potențialului lor de muncă și de creație în societatea noastră. Locul important pe care ele l-au dobîndit în economie este rezultatul preocupărilor partidului pentru dezvoltarea și diversificarea industriei, pentru crearea în toate zonele tării a unor platforme și unități industriale astfel concepute incit să asigure locuri de muncă și forței de muncă feminine este, de asemenea, rezultatul politicii partidului și statului in domeniul învățămîntului — care asigură accesul nestingherit al tinerelor, fără nici o deosebire, la formarea și calificarea profesională, conform aptitudinilor și înclinațiilor fiecăreia, precum și legarea strînsă a învățămintului cu practica productivă — orientarea lui corespunzător necesităților economiei naționale și direcțiilor revoluției științifico-tehnice contemporane. Democratismul profund al sistemului nostru de învățămînt, eliminarea oricăror îngrădiri sau discriminări sînt demonstrate de ponderea crescîndă a fetelor în diverse forme de învățămînt și de pregătire postliceală și a femeilor în ansamblul forței de muncă calificate, cu pregătire medie și superioară.O influentă deosebită asupra integrării superioare a femeii în viața societății noastre are politica socială a statului nostru fată de sprijinirea și facilitarea muncii femeii în general, fată de familie, în special, pentru protecția socială a mamei și a copilului. Ne referim la gama largă de reglementări legislative existente în acest domeniu, care apără drepturile mamelor și ale copiilor, la măsurile practice, la masivele investiții făcute de stat pentru creșterea și educarea tinerelor generații. Politica profund umanistă a partidului și statului nostru in acest domeniu este bogat ilustrată de creșterea considerabilă a numărului de locuri în creșe și grădinițe, de sporirea considerabilă a numărului și cuantumului alocațiilor pentru copii, de calitatea superioară a asistentei medicale asigurate încă de la naștere, de lărgirea și diversificarea produselor și serviciilor destinate ușurării activităților casnice. Toate a- ceste măsuri facilitează participarea crescîndă a femeilor la viața societății noastre, la înfăptuirea progresului și bunăstării ei.în contextul dezvoltării și adîn- cirii continue a democrației socia

liste. condițiile favorabile de muncă și viață create femeilor înlesnesc participarea acestora. în număr sporit, la conducerea întreprinderilor de toate gradele, a instituțiilor de stat, centrale și locale, a organizațiilor de masă și obștești. Mii și mii de femei comuniste. membre ale organizațiilor democrației și unității socialiste își desfășoară activitatea în diferite verigi ale amplului sistem al democrației noastre muncitorești, revoluționare. Pentru că. evident, e- galitatea în drepturi înseamnă participare egală și la conducerea societății, iar preocuparea pentru traducerea în fapt a acestui principiu este una din numeroasele fațete ale democratismului profund al i societății noastre. „Avem obligația — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu înaltele sentimente de echitate care îl călăuzesc — să facem totul pentru a asigura ca femeile, care reprezintă mai mult de jumătate din națiunea noastră și Care au un rol de scamă in întreaga activitate a națiunii, să participe activ nu numai la activitatea de producție și socială, ci și la conducerea tuturor sectoarelor de activitate, a întregii noastre societăți, corespunzător capacității și forței lor". Recent, la Conferința pe țară a președinților consiliilor populare, referindu-se la ponderea de 38 la sută a femeilor in numărul total al deputaților, tovarășul Nicolae Ceaușescu relua ideea de mai sus subliniind ; „Este un lucru bun, dar nu suficient. Trebuie să facem ca femeile să participe, în raport cu ponderea pe care o au în societatea noastră și cu principiul dreptului egal, în toate domeniile de activitate". Intr-adevăr, ca urmare a orientării conducerii partidului nostru, in special după 1973, numărul femeilor promovate în funcții de conducere a fost din ce în ce mai mare, dar, așa cum a subliniat în repetate rîn- duri secretarul general al partidului, este necesar ca această preocupare să fie continuată, să fie combătută orice tendință de subapreciere a capacității femeilor de a îndeplini cele mai de seamă răspunderi în viața patriei noastre.în fața politicii profund umaniste și echitabile a partidului nostru, a grijii pe care secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, o poartă afirmării multilaterale a personalității fiecărui cetățean al țării, în deplina egalitate a femeii cu bărbatul, milioanele de femei din patria noastră, eliberate de exploatare și de orice discriminare, răspund cu hotărîrea lor de a face totul pentru indepli- nirea hotărîrilor Congresului al XII-lea și ale Conferinței Naționale, pentru a înfăptui politica partidului de ridicare a României pe noi trepte de bunăstare și civilizație socialistă.

F CALEIDOSCOP SPORTIV
Cauza CraioveiEste de-a dreptul mișcător să vezi cum cauza Universității Craiova în „Cupa U.E.F.A." constituie, practic, cauza întregului nostru fotbal. Căci fiecare suflet din fotbal, in ultimă instanță spectatorul si telespectatorul însuși, este gata să ajute cu ce poate echipa din Bănie. Mai în- tii, antrenorul secund al naționalei, tînărul Mircea Rădulescu, și-a mutat locul de muncă pentru această perioadă lîngă la fel de tinerii colegi'Constantin'Oțet și Nicolae Ivan. Și chiar Mircea Luceseu bate des drumul. Craiovei. Apoi, lectorul universitar Teodor Roibu a filmat cu aparatele moderne de la I.E.F.S. o serie de partide importante și concludente ale adversarilor Craiovei, chiar sîmbăta trecută fiind la Nilrnberg pentru a aduce pe peliculă filmul meciului susținut aici de Kaiserslautern (1—1). în ultima vreme, acestui grup de simpatizanți eficienți ai Craiovei i s-a adăugat și medicul Florin Brătilă de la Sportul studențesc ; prin tratament cu acupunctura, in care' s-a specializat, el a venit în ajutorul medicului Vasile Frînculescu, recuperînd în numai citeva zile pe Irimescu (pentru vindecarea căruia, altfel, se preconizau cel puțin trei săptămîni) și tratînd pe ȘtefănescYi și Geolgău după unele mici accidente suferite la Drobeta—Turnu Severin cu citeva zile înainte de plecarea spre R.F.G.Exemple ar mai fi. Relevînd numai citeva, am demonstrat ceea ce aveam de demonstrat privitor la o frumoasă solidaritate cu cauza celei mai bune echipe de fotbal a României.
Ce mai faci, 
Ancuța Kiss ?Vă mai amintiți de micuța gimnastă din Oradea, care ne incinta ochii, cu cîțiva ani în urmă, zbenguindu-se ba pe bîrnă sau pe paralele, ba pe covorul de la sol ori peste „capra" de la sărituri ? Zgîtia

cinema
© Buletin de București : FESTIVAL 
(15 03 84) — 9; 1.1,15; 13.30; 15,45; 18; 
20,15, MODERN (23 71 01) — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20,15, SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18: 20,15.
© Plecarea Vlașinilor : CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11,15: 13,30; 15.45; 18; 
20,15, GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11,15;
13,30; 15,45: 18; 20.
© Ochi de urs : COTROCENI (49 48 48)
— 15; 17,15; 19,30, COSMOS (27 54 95)
— 17.80: 19.30.
@ Ruslan și Ludmila : COSMOS — 
9; 11,45: 14,30.
O Micul lord : SALA MARE A PA
LATULUI - 17,15; 20. 

aceea de fată devenise unul dintre cei mai talentați „fluturași" ai Nadiei, anunțindu-se ca o mare și certă speranță pentru gimnastica noastră. Luase și ceva trofee frumoase pe la junioare, într-o zi insă, Ancuța Kiss a căzut de pe aparat și s-a ăcci- dentat grav, pentru vreme îndelungată, la un genunchi. Pină la urmă a fost nevoită să părăsească gimnastica de mare performanță... înainte de a împlini anii care îi dădeau dreptul să ne reprezinte în concursurile oficiale ale maestrelor.A trecut ceva timp șl am dorit să aflăm ce mai face Ancuța. N-am găsit-o la Oradea, ci la Sibiu. Stă aci, pe timp de iarnă, pentru a se pregăti în noul sport pe care l-a îmbrățișat cu aceeași pasiune și cu același talent dăruite anterior gimnasticii : săriturile în apă. După ce s-a vindecat, observînd că pierduse pasul cu lotul national de la Deva, a urmat exemplul fostei ei colege de gimnastică — Szakacs Cristina — care a ajuns, între timp, cea mai bună săritoare în apă a țării, avînd ca obiectiv pentru anul 1983 medalia de bronz la Europenele de senioare. La clubul sportiv Criștil Oradea, Ancuța Kiss a găsit un cadru deosebit de favorabil pregătirii pentru performanță. Și se antrenează pentru performanțe Ia săriturile în apă. La 'vîrsta de cincisprezece ani și jumătate, ea are în față un nou viitor, mai mult decît promițător. Succes, Ancuța ! Și te așteptăm... pe podiumuri.
Antrenori români 

peste hotareAntrenorul emerit de handbal Oprea Vlăse a fost trimis pentru o perioadă în Maroc, la solicitarea Federației de handbal din tara africană. El se adaugă, aci, antrenorilor de fotbal I. Mo- troc, M. Dridea. N. Oaidă și Traian Ionescu, de asemenea, solicitați.Să mai spunem că șl alți tehnicieni români au fost trimiși cu contract in alte țări : Ștefan
© B.D. intră In acțiune : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11.15: 13,30; 15,45; 18; 
20, MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15;
13.30; 15,45; 18; 20,15.
® Ultimul cartuș : FERENTARI 
(£0 49 85) — 15,30: 17,30; 19.30.
© Comoara j PACEA (60 30 85) — 15,30; 
17,30: 19,30.

Dragoste și statistică : CENTRAL 
(14 12 24) - 9: 12; 15.30; 18.30.
® Mica romanță — 9; 11; 13,15; Răs
coala — 15,30; 17,45; 20 : TIMPURI 
NOI (15 6110).
© Cintec pentru o rîndunică : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13.30; 15,4$; 
18; 20.15.
© Grăsuna Tilla — 9; 10,45; 12,30:
14,15; 16; Raidul vărgat — 17,45; 19,45 : 
DOINA (16 35 38).
© Al șaselea: DACIA (50 35 94) — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
® Bicicleta: LIRA (317171) — 15,30; 
17,30; 19,30.

Covaci și Viorel Kraus activează in Grecia. Ion Popa (box) și Mihai Burlan (lupte) abia s-au înapoiat din Indonezia, iar o serie de arbitri și antrenori de volei sau de fotbal lucrează in prezent in Emiratele Arabe Unite.Este, șl în acest fapt, deopotrivă o dovadă a calităților profesionale recunoscute ce-i caracterizează pe tehnicienii din sportul nostru, dar și o dovadă a bunelor relații de colaborare între România și țările respective.
„Flash”® Știați că există și campionate europene de judo pentru femei ? Zilele trecute s-a disputat la Genova ediția 1983. Ciști- gătoarele titlurilor : KarenBriggas (Anglia), la categ. 48 kg; Koretta Doyle (Anglia). 52 kg; Gerda Winklbauer (Austria). 58 kg; Ingrid Berghmans (Belgia), categoria ..open".® Grație în bună măsură revenirii lui Michel Platini la marea formă sportivă ce l-a consacrat, noul său club Juventus Torino a înregistrat 4 victorii consecutive : 3—0 cu Fiorentina. 4—0 cu Udinese. 2—1 la Birmingham cu Aston Villa, 2—1 în deplasare la A.S. Roma.© Cum se va juca mai departe (faza semifinală) in ..Cupa Davis" ? învingătoarea dintre Australia și România — cu în- vingătoarea dintre Franța și Paraguay ; învingătoarea dintre Argentina și Italia — cu învingătoarea dintre Noua Zeelandă și Suedia.

O Tînărul baschetbalist american Daune Corley (17 ani), un fundaș de 1,74 m. este autorul unei isprăvi puțin comune : în numai 3 secunde a înscris... 10 puncte (4 prin două coșuri din acțiune și 6 prin faulturi, dintre care trei .faulturi tehnice), în total, el a marcat 24 puncte în meciul respectiv — ceea ce. totuși, n-a putut scăpa echipa sa (Universitatea din Rensaeler. statul New York) de înfrîngerea cu 68—71 în , fata formației Catskill.
Gheorqhe MITROI

© Agonia ; STUDIO (59 53 15) — 10; 
13; 16; 19, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 
12,30; 16; 19.
© Acel minut, acea secundă : MUN
CA (2159 97) — 15; 17,15; 19,30.
• Pe aripile vîntului : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) - 9,30; 14,30; 18.30.
© Abba : SALA MICA A PALATU
LUI — 17,15; 20, PATRIA (11 86 25) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Tunurile din Navarone : BUCU
REȘTI (15 61 54) - 9,30; 12,45: 16; 19,15, 
FAVORIT (45 31 70) — 9,15; 12,30; 16,30; 
19,30.
© Imperiul contraatacă : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,45: 14.30; 17,15: 20.
© Despărțire temporară : AURORA 
(35 04 66) — 9; 12; 16; 19, GLORIA 
(47 46 75) — 9; 12,15; 16; 19,15, VOLGA 
(79 71 26) — 9; 12; 16; 19.
® Expresul colonelului Von Ryan : 
FLAMURA (85 77 12) - 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20.

ASTĂZI, 
LA FOTBAL 

Șl RUGBÎ© Astăzi, pe stadionul „23 August" din Tg. Mureș, se va disputa meciul internațional amical dc fotbal dintre echipele României și Turciei.Partida va începe la ora 15.30 și va fi arbitrată de Bernd Stumpf (R. D. Germană). Posturile noastre de radio vor transmite în întregime pe programul 1 desfășurarea acestui meci.® Campionatul național de rugby programează astăzi o nouă etapă. în Capitală se vor desfășura trei partide : Grivița Roșie — Știința Petroșani (teren Parcul Copilului, ora 12) ; Steaua — C.S.M. Sibiu (stadionul din Ghencea — ora 15) și Sportul Studențesc — Farul Constanța (terenul Tei — ora 15). întîlnirile din țară î Universitatea Timișoara — Rulmentul Birlad ; Politehnica Iași — Dinamo, Gloria P.T.T. Arad — Politehnica Cluj-Napoca și Știința Baia'Mare — Rapid București.Pe primul loc în clasament se află Steaua cu 40 puncte, urmată de Dinamo — 39 puncte (un joc mai mult) și Farul — 37 puncte.
vremea

® ALPII „CRESC" ÎN
ÎNĂLȚIME. Cercetătorii elvețieni au stabilit că Alpii „cresc" în fiecare an cu 1 mm. Recordul îl deține regiunea Brig, care crește anual cu mai bine de IV2 mm. Acest fenomen este o dovadă în plus a activității scoarței terestre, și din acest punct de vedere constituie o informație valoroasă pentru cercetători. Dar există și un aspect ‘negativ al acestei mișcări : pericolul afectării pereților barajelor. Datele furnizate de măsurătorile făcute timp de 100 de ani vor fi folosite la realizareaunei hărți a mișcărilor tectonice.

© CHAPLIN INEDIT.Televiziunea britanică a difuzat un film montat din secvențe pe

care Charlie Chaplin a preferat să nu le prezinte publicului. Filmul reprezintă un .crîmpei din cei 100 000 metri de peliculă nefolosită sau din proiectele eșuate ale ilustrului cineast, descoperite de doi cinefili britanici. Chaplin, care lucra fără scenariu, avea obiceiul să distrugă toate secvențele neutilizate. Citeva bobine au scăpat totuși de distrugere, fiind descoperite la locuința sa din Elveția și din ele a fost alcătuit filmul amintit.
® „LĂMÎIUL LETON". După ce a fost cultivat, în Letonia ca plantă decorativă in parcuri și grădini, gutuiul japonez a început să dea recolte de pină la 10 kg fructe de fiecare arbust, în urma strădaniilor de

selecționare întreprinse de specialiștii de la sovhozul-școală Smiltenski. Un randament de cinci ori mai mare decit al gutuiului japonez obișnuit. Fructele au aspectul unor mere mici, dar cu miros de lămîie — de unde și denumirea de „Lămîiul leton", dată arborelui. Aceste fructe au un bogat conținut in vitamina C, fiind destinate fabricării de sucuri medicinale, compoturi și dulcețuri.
« TELESCOP GI

GANT. în provincia spaniolă Almeida a fost instalrit un telescop gigantic, al cincilea ca mărime din cite s-au construit pină în prezent in lume. Realizat in R.F. Germania, noul telescop cîntărește 18 tone și dispune de o oglindă cu diametrul de 3.5

3

'RETLJT1NOEN8metri. Dip cele patru telescoape de dimensiuni și mai mari, primul se află in Uniunea Sovietică (avind o oglindă cu diametrul de 6 metri), alte două în Statele Unite (cu oglinzi de 5 și. respectiv. 4 metri) și unul’ în Chile (dispunind de o oglindă de 4 metri).
® METEORIȚI SELE

NARI. Cercetători americani au descoperit în Antarctida, în- tr-un punct aflat la 200 de km spre nord-vest de stațiunea de cercetări polare Mac Murdo, un

meteorit despre care cred că provine din solul lunar. Este o mică bucată de piatră de o culoare verde-deschis, a cărei componentă minerală sugerează originea sa selenară. Dacă a- ceastă ipoteză 'este justă, descoperirea ar fi un eveniment important pentru astronomie. De mai multi ani se consideră că meteoriții care cad pe Lună provoacă desprinderea din solul ei a unor bucăți de rocă și proiectarea lor in spațiu. Micul meteorit din Antarctida ar fi prima dovadă a faptului că acest fenomen se produce intr-adevăr.

© TRATAMENT CON
TRA „CARIEI ARAMEI". Temută de bibliofili și colecționarii de artă grafică, „caria aramei", pînă acum fără leac, pare să-și fi găsit leacul. „Caria aramei" se datorează anumitor pigmenți coloranți pe bază de aramă pe care artiștii i-au utilizat. încă din antichitate, in vederea obținerii culorii verzi și care, pînă la urmă, atacă hir* * tia și pergamentul, descompu- nindu-le pînă la dezagregare completă, odată cu trecerea timpului. Un grup de specialiști vienezi a găsit tratamentul căutat de atîta vreme de toti restauratorii de artă din lume. „Vrăjitoria" se numește bicarbonat de magneziu, substanță

Timpul probabil pentru intervalul 9 
martie, ora 20 — 12 martie, ora 20. în 
tară : Vremea va fi în general fru
moasă, cu cerul variabil în regiunile 
din sudul țării. In nordul țării cerul 
va fi temporar noros și vor cădea pre
cipitații locale sub formă de ploaie, 
lapoviță și ninsoare. Vint moderat, cu 
intensificări în zona de munte. Tem
peraturile in inline vor fi cuprinse între 
minus 4 și plus 6 grade, izolat mai 
coborîte în depresiuni, iar valorile ma
xime vor oscila între 5 și 15 grade. 
Ceață slabă dimineața și seara. în 
București : Vremea va fi în general 
frumoasă, cu cerul variabil. Vînt slab 
pînă lă moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 3 și 5 grade, iar 
cele maxime între 8 și 12 grade. Ceață 
slabă dimineața. (Margareta Struțu, 
meteorolog de serviciu).

• Piedone Africanul : FEROVIAR 
(50 51 40) - 9; 11.30: 14,15: 17: 19,30.
• Competiția; ARTA (213186) — 9; 
11,15; 13,30: 15.45: 18; 20.
O Pe căi nelegale: BUZEȘTI (50 43 58) 
— 9: 11,15: 13.30: 15.45: 18: 20.
© Sindromul : UNION (13 49 04) — 10; 
13: 16: 19.
© Marea evadare : FLORFASCA 
,33 29 71) - 9.15; 12,15; 16; 19,15, TOMIS 
(21 19 46) 9: 12.15: 16; 19.15.
© Clinele: GIULEȘTI (17 55 46) - 9; 
11,15: 13.30; 15,45: 18; 20.
© Domnul miliard : DRUMUL SĂRII 
(3128 13) — 15,30: 17.30; 19,30.
• Războiul stelelor : FLACARA
(20 33 40) — 14; 16.30: 19.
• Papillon : VIITORUL (11 48 03) — 9; 
12; 15,30: 16,30.

Safari Express : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15,30: 17,30: 19.30.
© Șeriful din Tennessee : POPULAR 
(35 15 17) — 11; 13; 15: 17.15; 19.30.

care „învelește" pigmenți! de aramă într-un fel de capsulă și stopează „caria". Procedeul constă in amestecarea unor agenti de consolidare, cum ar fi celuloza sau cleiul de origine animală. cu bicarbonat de magneziu, amestecul fiind aplicat pe suprafețele friabile. Cu acest procedeu s-a reușit conservarea unor piese unice din Biblioteca națională austriacă.
© AȘEZĂRI DIN EPO

CA DE PIATRĂ. ln in9Ula Sahalin din U.R.S.S. au fost descoperite de curînd cîteva a- șezări din epoca de piatră. Cele patru așezări au luat naștere cu 12 000—15 000 de ani în urmă, pe vremea cînd Insula Sahalin era

încă o peninsulă a continentului asiatic.
® VIN... „DIVIN". Cît‘- va tineri norvegieni dintr-o mică localitate situată în sudul țării au transformat subsolul unei biserici în distilărie clandestină. Faptul, petrecut in timpul grevei naționale a lucrătorilor de la Monopolul norvegian al vinurilor și lichiorurilor, a fost descoperit din întîmpla- re, cu prilejul unui rond al serviciilor de pază contra incendiilor. Deși autoritățile ecleziastice locale au considerat acțiunea ca fiind ilegală și imorală, șeful poliției a'abandonat cercetările. Cu puțin timp in urmă, locuitorii așezării hotărîseră ca în o- rășelul lor să fie jnterzis consumul alcoolului.



CONFERINȚA LA NIVEL ÎNALT DE LA NEW DELHI A ȚĂRILOR NEALINIATE

0 PUTERNICĂ AHR1ARE A POIIM DE DEZVOLTARE 
PAȘNICĂ, LIBERĂ ȘI SUVERANĂ A TUTUROR POPOARELOR

s# nreseJInHIu! IteSs taascii primii ca vii iwas si luată apredcrtDELHI 8 — Trimisul Agerpres, Șt. Nieolae, transmite : In continuarea lucrărilor Conferinței la nivel înalt a țărilor nealiniate, marți au fost ascultate discursurile pronunțate de alți șefi de stat, de reprezentanți ai unor organizații internaționale, în ale căror puncte de vedere s-a regăsit aceeași preocupare de a mobiliza statele membre pentru acțiuni in favoarea păcii, a stingerii focarelor de conflict, pentru depășirea actualei crize economice internaționale.Cu un deosebit interes, participant! la reuniune și cei peste 1 500 de ziariști acreditați la acest forum internațional au primit Mesajul adresat Conferinței la nivel înalt de tovarășul Nieolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, document care sintetizează strălucit poziția țării noastre, a șefului statului român față de marile probleme internaționale politice și economice care stau în atenția participanților la . conferință, a tuturor popoarelor lumii. Au fost reținute înalta apreciere dată rolului țărilor nealiniate în viața politică mondială, în imprimarea unui curs pozitiv în desfășurarea evenimentelor internaționale, în eforturile pentru promovarea păcii și colaborării între popoare, sublinierea că mișcarea țărilor nealiniate reprezintă un factor de seamă in lupta împotriva oricăror forme de dominație și asuprire, pentru afirmarea unei politici noi, democratice, bazată pe egalitate și respect reciproc, pe dreptul fiecărui popor de a se dezvolta liber, deplin stăpîn pe bogățiile naționale, pe destinele sale — principii ce sînt promovate cu fermitate și consecvență de România, ca țară socialistă în curs de dezvoltare. Totodată, se relevă convingerea șefului statului român că inaltul forum al țărilor nealiniate întrunit la Delhi se va înscrie ca o nouă contribuție importantă a țărilor nealiniate Ia promovarea încrederii, păcii și colabo- 
i rării intre popoare, la eforturile consacrate făuririi unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.în continuarea dezbaterilor generale au luat cuvîntul președintele j Guineei, președintele Kenyei, secretarul general al O.N.U., președintele
țI. In cuvîntul său, președintele■ Guineei, Ahmed Sekou Toure, a ex
il primat convingerea că actuala reuniune de la Delhi se va constitui in forul unor acțiuni concrete și urgente in direcția soluționării problemelor fundamentale ale lumii de azi. Printre acestea, el a subliniat necesitatea încetării cursei înarmă-i rilor, soluționarea crizei din Orien- ' tul Mijlociu, inclusiv a problemei l palestiniene, urgentarea accesului la ț independență al Namibiei. Președin- i tele Guineei a lansat, de asemenea, ; un apel statelor nealiniate să acțio- ! neze în deplină unitate, pentru a■ deveni un partener puternic în dia- I, logul economic și politic cu țările ‘ dezvoltate.■ Președintele Kenyei, Daniel Arapi Moi, președinte în exercițiu al Or- j. ganizației Unității Africane (O.U.A.). j a scos în evidență cursul periculos al j situației internaționale actuale, subliniind necesitatea unor eforturi con-; certate pentru soluționarea proble- I melor divergente, a tensiunilor exis- I tente în diferite regiuni ale lumii.Referindu-se la Orientul Mijlociu, r Arap Moi a condamnat politica Is- 
i radului, care refuză să recunoască drepturile poporului palestinian, 
î „Kenya consideră că problema ț Orientului Mijlociu nu poate fi so- îuționată fără participarea poporului ; palestinian" — a evidențiat șeful statului kenyan.Arătînd că mișcarea de nealiniere se pronunță împotriva violenței și a provocărilor la război, vorbitorul a menționat că războiul irako-iranian i constituie o tragedie căreia trebuie i să i se pună capăt. El a cerut Ira- : kului și Iranului să găsească urgent ; o soluție pentru reglementarea aces- . tui conflict1 Acordînd o atenție deosebită■ situației din zona australă a conti- ' nentului african, Arap Moi a con- 
i damnat orice amînare a realizării ini’ dependenței Namibiei, sub conducerea Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.). El a. denunțat, totodată, regimul rasist sud-african, care ignoră rezoluțiile O.N.U. în legătură cu rezolvarea problemei namibiene.Șeful statului kenyan a subliniat necesitatea stringentă a realizării dezarmării, a curmării cursei iraționale a înarmărilor și a canalizării directe a sumelor irosite în scopuri militare în special pentru sprijinirea progresului țărilor în curs de dezvoltare.Subliniind că situația economică internațională după cel de-al doilea război mondial nu a fost niciodată atît de serioasă ca în prezent, Arap Moi a menționat că aceasta pune în pericol în mod grav pacea și securitatea generală. El a chemat la începerea, cît mai curînd posibil, a . dialogului Nord-Sud în ce privește stabilirea unei noi ordini economice internaționale și, în context, a scos în evidență necesitatea intensificării raporturilor de cooperare, pe plan economic, dar și în alte domenii, între țările în curs de dezvoltare, în acest sens, șeful statului kenyan și-a exprimat speranța că cea de-a J VI-a Conferință U.N.C.T.A.D. din . vara acestui an, de la Belgrad, se va ; încheia cu rezultate pozitive.Luînd cuvîntul, Javier Perez de Cuellar, secretarul general al O.N.L'., a subliniat rolul important ce revine țărilor nealiniate în orice ini- ' țiativă însemnată a Organizației Națiunilor Unite. Ținînd seama de încordarea înregistrată în viața internațională. în fața acestei conferințe se află ..răspunderea sporită care corespunde speranțelor ce se pun în ea", a declarat secretarul general al O.N.U.Subliniind că Națiunile Unite trebuie să fie intr-o mai mare măsură un cadru pentru „negocieri și hotă- rîri. și nu un loc pentru confruntări și dezbateri fără concluzii", Perez de Cuellar a arătat că se impune creșterea rolului O.N.U. în rezolvarea situației din Orientul Mijlociu, care — a spus el — trebuie reglementată pe baza unei soluții globale și a respectării depline a dreptului poporului palestinian la autodeterminare. De asemenea, vorbitorul a evidențiat necesitatea reglementării de urgență a problemei Namibiei, pe baza Rezoluției 435 a Consiliului de Securitate. Exprimîndu-și regretul pentru continuarea conflictului tragic și distructiv dintre Iran și Irak, el a precizat că O.N.U. stă la dispoziția celor două părți aflate in • conflict, pentru medierea și soluționarea acestei probleme.Scoțînd în evidență deteriorarea climatului internațional, Perez de Cuellar ă subliniat necesitatea stăvilirii cursei înarmărilor și a înfăptuirii dezarmării — în special în domeniul nuclear ca sarcină prioritară — dar și în ce privește armamentul clasic.Subliniind că problemele economice ocupă mai mult ca oricînd un 

loc dominant în politica internațională, vorbitorul a apreciat că „spiritul de colaborare internațională a slăbit tocmai in momentul cind ar fi trebuit să se manifeste cel mai pregnant". Adevăratele soluții pe acest plan pot fi găsite numai dacă se ține seama de interdependența crescindă a economiilor Nordului și Sudului — a spus secretarul general al O.N.U., apreciind că sarcina prioritară in această privință constă in oprirea înrăutățirii în continuare a situației țărilor în curs de dezvoltare și adoptarea de măsuri menite să relanseze dezvoltarea lor economică. El a evidențiat că este necesar să se treacă imediat la măsuri pentru consolidarea lichidităților și a rezervelor monetare ale acestor state, pentru sporirea ajutorului, care să fie acordat în condiții mai favorabile țărilor cu venituri mici, pentru eșalonarea pe termen mai lung a rambursării datoriilor lor. De asemenea, trebuie intensificate eforturile pentru realizarea programului integrat, de materii prime, pentru combaterea noilor tendințe protecționiste.Aceste măsuri — a spus el — menite să relanseze activitatea economică a țărilor in curs de dezvoltare nu diminuează necesitatea restruc
IDEI MAJORE EVIDENȚIATE IN INTERVENȚIILE 

PARTICIPANȚILOR :

® Coexistența pașnică, suveranitatea, cooperarea, nea
mestecul în treburile interne: principii imuabile ale 
nealinierii

® Stăvilirea cursei înarmărilor, cerință primordială a con
temporaneității

• Inechitățile economice, practicile protecționiste, povara 
datoriilor externe periclitează grav pacea și securitatea 
internațională

turării relațiilor economice interstatale și a instaurării unei noi ordini economice internaționale. Vorbitorul și-a exprimat regretul pentru faptul că nu au început negocierile globale inițiate de țările nealiniate încă din 1979. Cea de-a VI-a Conferință U.N.C.T.A.D., care va avea loc la Belgrad, trebuie să constituie un adevărat prilej pentru soluționarea unei serii de probleme privind relațiile Nord-Sud. a declarat Ferez de Cuellar.Samora Machel, președintele R. P. Mozambic, a subliniat necesitatea respectării și promovării de către statele nealiniate a principiilor de bază formulate de fondatorii mișcării de nealiniere.In context, el a evidențiat că există forțe care sprijină imperialismul. î.n- cercind să neutralizeze mișcarea de nealiniere.Referindu-se pe larg la situația din sudul Africii, el a condamnat politica rasistă și de apartheid a R.S.A., ca și presiunea externă exercitată sub diverse forme asupra statelor din „prima linie".Șeful statului moza'mbican a denunțat, totodată, manevrele unor țări occidentale ce încearcă să împiedice accesul poporului namibian la liber- tațe și independență.Regele Birendra al Nepalului a insistat asupra necesității stabilirii unor zone de pace in întreaga lume și a reamintit cererea țării sale de a fi declarată ca o astfel de zonă. Coexistența pașnică, suveranitatea, cooperarea și neamestecul în treburile interne ale altor state sînt principiile nealinierii care au rezistat încercărilor timpului — a spus el, pe de altă parte, subliniind necesitatea respectării și promovării ferme în viața internațională a acestor direcții fundamentale de acțiune ale mișcării de nealiniere.în legătură cu o serie de aspecte ale situației internaționale, vorbitorul a reamintit sprijinul țării sala față de Organizația pentru Eliberarea Palestinei și Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) și a reafirmat necesitatea respectării integrității teritoriale și a statutului de nealiniere al CipruluiȘeful statului Sri Lanka, Junius Jayewardene, după ce s-a referit la problemele grave create statelor nealiniate — in majoritate țări în curs de dezvoltare — de recesiunea economică mondială, a subliniat. între altele, necesitatea unui moratoriu asupra datoriilor externe, precum și a organizării unei reuniuni de urgență a Fondului Monetar Internațio

Republicii Populare Mozambic, șeful statului Sri Lanka, regele Nepalului, președintele Egiptului, președintele Consiliului de Miniștri al R.S. Vietnam, premierul statului Mauritius, primul ministru al Malayeziei, președintele Consiliului de Miniștri din Bangladesh, președintele Algeriei.Paralel cu dezbaterile generale, și-au început activitatea și grupurile de lucru și de redactare ale Comitetului politic și Comitetului economic, a căror sarcină este coordonarea pozițiilor delegațiilor participante in legătură cu proiectul Declarației finale a celei de-a VlI-a Conferințe la nivel înalt a țărilor nealiniate.în Comitetul economic, un grup de lucru a început examinarea propunerilor referitoare la acțiunile țărilor nealiniate în vederea începerii tratativelor globale Nord-Sud. în acest sens, se pornește de la ideea că începerea tratativelor globale constituie obiectivul cel mai important al țărilor nealiniate și al celor în curs de dezvoltare, ca punct de plecare în direcția restructurării economiei mondiale și pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale. A fost luată în discuție propunerea Indiei ca noul birou de coordonare să fie împuternicit să acționeze pentru înlăturarea obstacolelor care mai stau în calea inițierii tratativelor globale. Reprezentantul Algeriei a propus ca tratativele să se desfășoare in trei faze, urmînd ca anul în curs să fie consacrat luării celor mai urgente măsuri în acest sens. La rindul său, reprezentantul Pakistanului a propus instituționalizarea întîlnirilor Nord-Sud la cel mai înalt nivel, la care să se examineze anual problemele economiei mondiale. în propunerea pakistaneză se relevă necesitatea folosirii tuturor organismelor internaționale existente susceptibile să sprijine impulsionarea tratativelor Nord-Sud.Dezbaterile au loc într-o atmosferă constructivă, reflectînd năzuința și dorința participanților de a găsi formulări reciproc avantajoase și acceptabile în problemele care preocupă țările participante la mișcarea de nealiniere.
nal. Țările în curs de dezvoltare, împovărate de un nivel record al datoriilor externe — a spus el — trebuie, acum, să facă față prețurilor scăzute la produsele lor exportate, stagnării comerțului, măsurilor protecționiste, greutăți care, perpetuate, nu pot să ducă decit la o prăbușire economică generală. Junius Jayewardene a propus alcătuirea unei misiuni a unor șefi de stat din țări nealiniate, coordonată de președintele în exercițiu al mișcării de nealiniere, premierul indian Indira Gandhi, care să efectueze un turneu în diverse state dezvoltate pentru a prezenta propunerile statelor nealiniate in vederea opririi degradării situației economice mondiale, in special a -aceleia din țările în curs de dezvoltare, cu consecințe grave pentru toate statele și popoarele lumii.Lansind un apel pentru unitatea statelor nealiniate, pentru soluționarea negociată, prin dialog a problemelor în suspensie, președintele Egiptului, Hosni Mubarak, a menționat că „unitatea mișcării de nealiniere este baza forței și a eficacității sale. Această unitate — a spus el — nu este o simplă lozincă, ci o realitate bazată pe identitatea de interese".

„Actualul deceniu este caracterizat printr-o criză economică ce amenință progresele obținute de omenire", a menționat vorbitorul. Apelînd la dezvoltarea cooperării internaționale, el a arătat că are în special in vedere „necesitatea presantă" de creare a unui nou spirit de conlucrare, al cărui singur criteriu să fie dreptul egal pentru toate popoarele la o viață stabilă. De asemenea, el s-a pronunțat pentru intensificarea eforturilor consacrate evitării declanșării de noi conflicte și, totodată, pentru încetarea experiențelor nucleare, garantarea folosirii energiei atomului in scopuri pașnice și pentru micșorarea încordării internaționale.Președintele Mubarak a menționat că sint necesare măsuri hotărite pentru a se pune capăt războiului ira- niano-irakian, apreciind că acesta amenință securitatea și stabilitatea întregii regiuni a Golfului. în ceea ce privește situația din Orientul Mijlociu, el s-a pronunțat pentru stabilirea unei „puteri palestiniene in Cisiordania și Gaza, care să-și asu-- me responsabilități în coordonare cu țările interesate, îndeosebi Iordania". „Dacă nu va fi găsită o soluție problemei palestiniene, care se află in centrul conflictului, nu va putea avea loc o reglementare globală a situației din Orientul Mijlociu" — a spus Mubarak. Totodată, el și-a reafirmat sprijinul față de Liban și a cerut retragerea trupelor israeliene de ocupație de pe teritoriul libanez.împreună cu forțele iubitoare de pace din întreaga lume, mișcarea de nealiniere sprijină activ toate inițiativele îndreptate spre încetarea cursei înarmărilor, apărînd pacea in lume și luptând pentru destindere internațională — a declarat șeful delegației R. S. Vietnam, primul ministru Fam Van Dong. Relevînd că la precedenta reuniune la nivel înalt a țărilor nealiniate s-a confirmat 'forța crescindă a nealinierii, vorbitorul a menționat că, paralel, s-au evidențiat încercările forțelor imperialiste de a accelera escaladarea cursei înarmărilor, a politicii de intervenție și agresiune, de intensificare a exploatării economice — acțiuni ce pun la grea încercare mișcarea de nealiniere. El a sprijinit ideea declarării regiunii Oceanului Indian drept zonă a păcii, lipsită de arme nucleare, și a exprimat solidaritatea cu lupta popoarelor din Asia, Africa și America Latină împotriva exploatării și dominației străine. Referindu-se la situația din Asia de sud-est, premierul vietnamez și-a exprimat convingerea că, prin bunăvoința tuturor părților, vor pu

tea fi instaurate pacea și stabilitatea în această parte a lumii.Primul ministru al statului Mauritius, Annerood Jugnauth, a avertizat asupra consecințelor primejdioase ale prezenței militare străine în Oceanul Indian, relevind necesitatea transpunerii in viață a rezoluției Națiunilor Unite privind transformarea acestui ocean într-o zonă a păcii. El a reafirmat sprijinul țării sale față de propunerea privind convocarea unei conferințe internaționale consacrate declarării Oceanului Indian zonă lipsită de baze militare străine și de arme nucleare.Primul ministru al Malayeziei, Ma- hatir Mohamed, a relevat rolul mișcării de nealiniere, evidențiind că existența acestei mișcări a devenit o necesitate pentru lumea întreagă. El a condamnat încercările forțelor imperialiste de a-și impune dominația in lume. Este vital pentru țările nealiniate — a spus vorbitorul — ca ele să rămînă profund atașate principiilor și idealurilor mișcării de nealiniere, îndeosebi principiilor neintervenției și neamestecului in treburile interne ale altor țări, respectării suveranității, integrității teritoriale și independenței statelor, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu folosirea forței, coexistenței pașnice între națiuni.Primul ministru al R. P. Bangladesh, Hussain Muhammad Ershad, a pus un accent deosebit pe necesitatea începerii cît mai urgente a negocierilor globale dintre țările în curs de dezvoltare și țările dezvoltate, în vederea instaurării unei noi ordini economice internaționale. Atrăgînd atenția asupra faptului că situația politică și economică internațională s-a agravat și că aceasta afectează îndeosebi țările în curs de dezvoltare, vorbitorul a relevat că în ultimii ani datoria externă a acestor țări aproape s-a dublat, în timp ce prețurile principalelor lor produse de export au scăzut. El a arătat, de asemenea, că, in pofida unpr acorduri internaționale, programele) de asistență pentru țările în curs de dezvoltare se reduc, aceste țări fiind într-o măsură tot mai mare victime ale practicilor protecționiste instituite in comerțul internațional, ale crizei energetice, ale penuriei alimentare.Președintele Algeriei, Chadli Ben- djedid, a declarat că țara sa este profund atașată principiilor fundamentale ale nealinierii. Mișcării de nealiniere îi revine meritul de a fi abordat într-o strinsă legătură problemele păcii, securității, dezarmării și dezvoltării — a declarat el. Problemele situației economice mondiale sînt probleme globale, iar identificarea de soluții globale trebuie șâ constituie obiectivul spre care trebuie să fie orientată activitatea țârilor nealiniate și a celor în curs de dezvoltare.Vorbitorul a propus ca cea de-a Vil-a Conferință la nivel înalt a țărilor nealiniate să adopte un „Apel la colaborare planetară" pe plan economic, apreciind că acest apel va avea un ecou și mai amplu prin întărirea colaborării „Sud—Sud". Subliniind complexitatea sarcinilor care stau în fața mișcării de nealiniere, președintele Algeriei și-a exprimat convingerea că aceasta dispune de mijloacele necesare pentru a-și realiza obiectivele.Delegația Organizației pentru Eliberarea Palestinei a prezentat un proiect de rezoluție pentru a fi adoptat ca parte a raportului politic al Conferinței la nivel înalt a țărilor nealiniate. O pace justă și durabilă, se arată in document, nu poate fi realizată fără retragerea completă și necondiționată a trupelor Israelului din toate teritoriile palestiniene și arabe ocupate în 1967, inclusiv din partea arabă a Ierusalimului. Fără o soluționare bazată pe exercitarea drepturilor inalienabile ale poporului palestinian, fără respectarea dreptului său la independență națională și suveranitate nu se poate ajunge la o pace justă și durabilă in Orientul Mijlociu.In proiectul de rezoluție sînt reafirmate statutul O.E.P. de singur reprezentant legitim al poporului palestinian și dreptul organizației de a participa, pe picior de egalitate și independent, la toate eforturile internaționale legate de această problemă, pe baza rezoluțiilor O.N.U.La Delhi a fost anunțată componența noului Birou de coordonare al țărilor nealiniate pentru următorii trei ani. Președinte al Biroului a fost desemnată Indira Gandhi, primul ministru al Indiei. Biroul de coordonare include, de asemenea, 22 de vicepreședinți.

Măsurile 
de dezarmare - 

o necesitate 
de extremă urgență 

Intervenția reprezentantului 
român la lucrările Comitetului 

de la GenevaGENEVA 8 (Agerpres). — La Geneva continuă dezbaterile Comitetului de dezarmare, in cadrul cărora delegațiile statelor membre iși expun pozițiile de principiu în legătură cu prioritățile de acțiune pe care le impun noile evoluții ale cursei înar- ihărilor.Luînd cuvîntul în ședința plenară de marți, șeful delegației române, ambasadorul Ion Datcu, a arătat că în concepția României, a președintelui Nieolae Ceaușescu, in acest an crucial, cînd adoptarea unor măsuri concrete de dezarmare îmbracă un caracter de extremă urgență, este mai important ca oricînd ca eforturile de negociere să se concentreze pe problemele de fond ale dezarmării, in primul rînd nucleare, și ale prevenirii riscului unui război nuclear. Aspectele procedurale, oricît de importante ar fi ele — a relevat vorbitorul — trebuie subordonate obiectivelor majore și priorităților de substanță ce au fost deja subliniate în comitet de delegația română, ca și de numeroase alte delegații. In acest sens, adoptarea programului global de dezarmare și începerea negocierilor concrete pe tema dezarmării nucleare ar constitui nu numai pași efectivi pe calea dezarmării, ci și un test de eficiență a comitetului, deschizind perspective negocierilor viitoare în unicul for de negocieri multilaterale pe tema dezarmării, care este comitetul de le Geneva.In actualul stadiu al negocierilor — a arătat șeful delegației române — este important să se realizeze un dialog pe temele prioritare ale dezarmării. bazat pe numeroasele propuneri constructive formulate, de delegațiile participante, cu luarea în considerare a punctelor de vedere și intereselor tuturor statelor membre, în afara oricăror poziții de grup sau bloc. Numai în acest cadru eforturile de negociere de la Geneva pot duce la diminuarea și înlăturarea riscului nuclear, la reducerea și. în final, la oprirea cursei periculoase a înarmărilor.
Agențiile '

i7 ------------ I; de presă transmit: ‘

Potrivit datelor preliminare, pînă t marți la amiază se stabilise că 841 I de mineri și-au pierdut viața, 89 j au fost răniți, iar 11 erau dați, dispăruți.
Cu prilejul Zilei internaționale a femeii

Ample aefiuni de protest împotriva 
eurorachetelor

Schimb de mesaje între președintele 
României și președintele federal 

al Republicii AustriaVIENA 8 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nieolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, au fost transmise președintelui federal al Republicii Austria, Rudolf Kirchschlaeger, și doamnei Herma Kirchschlaeger un călduros mesaj de salut, urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului austriac.Exprimînd mulțumiri deosebite pentru mesajul adresat, președintele federal, Rudolf Kirchschlaeger, a transmis președintelui Nieolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, în numele său și al doamnei Herma Kirchschlaeger, un cordial mesaj de prietenie, însoțit de urări de sănătate și fericire personală, de succes și bunăstare poporului român.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către președintele federal al Austriei a tovarășului Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, cu ocazia re
SOFIA: ConvorbiriSOFIA 8 (Agerpres). — Tovarășul Paul Niculescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. președintele Uniunii Centrale a Cooperativelor de Producție, Achiziții și Desfacerea Mărfurilor — CENTROCOOP, care efectuează o vizită in R. P. Bulgaria, s-a intilnit la C.C. al P. C. Bulgar cu tovarășii Ognian Doinov, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P. C. Bulgar, și Vasil Țanov, secretar al C.C. al P. C. Bulgar.Din partea tovarășului Nieolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, au fost transmise, cu acest prilej, cele mai bune urări de sănătate și fericire tovarășului Todor Jivkov, secretar general al C.C. al P. C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, împreună cu urarea adresată poporului bulgar de a obține noi și importante realizări in construcția socialismului.Mulțumind cu căldură, tovarășul Ognian Doinov a transmis, din partea tovarășului Todor Jivkov, cele

Ședința Comitetului C.A.E.R. pentru colaborare 
in domeniul aprovizionării tehnico-materialeMOSCOVA 8 (Agerpres). — La Kiev s-au desfășurat lucrările ședinței a 15-a a Comitetului C.A.E.R. pentru colaborare în domeniul aprovizionării tehnico-materiale. la care delegația română a fost condusă de tovarășul Ion Pățan, ministrul aprovizionării tehnico-materiale și controlului gospodăririi fondurilor fixe, reprezentantul țării noastre în comitet.Comitetul a examinat probleme privind extinderea colaborării țărilor membre ale C.A.E.R. pentru utilizarea rațională și economicoasă a resurselor de combustibili. energie și materii prime, rezultatele schimburilor de produse cu destinație teh- nico-productivă intre țările membre ale C.A.E.R. și măsuri în vederea extinderii acestor schimburi, stadiulUn raport al F.M.I. relevă scăderea producției industriale în principalele țări occidentaleWASHINGTON. - Intr-un raport dat publicității la Washington de Fondul Monetar Internațional (F.M.I.) se arată că producția in

dustrială a principalelor țări occi
dentale a scăzut, în 1982, în medie 
cu 4 la sută din cauza recesiunii 
prelungite. Biroul de statistică al F.M.I., care a alcătuit raportul, menționează că acest declin urmează după alți doi ani — 1980 și 1981— în care industria principalelor 19 țări occidentale — luate ca eșantion al studiului — a cunoscut o stagnare. Potrivit calculelor F.M.I., producția industrială a scăzut în 1982 în S.U.A. cu 8,1 la sută, în R.F.G. (în primele 9 luni din 1982, pentru care există statistici) - cu 1,4 la sută, în Franța — cu 1,4 la sută (tot în primele 9 luni ale anului), în Japonia— cu 1,1 la sută.

zate Ia Bonn și în alte localități ale țării manifestări ale femeilor muncitoare din R.F.G.,De asemenea, peste 600 de femei, însoțite de copiii lor, au participat la o demonstrație desfășurată la Bonn, în fața Ministerului vest-german al Apărării, împotriva planurilor N.A.T.O. de instalare a noi rachete nucleare americane în R.F.G. și in alte țări vest-europene. pentru dezarmare și pace.NICOSIA 8 (Agerpres). — La chemarea Comitetului de coordonare al organizațiilor de femei, în Cipru au avut loc demonstrații și mitinguri in cadrul cărora reprezentantele femeilor cipriote și-au exprimat hotărirea de a-și intensifica acțiunile împotriva războiului, pentru realizarea dezarmării și salvgardarea păcii. Intr-un mesaj transmis secretarului general al O.N.U. de femeile cipriote se arată, între altele : „Conștiente de pericolul grav care planează în prezent asupra lumii, protestăm cu fermitate împotriva planurilor N.A.T.O. de instalare în Europa occidentală a unor noi rachete nucleare, ne pronunțăm pentru dezarmare nucleară și pentru eliminarea tuturor tipurilor de arme de nimicire în masă". 

uniunii de la Viena privind cooperarea și dezvoltarea internațională.în cursul discuției, președintele federal a evocat cu plăcere intîlnirile pe care le-a avut cu tovarășul Nieolae Ceaușescu, atît la București, cit și la Viena, cu ocazia vizitelor din 1978 și 1981. Apreciind că relațiile româno-austriece sint deosebit de bune, șeful statului austriac a relevat importanța deosebită a întîlnirilor la nivel inalt pentru dezvoltarea continuă a legăturilor pe multiple planuri dintre cele două țări. Președintele federal a subliniat că este bine cunoscută grija permanentă pe care președintele Nieolae Ceaușescu o poartă pentru evoluția ascendentă a raporturilor României cu Austria. în încheiere; președintele federal al Republicii Austria, Rudolf Kirchschlaeger, și-a exprimat satisfacția pentru faptul că întilnirea i-a oferit încă un prilej de a reafirma sentimentele sale de stimă și prietenie față de președintele României; tovarășul Nieolae Ceaușescu.La convorbire a participat Octavian Groza, ambasadorul României la Viena.
româno-bulgaremai sincere urări de sănătate și fericire personală tovarășului Nieolae Ceaușescu, precum și urarea de noi succese poporului român in opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.în timpul întrevederii, care desfășurat intr-o atmosferă de caldă prietenie tovărășească, s-a dat o inaltă apreciere relațiilor de prietenie și colaborare rodnică româno- bulgare, care se dezvoltă cu succes pe baza hotărârilor și înțelegerilor stabilite la cel mai înalt nivel. Totodată, a fost relevată preocuparea Uniunii Centrale a Cooperativelor de Producție. Achiziții și Desfacerea Mărfurilor din România și Uniunii Centrale a Cooperativelor din Bulgaria pentru adincirea legăturilor de colaborare, dezvoltarea schimburilor economice și a cooperării în producție intre cele două organizații.La întilnire au participat Ivan Pră- mov, președintele Uniunii Centrale a Cooperativelor din Bulgaria, și Petre Duminică, ambasadorul țării noastre la Sofia.

realizării acțiunilor din Programul special de colaborare .pe termen lung in domeniul energiei, combustibililor și materiilor prime.Cu prilejul participării la ședință comitetului, conducătorul delegației române s-a întîlnit cu președintei^ Comitetului de Stat al U.R.S.S. pentru aprovizionarea tehnico-materia- lă, cu ministrul economiei materialelor al R.P. Polone și cu ministrul- președinte al Comitetului de Stat al aprovizionării tehnico-materiale al Republicii Cuba.Au fost examinate posibilități de extindere în continuare a colaborării bilaterale și de sporire a schimburilor de produse între Republica Socialistă România și țările respective. peste prevederile protocoale''or comerciale pe anul 1983. ’Țy

TOKIO. — în Japonia se înregistrează, in prezent, cea mai ridicată rată a șomajului din ultimii 30 de ani. După cum s-a anunțat oficial la Tokio, numărul persoanelor fără un loc de muncă a crescut de la 1.41 milioane, in luna decembrie a anului trecut, la 1.60 milioane in prezent. Aceasta reprezintă o rată de 2,72 la sută (cea mai înaltă din anul 1953) față de 2,41 cit era la sfîrșitul anului trecut,BONN 8 (Agerpres). — După cum informează agenția France Presse, peste 20 000 de muncitori din industria siderurgică a landului vest-german Baden-Wurttemberg au participat, luni, la greve și demonstrații. revendițînd îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață.

BRUXELLES 8 (Agerpres). — „Deceniul Națiunilor Unite pentru dreptul femeii — egalitate, pace și dezvoltare" — a fost tema unei conferințe internaționale a femeilor, desfășurată la Bruxelles cu ocazia zilei de 8 Martie. La acest forum, organizat de Liga femeilor pentru pace și libertate și Consiliul Național al femeilor belgiene, au luat parte citeva mii de reprezentante din partea organizațiilor de femei din toate țările Europei occidentale, precum șl din S.U.A., Canada, Australia și Noua Zeelandă.în cuvîntarea rostită la reuniune, secretarul general al Ligii femeilor pentru pace și libertate, Edith Ba- lantine, a arătat că în etapa actuală, cind se constată o nouă escaladă a cursei înarmărilor și sporirea riscului unui război nuclear, femeile din întreaga lume cer cu hotărîre stăvilirea competiției militare, în primul rînd în domeniul nuclear, renunțarea la planurile N.A.T.O. de instalare a unor noi rachete nucleare în Europr occidentală, înfăptuirea unor măsuri practice de dezarmare pe continentul european, și la scară globală.In continuare, în cadrul unor comisii și grupuri de lucru au fost examinate diferite aspecte concrete ale luntei femeilor pentru dezarmare și pace.
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I ROMANIA LA T1RGUL INTER
NAȚIONAL DE LA LONDRA. La .

■ Centrul de expoziții „Earl’s Court", 
din Londra, s-a deschis prestigiosul I 
Tirg internațional „Daily mail ideal 
home", aflat la cea de-a 60-a edi- II fie, la care sint n ezente peste 500 j Ide firme din 1" . România par
ticipă cu un st național care ■ I prezintă ultimele realizări ale in- 

| dustriei românești in domeniile • 
bunurilor de larg consum și uz 

I casnic, electrotehnicii, farmaceuti- ■ 
cii, petrochimiei și in alte sectoare. 
Standul României se bucură de in
teresul specialiștilor și al publicu- 

| lui vizitator.ALEGERILE DIN R. P. D. CO-REEANA. Agenția A.C.T.C., citind I datele oficiale anunțate la Phenian, | informează că in cadrul consultării electorale de la 6 martie au .I fost aleși 24 562 de deputați în adu- I I nările populare ale orașelor și dis- * 1 «trictelor.I PLENARA C.C. AL P.C. DIN I NORVEGIA, care a avut loc la Oslo, a dezbătut situația din țară i și sarcinile comuniștilor norvegieniI în perspectiva alegerilor pentru or- 1 ganele locale ale puterii de stat.| Președintele partidului, Hans Kle- | ven. a prezentat raportul „Criza po- I litică și șomajul" și a expus pro-, gramul Partidului Comunist din i Norvegia pentru stăvilirea creșterii• șomajului. Plenara a adoptat o de- 1 clarație în sprijinul apelului adre-I sat parlamentului de mișcarea „Nu | armelor nucleare !“. | . ACCIDENT MINIER. La mina I de cărbuni Armutcuk, din Turcia,1 s-a produs luni un accident cauzat Ide două explozii ale gazelor de mină. în momentul accidentului, 406 mineri se aflau în subteran.

ROMA 8 (Agerpres). — Numeroase femei din Italia. R.F. Germania, Marea Britanie, Olanda, Franța și S.U.A. au protestat, marți, la Comiso — in Sicilia, împotriva amplasării de noi rachete nucleare americane cu rază medie de acțiune în Europa occidentală. Cu ocazia Zilei internaționale a femeii, ele au organizat o demonstrație pe străzile orașului sicilian, încheiată printr-un miting în fața bazei de rachete de la Comiso. Participantele au difuzat un manifest in care subliniază că, asemenea femeilor de la Greenham Common, din Anglia, celor de la Bruxelles, de la Washington și de pretutindeni în lume, ele își continuă lupta pentru pace, împotriva înarmărilor, în primul rind a celor nucleare. Ele au lansait un apel tuturor comunelor și provinciilor Italiei de a respinge staționarea de noi rachete nucleare cu rază medie de acțiune pe teritoriul țării.BONN 8 (Agerpres). — Cu prilejul zilei de 8 Martie, în diferite orașe din R.F. Germania au avut loc demonstrații și mitinguri inițiate de organizațiile de femei pentru drepturi egale, pentru dezarmare. „Pace, pîine și trandafiri pentru femei" — sub această deviză au fost organi


