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- ----------------- RECOLTA '83--------------------  
Pe agenda urgențelor In campania agricola-.

ÎNSĂMÎNȚAREA Șl PLANTAREA LEGUMELORCu fiecare zi se intensifică ritmul lucrărilor agricole de' primăvară. Iar bună parte din acestea se execută in grădinile de legume, unde se însămînțează mazărea, ră- dăcinoasele, verdețurile, se plantează ceapa, usturoiul și cartofii timpurii. Dacă ținem seama că tot acum se produc răsadurile pentru aproape toate culturile care se înmulțesc pe această cale, se acoperă solariile și se pregătește terenul în grădini, avem imaginea completă a ansamblului de lucrări .care se desfășoară în acest important sector al agriculturii noastre. Executarea la termenele stabilite și de cea mai bună calitate a. lucrărilor în legumicultura prezintă o mare însemnătate econotnică și, de aceea,, trebuie să se bucure de aieAțișiî- cuvenită din partea orga- neK.T și organizațiilor de partid, consiliilor populare, organelor de specialitate și cadrelor de conducere din unitățile agricole.După cum se știe, încă în decembrie 1981 a fost aprobat Programul privind autoconducerea. și auto- aprovizionarea teritorială pentru asigurarea populației cu produse agricole animale și vegetale în perioada 1982—1985. în ce privește legumele, prevederile acestui program au în vedere ca în fiecare județ să- se asigure — exceptind unele sortimente extratimpurii — toate cantitățile necesare aprovizionării populației pe plan local. De aici rezultă marea răspundere ce revine consiliilor populare din fiecare județ! și fiecare localitate pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor privind sporirea cantitativă .și calitativă a producției de legume. Tocmai acum este momen- ca organele locale ale puterii

de stat, în lumina atribuțiilor largi pe care le au, să urmărească folosirea întregului potențial al pă- mintului, gospodărirea cu chibzuință a resurselor existente pentru ca de la începutul campaniei de primăvară să existe certitudinea că prevederile cuprinse în planurile
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, au fost insămințate 6 800 hectare cu mazăre de grădină, lucrările fiind mai avansate în județele Timiș, Mehedinți, Giurgiu, Teleorman. Bineînțeles, însămînțarea mazării destinate fabricilor de Conserve trebuie făcută eșalonat,

• Pretutindeni trebuie să se respecte pro 
gramul de însămînțare eșalonată a cui 
turilor

• Este necesară aplicarea obligatorie a nor
melor tehnice prevăzute

• în fiecare unitate producătoare - cantități 
îndestulătoare de răsaduri

• Acoperirea solariilor - o lucrare ce tre
buie executată cu cea mai mare răspun
dere

privind creșterea producției legumicole vor fi îndeplinite și depășite. Aceasta presupune urmărirea permanentă, la fața locului, in unitățile agricole și în gospodăriile populației, a modului în care se desfășoară lucrările de sezon în legumicultura;Pe primul plan al preocupărilor consiliilor populare și organelor de specialitate trebuie să se situeze însămînțarea și plantarea la termenele prevăzute a fiecărui sortiment de legume în parte. Pînă acum, potrivit datelor furnizate de

folosindu-se soiuri cu perioade diferite de vegetație, astfel incit și recoltarea să se poată face pe etape, iar fabricile să aibă posibilitatea să prelucreze cantități cit mai mari, din care să rezulte conserve de calitate superioară. Din acest punct de vedere, nu trebuie să se admită nici un fel de abateri de la graficele stabilite, din simplul considerent de a se raporta . încheierea semănatului. în schimb, la celelalte sortimente de liegume, dar mai cu seamă la ceapă, usturoi și rădăcinoase, nu este

admis ca semănatul să Întîrzie nici 6 zi, nici o oră. Pînă acum au fost insămințate 2 700 hectare cu ceapă uscată, cele mai mari suprafețe realizîndu-se în județele Călărași, Galați, Giurgiu, Teleorman și Buzău ; această lucrare este insă întîrziâtă în județele Bihor, Brăila și in sectorul agricol Ilfov. Cu rădăcinoase au fost insămințate 1 500 hectare, iar cu verdețuri — 700 hectare. Pentru a da. producții mari, insămînțarea acestor culturi trebuie intensificată, pentru că ele au- nevoie de umiditate, care se găsește încă in stratul arabil, de o anumită temperatură — mai scăzută decit la alte culturi. Iată de ce • însămințarea mazării, rădăci- noaselor, plantarea cepei și usturoiului nu trebuie să întîrzie sub nici un motiv, ■Pentru a exista garanția că nivelul producției planificate de legume va fi realizat și depășit, începînd cu cele timpurii, care trebuie să asigure aprovizionarea piețelor începînd cu lunile aprilie-mai, organele de specialitate, toți cei care lucrează în acest sector âu datoria să asigure respectarea cu strictețe a normelor tehnice prevăzute. îndeosebi la culturile cu semințe mici, cum sînt cele, de rădăcinoase, terenul trebuie mărun- țit perfect, iar in condițiile acestei primăveri, cînd rezerva de apă din sol este mai mică, tăvălugirea prealabilă este o lucrare .absolut necesară. Or, în unele unități agricole se neglijează a- ceastă regulă elementară, cunoscută de orice grădinar, ceea ce ar putea duce la o răsărire neuniformă, la o densitate scăzută a pjan-
(Continuare în pag. a IlI-a)

In spiritul sarcinilor și orientărilor 

subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu

Pantelimon - unul din cartierele Capitalei, în care gospodarii 
își vor „spune cuvîntul" și astăziFoto Eugen Dichiseanu

UN NOU VOLUM DIN SERIA „DIN GÎNDSREA
FILOZOFICĂ A PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI11

Remarwbilă contribuție la definirea 
dialectică, novatoare a raporturilor 

dintre stat și societateApariția în librării a volumului tematic „Statul, organizațiile obștești și participarea maselor la conducere în sistemul democrației socialiste" —, volum editat în ciclul „Din gîndireă’ filozofică a președintelui României", Nicolae Ceaușescu — îmbracă o semnificație deosebită. Pentru că, așa cum este îndeobște cunoscut, in tară și peste hotare, contribuția originală a secretarului general al partidului nostru la fundamentarea teoretică a acestor probleme, la prearea și dezvoltarea sistemului unitar al democrației socialiste in România reprezintă una din laturile cele mai importante ale gîndirii politice și activității sale practice în fruntea partidului și statului, o componentă esențială a stilului conducerii științifice, novatoare. revoluționare, imprimat de către tovarășul Nicolae Ceaușescu întregii activități economico-sociale.Ceea ce se desprinde cu evidentă din paginile volumului este abordarea materia- list-dialectică consecventă. în conexiune cu stadiul general de dezvoltare a societății socialiste, a problemelor raportului dintre stat și societate, demonstrația riguroasă a evoluției specifice pe care o cunoaște in mod necesar suprastructura politică, înlăturarea cu hotărire a concepțiilor dogmatice, a prejudecăților in legătură cu conținutul puterii de stat in socialism, promovarea perseverentă a democrației muncitorești, revoluționare. ca factor hotări- tor pentru împlinirea multilaterală a superiorității istorice a noii orinduiri. pentru înaintarea cu succes pe calea socialismului și comunismului.Așa cum rezultă din carte. ideea centrală in jurul căreia se structurează ansamblul cuprinzător al concepției partidului nostru, a secretarului său general in problemele conducerii vieții sociale în socialism este aceea că „socialismul și democrația sint .de nedespărțit", că societatea socialistă poate și trebuie să realizeze cea mai umană formă de guvernare a poporului prin popor și pentru popor. „Partidul nostru — Subliniază tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — pornește de Ia concepția că socialismul trebuie să fie societatea totalei împliniri a personalității umane, in care fiecare cetățean să se simtă stăpin pe destinul său, să poată gindi și acționa nestin- gherit in folosul progresului societății".O asemenea dezvoltare a democra

ției nu este o dorință subiectivă, ci iși are întemeierea în însăși natura socialismului, a misiunii -istorice a clasei muncitoare, în dezvoltarea bazei economice și lărgirea orizontului de cunoaștere, creșterea nivelului de conștiință al maselor de oameni ai muncii. Dezvoltarea și adincirea continuă a democrației socialiste, se arată în operele tovarășu
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£ State Ceaașesl»

Statal, organizațiile obștești 
și prtieifarea masebr ■ 

la eeafewe fo. sistoal

lui Nicolae Ceaușescu, este o necesitate obiectivă, o cerință imperativă majoră a progresului noii societăți. „Nu trebuie să uităm nici un moment că socialismul este opera conștientă a poporului, că el se construiește cu poporul și pentru popor. Deci trebuie să facem totul pentru a asigura participarea directă, democratică a poporului la conducerea societății".Fundamentată pe un solid temei teoretic și programatic, asigurată în mod consecvent de ’ către partidul și statul noștri^ în anii de cînd Ia conducerea acestora se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, democrația muncitorească, revoluționară constituie o

realitate pregnantă, distinctivă a realității românești contemporane, A fost constituit pas cu pas, după Congresul al IX-lea al partidului, un sistem închegat unitar și coerent al democrației socialiste românești, care realizează deplina concordanță intre dezvoltarea forțelor de producție, a relațiilor sociale de ansamblu, și domeniul conducerii politice a vieții economice și sociale. în • cadrul acestui sistem, unic in felul său, conlucrează și se întrepătrund in mod armonios, în interesul sporirii eficienței sociale, al antrenării cetățenilor la conducerea țării, a tuturor domeniilor de activitate, organisme statale, ale puterii și administrației de stat, organizații obștești, nestatale, organisme cu dublă natdră — de stat și obștești — organisme ale autoconducerii muncitorești, la toate nivelurile, in toate structurile economico-sociale.Inspiratorul și arhitectul consecvent al acestui original și profund democratic sistem, corespunzător condițiilor din țara noastră, propriu experienței și voinței muncitorilor, țăranilor și intelectualilor, tuturor oamenilor muncii din România, fără deosebire de naționalitate, este secretarul general al partidului, președintele Nicolae Ceaușescu. Este o operă cu adevărat novatoare, creatoare, care sintetizează rodul unor neobosite eforturi de cugetare și acțiune, numeroase contribuții teoretice de mare valoare principială. Elocventă este in această privință — pentru a ne referi numai la unul din aceste prețioase aporturi științifice — 
concluzia formulată de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu privire la necesitatea renunțării la conceptul de dictatură a proletariatului, care nu corespunde situației existente in România, și la definirea statului nostru — în deplin consens cu realitatea — ca stat al democrației muncitorești, revoluționare.Aceasta dă o nouă perspectivă rolului și activității statului nostru, stilului de muncă al organismelor sale, al lucrătorilor aparatului de stat. Acesta trebuie „să asigure conducerea unitară, planificată a întregii activități economico-sociale, a tuturor sectoarelor, realizarea echilibrului, a dezvoltării armonioase a societății, a concordanței cit mai depline între forțele de producție și relațiile sociale".

Dr. Marin NEDELEA
(Continuare in pag. a IV-a)

la recenta Consfătuire de la C.C. al P.C.R.

PETROLIȘTII ACȚIONEAZĂ FERM 
PENTRO SPORIREA PROOOCTIEI 

/KE TITEI SI GAZE NATORALE
IConsfătuirea de lucru cu cadre de conducere și alți oameni ai muncii din industria petrolului, organizată din inițiativa secretarului general al partidului, a constituit un moment de o deosebită însemnătate pentru muncitorii și specialiștii din această ramură. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a stabilit drept principal obiectiv pentru colectivele din unitățile de extracție a țițeiului realizarea în acest an a unei producții zilnice de 42—43 mii tone petrol. Așa cum sublinia secretarul general al partidului, pentru îndeplinirea programelor aprobate de Conferința Națională, colectivele brigăzilor de producție, schelelor, trusturilor, ministerul de resort trebuie să acționeze imediat, cu înaltă responsabilitate și un ridicat spirit gospodăresc, pentru utilizarea cu înalt randament a capacităților de producție existente, în vederea, realizării sarcinilor de plan pe acest an.In pagina a IlI-a : relatări și scrisori din schele de producție petrolieră

Arta pentru popor

APrimăvara—anotimp al bunilor gospodari
CAPITALA - MEREU MAI

PRINTR-O ACTIVĂ
FR UMOASĂ, MAI BINE GOSPODĂRITĂ 
PARTICIPARE CETĂȚENEASCĂPrimăvara poate fi numită anotimpul bunilor gospodari. Mai mult decit în alte perioade ale anului, se oferă cîmp larg de afirmare tuturor inițiativelor cetățenești, hărniciei și priceperii. Fiecare om se simte, trebuie să se simtă îndatorat să deretice prin casa și curtea în care locuiește, să participe la curățenia străzii, a cartierului, a orașului. Acțiunile gospodărești, devenite tradiționale, ca și inițiativele spontane au, începînd din acest an, și un stimulator cadru legal. Prin prevederile sale. Legea nr. 10 din 1982, referitoare la gospodăria comunală, pune în lumină obligațiile ce revin consiliilor populare, unităților socialiste și, mai. ales, cetățenilor, pentru buna gospodărire, întreținere și curățenie a localităților.Considerînd că primăvara ’83 este un bun prilej pentru a vedea cum se aplică acest important act normativ în București,, am solicitat o convorbire tovarășului Constantin RADU, prim-vicepre- ședinte al consiliului popular municipal.

Convorbire cu tovarășul
Constantin RADU 

prim-vicepreședinte al Consiliului 
popular al municipiului București

— Bucureștiul nu este doar cel mai important oraș al țării, dar și capitala, inima ei — afirma, pe bună dreptate, interlocutorul. Iată de ce — edili și cetățeni — sîntem con- știenți de faptul că trebuie să facem din orașul nostru orașul cel mai frumos, cel mai bine gospodărit, cu adevărat reprezentativ pentru hărnicia, spiritul gospodăresc și dragostea pentru frumos ale poporului nostru. Legea nr. 10/1982 oferă cadrul propice realizării acestei dorințe, sugerează soluții de rezolvare a complexelor probleme pe care ea le comportă, impune o mai bună și mai strînsă colaborare- cu cetățenii, cu organismele obștești. Pentru a urmări mal bine aplicarea ei; consiliul popular municipal a elaborat un plan de măsuri cuprinzînd răspunderi clare, precise pentru comitetele executive ale consiliilor populare ale sectoarelor, ale localităților subordonate, pentru întreprinderi și instituții, pentru deputați, pentru toți cetățenii.
— înfrumusețarea și buna gospo

dărire a Capitalei este deci o înda

torire a tuturor, nu numai a primă
riei, cum mai gindesc unii.— Este firesc, este necesar, corespunde principiului autogospodări-

rii, ca la treburile gospodărești să participe toți cetățenii. în cazul Bucu- reștiului, toți cei aproape două milioane de locuitori. Rostul nostru, al consiliului popular, este să dăm imboldul necesar inițiativelor obștești, să ne situăm în fruntea acțiunilor, să folosim cu chibzuință mijloacele tehnice de care dispunem, priceperea specialiștilor, astfel îneît munca cetățenilor să fie eficientă, să se regăsească în ceva util obștii și fiecăruia in parte. Toate acestea au

fost pe larg dezbătute cu deputății, în sesiunea consiliului popular municipal din februarie.
— în ce constau aceste măsuri șl 

cum se vor reflecta ele in înfățișa
rea orașului ?— Aș începe cu strada, care, cred eu, este cartea de vizită a primăriei, dar și a locuitorilor săi. Mer- gînd pe stradă îți dai seama de gradul de civilizație al unui oraș. Bucureștiul are nu mai puțin de 6 000 de străzi, a căror lungime trece de 2 000 km. întreținerea acestui vast „sistem circulatoriu" este o treabă deosebit de complicată. Se investesc anual sume importante pentru modernizarea străzilor, construirea de noi artere. Anul acesta, de pildă, sînt prevăzuți, în acest scop, 125 milioa

CETĂȚENE ȘI CETĂȚENI!

Aspectul, frumusețea, curățenia orașelor și satelor țării 
depind de inițiativa, de hărnicia și spiritul gospodăresc ale 
fiecărui locuitor. Primăvara este anotimpul inițiativelor 
cetățenești. Participați cu toții la buna gospodărire și în
frumusețare a localităților în care trăiți și munciți!

ne lei. Circa 900 de străzi vor fi supuse unor lucrări de reparație, ceea ce este important, dacă ne gindim că multe din arterele de circulație bucureștene sînt vechi, iar sporirea la circa un milion a autovehiculelor — unele de mare tonaj — le afectează starea, făcînd absoîut necesare reparațiile și întreținerea. De asemenea, facem eforturi ca, prin mijloacele mecanice și umane de care dispunem, să asigurăm curățenia străzilor și înfrumusețarea lor. Zeci de mii de arbori și’ arbuști de liane și trandafiri vor înverzi și vor înflori, pentru prima dată, în această primăvară, pe marginea străzilor, a bulevardelor, în parcuri și zone verzi, ceea ce va crea o plăcută alternanță cu blocurile de locuințe noi și va alunga impresia de.........peisajselenar" din unele cartiere fără vegetație. Menținerea și înfrumusețarea acestei întinse rețele de circulație sînt posibile numai cu ajutorul cetățenilor. Ei participă, in număr foarte mare, la repararea și întreținerea străzilor, la plantarea de pomi și flori. Sînt mii și mii de gospodari pe care primăria se bizuie în aplicarea legii gospodăriei comunale, dar numărul lor trebuie să ajungă la sute de mii.
— Și, totuși, unele din străzile 

Bucureștiului trădează o anumită 
neglijență...— Așa este. Din păcate. Iar o parte din vină o purtăm noi. încă nu am reușit să stăvilim zelul „spărgătorilor de străzi". Ne străduim să coordonăm, printr-o comisie specia-

Convorbire consemnată de
Rodica ȘERBAN

(Continuare în pag. a IX-a)

Orice popor conștient de sine își cinstește istoria. Orice popor conștient de valorile. nu numai spirituale, ci și morale, acumulate de-a lungul secolelor, de drepturile cîștigate cu lupte si jertfe pentru a viețui liber, in pace, își omagiază eroii, pe toți aceia, care au contribuit Ia. împlinirea idealului de dreptate. S-au scris, au fost dăltuite in piatră. turnate în bronz sau plăsmuite din culoare chipurile* unor eroi îndrăgiți ai poporului. Au fost create lucrări care, indiferent de tehnica sau materialul folosit, au făurit adevărate prototipuri ale unor eroi naționali mult îndrăgiți, imagini care să reprezinte chintesența trăirilor și izbînzilor, a valorilor morale proprii acestor eroi care, în conștiința noastră, a contemporanilor, au căpătat o valoare mitică, legendară. Meritul acestei fericite împletiri a forțelor creatoare cu actualizarea conștiinței istoriei revine în primul rînd tovarășului Nicolae Ceaușescu, care, cu dragoste nețărmurită față de istoria neamului, ca un adevărat fiu al patriei, a știut să pună capăt cu hotărire acelei perioade în care istoria noastră era minimalizată. să atragă atenția în numeroase rînduri asupra trecutului nostru de glorie care poate și trebuie să fie un adevărat exemplu pentru contemporani, izvor inepuizabil al adevăratei arte pentru popor, artă cu un bogat conținut de idei, cu o puternică in- rîurire asupra conștiinței umane și stimu- lînd mîndria firească față de forța creatoare a poporului, a națiunii noastre. Da

torăm indicațiilor de preț date de secretarul general al partidului crearea unei a- devărate epopei naționale. ridicarea unor importante monumente. menite să vorbească oamenilor României de azi și de mîi- ne despre semnificațiile general umane, despre valorile politice. etice, emoționale ale luptei înaintașilor. „Nepieritoare va ră- mine în memoria poporului nostru, spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara Comitetului Central
de George

RADULESCUdin iunie 1982, epopeea luptelor duse de Mircea cel Bătrîn, Ștefan cel Mare, Mir hai Viteazul și atiția alții, care s-au ridicat cu hotărire împotriva dominației străine, pentru apărarea ființei proprii, pentru a- firmarea identității poporului român".Imagini ale duratei noastre pe pămîntul românesc — monumentele închinate lui Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, Avram Iancu, Unirii. Victoriei împotriva fascismului ' și Victoriilor orînduirii noastre socialiste. Ostașului român eliberator — pentru a da cîteva exemple doar — sînt tot ștîtea încercări de a restitui . viețuirii noastre în istorie însemnele și dimensiunile lor adevărate. Sînt tot atitea răspunsuri la cuvintele calde adresate în numeroase rînduri artiștilor de tovarășul Nicolae Ceaușescu — acest a- devărat fiu al țării care-și cinstește istoria, care, în toate întîlnirile cu creatorii, a adresat vibrante chemări la păstrarea

avuției spirituale obștești, la rememorarea unor valori nepieritoare, la făurirea unei arte noi, socialiste, inspirate din viața și luptele poporului, din istoria lui măreață de ieri și de azi.Cu emoție și adîn- că recunoștință îmi amintesc momentul solemn al dezvelirii, la Sf. Gheorghe, în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu, a monumentului pe care l-am închinat lui Mihai Viteazul. Păstrez și azi în inimă și gind cuvintele de caldă apreciere pe care secretarul ' general al partidului le-a avut pentru rivna de a evoca, prin intermediul întregului grup statuar în mijlocul căruia se află figura lui Mihai, însăși ideea Unirii, a primei uniri adevărate din istoria noastră. La mitingul ce a urmat momentului festiv al inaugurării, cu cîteva luni în urmă, secretarul general ăl partidului amintea că „Mihai Viteazul constituie un simbol al luptei împotriva dominației străine, un simbol al unității oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate". Sînt cuvinte izvorîte dintr-o inimă care bate statornic, înflăcărat pentru binele țării, pentru izbînda luptei legate nemijlocit de idealuri umanitare. A- ceste idealuri ne obligă și pe viitor să dăm viață cu mijloacele artei ’ .noastre preocupării de a edifica o artă cu adinei înțelesuri sociale, să cuprindem în volumele unor lucrări de amplă respirație semnificațiile majore ale vieții noastre sociale, istoria de luptă și muncă a poporului român.
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I FinNnile 
lui Moș Toader

RĂSPUNDEREA CONSILIULUI POPULAR PENTRU
CONDUCEREA UNITARĂ A AGRICULTURII COMUNEI

I

Nu mai puțin de 308 dintre 
fintinile comunei Copalău, jude
țul Botoșani, sint făcute de unul 
și același om : Toader Ivănușcă. 
Surprinzindu-l în imagine exe- 
cutind „ultimele finisări" la o 
nouă fintină, iscusitul meșter 
ne-a mărturisit : „Cu toate că 
am ajuns la vîrsta de 77 de ani, 
n-am să mă las pină n-am să fac 
365 de fintini. Cite una pentru 
fiecare zi a anului". Vor fi îm- 
prumutind oare puterile mește
rului ceva din nesecata zbatere 
a izvoarelor pe care le aduce la 
suprafață 7

Fosile de 
20 milioane 
de ani

In localitatea Rădmănești, ju
dețul Timiș, se află unul dintre 
cele mai originale monumente 
ale naturii din țara noastră : re
zervația paleontologică de fosile 
datină din era terțiară. Cochilii
le de moluște de aici — melci și 
scoici — oferă astfel oamenilor 
fie știință date despre evoluția 
geologică a scoarței terestre din 
această parte a țării. „Colecția" 
<le aici are citeva specii de mo ,Zușț.e unice în lume. Intre aces- 
lease numără și „cardium ba- 
naticum" — a cărei imagine o 
găzduim în rubrica de azi. ofe
rind. cititorilor posibilitatea de 
a admira o cochilie veche de... 20 
milioane de ani!

Tapet cu...
insigne

De peste treizeci de ani, teh
nicianul chimist Ion Ionescu din 
Baia Mare adună cu răbdare și 
pasiune insigne sportive. Din 
țară și din toată lumea, miile 
de insigne de toate formele, cu
lorile și ...sporturile posibile, și 
le-a orinduit in panouri tema
tice, iar panourile au devenit 
acum un original și fermecător 
tapet al pereților din încăperile 
casei. O veritabilă expoziție ad
mirată de tot mai numeroși oas
peți care-i trec pragul.

Nero 
de la Brăila

O frumoasă inițiativă a muni
cipalității din Brăila : înființarea 
unei grădini zoologice. Ea se 
află în apropierea stațiunii Lacu 
Sărat. Bucuria copiilor de aici 
este cu atit mai mare cu cit in 
noua grădină zoologică punctul 
de atracție îl constituie leul cu 
numele Nero. Deși se numește 
Nero, este cit se poate de pașnic. 
Fotoreporterul C. Darie l-a sur
prins cind iși făcea... gimnastica 
de înviorare, pentru a fi „in for
mă" la intilnirea cu vizitatorii.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul 
corespondenților „Scinteii

I

Conferința pe țară a președinților consiliilor 
populare și indeosebi cuvintarea rostită de to
varășul NltOLAE CEAUȘESCU au subliniat rolul 
cu totul deosebit ce revine consiliilor populare 
pentru infăptuirea noii revoluții agrare, pentru 
aplicarea riguroasă a programelor de dezvoltare 
a agriculturii. „Consiliile populare trebuie să 
aibă un rol activ in buna organizare și desfă
șurare a întregii activități de creștere a produc
ției agricole - a spus secretarul general al parti
dului. Programul de autoaprovizionare are ia

bază creșterea puternică a producției in fiecare 
unitate agricolă, în fiecare gospodărie țără
nească".

în activitatea a nu puține consilii populare 
s-au manifestat tendințe de sprijinire insuficientă 
a cooperativelor agricole de producție, a sec
toarelor zootehnice, a altor unități. In opoziție 
cu asemenea practici și mentalități, unele con
silii populare au acționat cu perseverență și fer
mitate, in mod organizat, pentru cuprinderea tu

turor laturilor atit de variatei și bogatei activi
tăți a sectoarelor agricole, pentru antrenarea 
tuturor forțelor umane și materiale existente, pro
ducțiile vegetale și animale inregistrind sporuri 
neîntrerupte, iar viața localităților - progrese 
remarcabile.

In lumina orientărilor conferinței, ne vom referi 
la una din aceste experiențe. Redăm în acest 
sens convorbirea purtată cu tovarășul Gheorghe 
I. Popescu, primarul comunei Glodeanu Siliștea, 
județul Buzău.

Casa tineretului din Timișoara Foto : S. Cristian
— Care este principala concluzie 

privitoare la activitatea consiliului 
popular în ceea ce privește agricul
tura, in anul trecut 7— Principala noastră concluzie este aceea că avem serioase rezerve care nu au fost încă suficient valorificate, că nu am știut să beneficiem pe cit se poate de generozitatea pămîn- tului de Bărăgan. Producțiile medii la hectar nu au fost rele — dar nu am reușit să ridicăm agricultura ia rangul de „industrie a pămîntului". De aceea, in nici una din adunările cetățenești din ultima vreme nu am scăpat din vedere faptul că pămintul se cere mai bine exploatat.

— Cum se realizează, practic, con
ducerea unitară de către consiliul 
popular a activității agricole 7— Avem, la nivelul comunei, un comandament pentru agricultură, format din 37 de cadre cu funcții de răspundere în acest domeniu. Ne în- tilnim săptămînal și analizăm cum s-au realizat sarcinile din săptămîna trecută, ce probleme s-au ivit și stabilim măsurile ce se impun pentru ca neajunsurile să nu se mai repete. Apoi, toți cei care avem munci de conducere la consiliul popular răspundem în mod special și de cite un sector anume. Pentru noi au devenit o permanență dialogul cu cetățenii comunei, discuția directă cu ci la locul de muncă al fiecăruia. Am obținut astfel recolte mai mari șl. totodată. sporirea numărului de animale. Dealtfel, anul trecut, de la cele 2 440 de gospodării ale locuitorilor s-au livrat suplimentar, la fondul de stat, 225 tone carne, 12 tone fasole, 900 tone sfeclă de zahăr, lapte și ouă, iar anul aiesta vom ajunge să avem cite o vacă la două familii.în cadrul eforturilor de a coordona mai bine, intr-un mod unitar, diferitele sectoare ale agriculturii, sprijinim în mod deosebit creșterea animalelor în gospodăriile-anexă și în gospodăriile cetățenilor. Cum ? Bunăoară, am înființat pe lîngă con-
■ ■ ■ ■ s n

Capitala —
(Urmare din pag. I)lă, care eliberează autorizații — intervenția tuturor întreprinderilor care au rețele subterane. Desigur, unele progrese se fac simțite. Aș putea spune că nu se mai sapă străzile după bunul plac al oricărui șef de lucrări. Considerăm însă că această comisie ar putea fi mult mai activă în ce privește calitatea lucrărilor. a respectării termenelor. Sint locuri de mare circulație unde paravanele ce indică „șantier în lu- cru“ iși prelungesc, peste măsură, prezența, iar, după ce au fost ridicate, ca urmare a umplerii necorespunzătoare cu pămint, rămin gropi, capace de canal lipsă și alte nedorite „accidente" in peisajul urban. Printre cei care murdăresc strada se află și constructorii. Nu toți. Dar sint destui care depozitează materialele Ia întîmplare, strică spațiile verzi, murdăresc totul în jur cu mașinile, incit nu mai crește fir de iarbă în urma lor. Comerțul stradal, pe care-1 dorim cit mai dezvoltat, ca și unele unități mai mari sînt o sursă de deteriorare a aspectului străzii. Se mai văd pe trotuare munți de ambalaje, gunoaie ce dau străzii o imagine necivilizată.

— Ce face primăria, d,e ce nu-i 
pune la punct pe vinovați 7— Conform legii, aplicăm amenzi. Prin lucrătorii proprii, prin împuterniciți. Trebuie să recunoaștem însă că nu am acționat cu toată vigoarea, cu eficiența necesară- Ce ne-am zis : „Tot ai noștri sint și cei care strică, și cei care repară. De ce să nu spălăm rufele în familie 7“ Și am greșit procedind astfel. Dovadă sînt faptele arătate mai sus. Va trebui să fim categorici în aplicarea sancțiunilor pe care legea le prevede. Dar nu încasarea amenzilor ne inte-

siliul popular și cooperativa de producție, achiziții și desfacere două maternități de scroafe, cu un 'efec- tiv-matcă de 150 capete, de la care se obțin anual peste 1 000 purcei ; în saivanele primăriei avem 150 de oi. iar la cooperativa de producție și achiziții se cresc 5 vaci cu lapte și peste 200 de iepuri ; toate școlile și căminele culturale din Cîrligu și Cotorca cresc porumbei ; anul trecut am populat cu pește o baltă de 3 hectare ; din bugetul primăriei am achiziționat și montat o moară cu ciocănele pentru prepararea furajelor, inclusiv pentru crescătorii individuali de animale ; de asemenea, am achiziționat un incubator cu o capacitate de 10 000 de pui pe serie, pe care îi livrăm populației spre creștere ; în acest an am început amenajarea unei crescătorii de nutrii, cu un efectiv anual de 2 500 capete, și vom înființa și o secție de prelucrare a pieilor și confecționare a hainelor.Desigur, nu-i ușor să crești animale la primărie sau la cooperativa de producție și achiziții, dar este rentabil și, cu atit mai mult, necesar.
— Considerind — așa cum spuneați 

la un moment dat — că agricultura 
trebuie ridicată la rangul de „indus
trie a pământului", ce metode și ac
țiuni considerați a fi prioritare 7— Aș numi : munca bine organizată, întronarea unei discipline ferme, creșterea pregătirii profesionale. De trei toamne încoace am reușit să recoltăm manual mari suprafețe de porumb, să eliberăm rapid terenul pentru a executa ogoare pe întreaga suprafață și să însămînțăm la timp. Dacă ar fi. să enumerăm modalitățile prin care am obținut aceste rezultate, m-aș referi — fără a stabili neapărat o ierarhizare — Ia exemplul personal al cadrelor de conducere de la nivelul comunei, care au participat la campanie efectiv cu fapta. Asemenea exemple im-

pun și Însuflețesc, mobilizează oamenii și stabilesc din capul locului un grad de exigență ridicat in ceea ce privește disciplina în perioadele de campanie.Așa cum ne cere partidul, In perioadele de vîrf antrenăm la lucru întreaga suflare a satului. în octombrie 1979, cînd am trecut de la S.M.A. la primărie, erau la noi vreo 500 de soții de petroliști, mecanizatori și muncitori din industrie, care se codeau să iasă la muncă. Astăzi, se iau la întrecere, pentru a realiza cit mai multe norme. în plus, toți cei circa 300 de oameni care muncesc la schela de foraj, în învăță- mînt, la cooperativă și în alte unități din comună au lucrat după orele de program cite o jumătate de normă la sfecla de zahăr, porumb, floarea-soarelui și tutun, în raport cu activitatea prestată atribuindu- li-se loturi în folosință.
— Intr-o noapte din toamna anului 

trecut v-am găsit lucrînd pe tractor. 
Îmi spuneați atunci că primarului 
„nu-i cad galoanele" dacă se urcă pe 
tractor să facă arături adinei...— După părerea mea, un primar nu are ce căuta în fruntea comunei dacă este bun doar pentru întocmirea unor programe de măsuri, transmiterea de sarcini și criticarea celor care nu le-au îndeplinit. Eforturile pe planul pregătirii profesionale, așa cum sublinia, atît de sugestiv, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. și în cuvintarea rostită la încheierea Conferinței pe tară a președinților consiliilor populare, trebuie să fie constante și susținute, incepind cu cci care conduc comuna. Iar din pregătirea profesională a unui agricultor nu pot lipsi cunoștințele și practica de mecanizator. De aceea, secretarul general al partidului a și indicat, în mod expres, în repetate rînduri, ca primarii, președinții de cooperative agricole, alte cadre de conducere din comună să învețe a mînui tractorul.

— In comună aveți 23 de ingineri, 
medici veterinari și tehnicieni. Nici 
unul nu face naveta, iar cei care au 
fost repartizați aici în ultimii ani 
n-au mai plecat. Care credeți că ar 
fi explicația 7— Patru dintre ei sînt fii ai satului, iar ceilalți 19 au devenit pe parcurs, întemeindu-și aici familii. Anul trecut le-am repartizat 14 apartamente la Glodeanu Siliștea și Văcărească, în 1983 vor mai primi încă 8. Le-am asigurat tuturor loturi în folosință. în plus, și-au amenajat gospodării unde cresc porci și păsări, cultivă legume. A fost construită o grădiniță de copii cu 90 de locuri șl amenajate încă trei, cu cîte 50 de locuri fiecare. Cu puțină zbatere, consiliul popular a reușit să construiască o centrală termică pe cărbune — în valoare de 1,8 milioane lei — incit toți cei care locuiesc în centrul civic al comunei au renunțat la sobe în această iarnă. Am mai luat și alte măsuri de îmbunătățire a confortului, a condițiilor de muncă și viață ale celor care lucrează la noi. De aceea, oamenii se leagă sufletește de aceste locuri...

— In concluzie la cele discutate, ce 
credeți că înseamnă pentru comună, 
pentru locuitorii ei, dezvoltarea agri
culturii și practicarea unor metode 
modeme, avansate în acest do
meniu 7— Evident, progrese pe toate planurile vieții social-economice. Dovadă însuși proiectul de a monta, în această primăvară, panouri solare pe blocuri, la grădinițe, cămine culturale, școli și sectoarele zootehnice. Este doar un exemplu. Comuna noastră a făcut în ultimii ani pași mari spre nivelul de oraș, dar nu... pentru a face piața I Beneficiind de avantajele civilizației, locuitorii noștri iși păstrează nealterate vocația și răspunderea de agricultori.

Stelian CHIPER
corespondentul „Scinteii”

Un sfat nu numai pentru tineri
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mereu mai frumoasă, mai bine gospodărităresează, ci efectul lor preventiv, pe care-1 dorim maxim.
— Legea prevede obligații foarte 

clare pentru cetățeni, al căror aport 
la buna gospodărire a orașului este 
de cea mai mare importanță. Cum 
apreciați deci contribuția locuito
rilor Capitalei la acțiunile de cură
țenie specifice primăverii 7— Primăria municipiului, consiliile populare ale sectoarelor se bucură de sprijinul a mii și mii de cetățeni. Fără participarea lor, fără consultarea permanentă a opiniei publice, multe din obiectivele privind dezvoltarea orașului ar fi rămas literă moartă, în activul consiliilor populare sint oameni minunați, care nu pregetă să-și consacre timpul, priceperea, talentul treburilor obștești, într-un oraș mare ca al nostru există insă și unii care — nu numai că nu ne întind nici o mină de ajutor, deși tot ce întreprindem, pentru binele obștesc întreprindem — dar calcă în picioare ceea ce alții au realizat cu cheltuială, cu trudă. I-aș aminti pe cei care transformă străzile în lăzi de gunoi, care fac din spatiile din jurul blocurilor un fel de maidane bune de depozitat tot ce prisosește prin casă, care-și parchează mașinile peste straturile de flori, ca și pe acei care fac din balcoanele lor nu grădini suspendate, ci expoziții jenante de obiecte de folosință personală puse la uscat. Mă veți întreba, desigur, ce facem pentru a-i împiedica să batjocorească munca altora. Răspunsul este: facem prea puțin. Nu caut scuze pentru faptul că, mai ales in aceste zile, se poate vedea că mai sînt destui cetățeni care nu au ieșit încă dintr-o anumită stare de hibernare. Stau închiși în casă și nu văd, sau nu vor să vadă, că propria curte, trotuarul,

strada cer insistent intervenția măturii, a sapei și greblei. Am întreprins, ce-i drept, acțiuni de popularizare. in rindul cetățenilor, a prevederilor Legii gospodăriei comunale. Dar nu am insistat suficient pentru ca, odată înțeleasă, legea să fie aplicată. De aceea, acum, cînd ne aflăm în plină campanie de întîmpinare a primăverii, sîntem hotărîți să punem in mișcare toate pîrghiile de atragere și mobilizare a cetățenilor, să deplasăm centrul de greutate al muncii noastre intre oameni, să-i determinăm să participe la acțiunile gospodărești inițiate de consiliile populare, de comitetele de cetățeni, asociațiile de locatari, comitetele și comisiile de femei, de locatarii de bloc, de vecinii din cartier. Este nevoie de o muncă mai stăruitoare, depusă cu tact și răbdare — pentru a-i convinge că< este în propriul lor interes ca strada, cartierul, orașul să fie curate. Că praful și gunoiul nemăturate de pe trotuar intră pe fereastră. Așa cum orice gospodină își dorește casa ordonată și curată — știind că de aceasta depinde sănătatea familiei — cu atît mai mult la nivelul cartierului, al orașului trebuie să ne dorim curățenie, îndepărtarea oricărei surse de infecție. Trebuie să găsim acele metode de lucru cu oamenii care să-i atragă, nu numai în această primăvară, nu numai în „campanii", ci permanent, în soi- ritui răspunderii civice, la gospodărirea localității.
— Tovarășe prim-vlcepreședinte, 

textul acestei convorbiri va apărea 
mâine, 13 martie. Zi de duminică, zi 
in care foarte mulți cetățeni vor 
citi ziarul, încă de dimineață. Ce 
ați dori să le comunicați prin inter
mediul acestor rînduri 7

— Aș profita de ocazia ce mi se

oferă pentru a lansa un apel către toți locuitorii Capitalei, din cartierele mai noi sau mai vechi, ca să consacre citeva din ceasurile acestei dimineți de odihnă treburilor obștești, începînd cu ordinea și curățenia din propriile curți, cu repararea și vopsirea gardurilor, împrospătarea fațadelor și termyiînd cu aspectul trotuarelor,' al străzii pe care locuiesc, cu spațiile din jurul blocurilor, parcurile, zonele verzi etț. Dacă fiecare cetățean ar pune mina pe o unealtă — o sapă, o greblă sau pur și simplu o mătură — Capitala ar dispune, în această zi, de un număr foarte mare de buni gospodari. Dacă fiecare din noi și-ar „rupe" nu mai mult de o oră din timpul său liber, s-ar însuma, astfel, orc de muncă dăruite înfrumusețării orașului în care trăim și muncim. Și aceasta fără ca nimeni de la primărie sau din altă parte să bată la poartă, să mobilizeze, să lămurească, să convingă. Ci, așa, din proprie inițiativă. Din dorința de a ne număra printre gospodarii Capitalei cu fapta, nu numai cu vorba.Asemenea inițiative vor fi cu atît mai prețioase și mai utile cu cît acțiunile organizate de consiliile populare ale sectoarelor, de organizațiile de partid, ale democrației și unității socialiste, de deputați vor fi mai numeroase. Sint importante obiectiva de interes public, aprobate în adunările cetățenești, odată cu angajamentul de a contribui la înfăptuirea lor, care așteaptă să fie înfăptuite. Chiar dacă vremea nu va fi excelentă, chiar între două reprize de ploaie, se poate face ceva pentru gospodărirea orașului.Deci — spor la treabă ! Deputății, întregul activ al consiliilor populare se vor afla în teren, între cetățeni.

— De ce credeți că fumează tinerii, tovarășe dr. NICOLAE IONESCU ? Vă adresăm această întrebare pentru că aveți o bogată experiență profesională, atît ca medic primar, specialist O.R.L. (oto-rino-laringolo- gie), cît și ca director al Spitalului pentru studenți din București.— Motivele pentru care tinerii capătă această deprindere sint diferite. în general a devenit o modă, iar în ce privește tinerele ele consideră, bineînțeles în mod greșit, că fumatul le dă un statut de independentă și e- galitate față de bărbați. O constatare interesantă este că procentul de fumători este mai mare în primii trei ani la facultatea de medicină, în comparație cu celelalte facultăți și mai răspîndit in rindul tinerelor. Este adevărat că în ultimii ani de studiu numărul fumătorilor, în rîn- dul viitorilor medici, scade mult.— Este și acesta un argument în plus care pledează pentru propagarea cunoștințelor științifice legate de obiceiul de a fuma. Cu cît vor fi mai bine cunoscute consecințele fumatului. cu atît se vor convinge mai curînd și mai mulți să renunțe la un obicei profund dăunător.— Noi avem un plan special de educație sanitară, elaborat la nivelul comitetului de partid al Centrului universitar București, ce cuprinde acțiuni concrete (filme, conferințe, dezbateri) ce urmează a fi desfășurate fîn fiecare unitate de învățămînt superior. în plus, cu prilejul consultațiilor sau al controalelor medicale preventive avem dialoguri utile cu acei tineri care, minimalizînd urmările fumatului, au încă de la această vîrstă ulcer, bronșite, rinite, stări de oboseală etc. în adevăr, este necesară o conștientizare a tineretului față de pericolul real al fumatului — o deprindere căpătată din motive greșit înțelese : independență, maturitate. imitație a unor „modele".Departe de a „calma", cum cred foarte mulți, țigara, prin conținutul de nicotină, acționează asupra ganglionilor simpatici, creînd o stare de nervozitate, de excitabilitate. De asemenea, înnegrește dantura și o expune la carii, iar o serie de alți component ai gudronului aflați in fumul țigării s-a dovedit că sînt nu numai iritant!, dar și cancerigeni. Dealtfel, cancerul de laringe, faringe, bronho- pulmonar este de zece ori mai frecvent la fumători decit la nefumători și a devenit în ultimii ani la fel de răspîndit la femeile fumătoare, ca și la bărbații fumători. Orice infecție acută, chiar banală, a căilor respiratorii se transformă la fumători într-o boală serioasă, iar procesul de vindecare se produce mai lent, adesea cu complicații, mai dificil de rezolvat decît la nefumători.;— Fumați sau ați fumat vreodată, tovarășe doctor ?— Ca student am fumat. Mi se părea, mai ales în primii doi ani, că nu aș putea face față la unele lucrări practice de disecție dacă nu aș fuma. Am constatat însă că tocmai în acele momente țigara îmi producea o iritare a căilor respiratorii și am renunțat, cred că la timp. înainte de a deveni o obișnuință. Pentru că tutunul, ca orice toxic, cum sint și alcoolul sau cafeaua, poate da o dependență asemănătoare cu toxicomania și atunci trebuie să intervină voința și inteligența omului de tip superior, capabii să învingă un viciu care îi este potrivnic chiar supraviețuirii. Să nu credeți că exagerez cind spun „supraviețuire" pentru că tutunul acționează nu numai la nivelul căilor respiratorii. începînd cu nasul, laringele, faringele și ter- minînd cu ultima alveolă a plămi- nului. Componenții tutunului pătrund și în circulația singelui, avind un efect nociv asupra circulației periferice prin vasoconstricția ce o determină. Dealtfel, fumatul este con

OMUL Șl 
VIAȚA RAȚIONALA'X;

siderat în prezent, pe baza studiilor de sănătate efectuate de O.M.S., ca factor major de risc în apariția infarctelor de miocard.— în ce mod acționează componentele tutunului asupra unor organe, mai sensibile, ale organismului ?— Prin pătrunderea în circulația singelui, componentele tutunului afectează organele de simț și întreg sistemul nervos. Aceste substanțe influențează, de pildă, și activitatea urechii, producind o scădere a funcției auditive atît prin alterarea permeabilității tubare, cît și prin efectul toxic direct asupra epiteliu- lui neurosenzorial al urechii interne. Frecvența sporită a gastritelor și bolii ulceroase, gastroduodenale la fumători este explicată și prin efectul de stimulare permanentă, pe care îl are tutunul, asupra secreției gastrice legate de acid clorhidric — -/.eonsi- derat ca factor cauzal in p,_,rducerea acestor îmbolnăviri. Celula hepatică extrem de sensibilă față de toxice este și ea foarte vulnerabilă la tutun. Se înțelege că prima recomandare făcută de medic acestor suferinzi este de â renunța la fumat.Substanțele nocive din fumul de tutun favorizează afectarea căilor respiratorii superioare și. deci, îmbolnăvirea a- cestora și prin e- fectul lor iritativ direct, prin starea de permanentă congestie a acestora, ceea ce duce la o diminuare a ventilației în zona respectivă. Se creează, astfel, condiții de cronicizare a infecțiilor a- părute, cum ar fi rinitele. rino-si- nuzitele. bronșitele, faringitele și fa- ringo-amigdalitele, laringitele. Fac o mențiune specială pentru nocivitatea fumatului asupra laringelui. la o a- numită categorie de tineri, cum sînt cei de la secția de canto sau de la actorie, la care fumatul duce foarte rapid la pierderea calităților vocale, esențiale în profesiunea aleasă.— Ce mijloace pot și trebuie folosite pentru prevenirea acestor suferințe ?— în primul rînd. renunțarea Ia fumat. O altă recomandare este creșterea rezistenței nespecifice a organismului prin mijloace naturale: soare, apă, aer etc., împotriva infecțiilor în general, deci și a celor de la nivelul căilor respiratorii. Numeroși pacienți, în special cei predis- puși la frecvente infecții de tip guturai, amigdalite, faringite, finite, sinuzite etc., au scăpat de neplăcerile acestor boli numai prin mi jloace naturale de călire a organismului fără a apela la medicamente.Alt mijloc de creștere a rezistenței față de infecțiile căilor reș Oratorii este imunoterapia, un don. iiiu relativ recent dezvoltat al științelor biomedicale șl care a pus la dispoziția populației produse eficace de natură să prevină apariția unor boli. Bronhodin, un valoros vaccin realizat in țară, s-a dovedit a fi foarte eficace într-o serie de afecțiuni ca rinitele atopice sau alergice, stări de scădere a rezistenței sau imunității organismului, in special după infecții virotice cînd organismul devine mai receptiv, mai vulnerabil față de diferite infecții.în final trebuie să conchidem că fumatul este o adevărată plagă socială, cu atît mai gravă cu cit tinerii fumători care ajung adulți și cu o anumită poziție și rol în societate (profesor, medic, actor, părinți etc.) devin modele greșite pentru copiii și tinerii de miine. Cum poate un medic, profesor, mamă ori tată care fumează să convingă pe pacient, elev, student, copil etc. să nu fumeze pentru că este dăunător sănătății ? Iată de ce trebuie închis acest cerc vicios în interesul propriu, dar și al tinerilor de miine.
Convorbire realizată de
Elena MANTU

» DIN INSTANȚĂ ÎN FAȚA OPINIEI PUBLICE < DIN INSTANȚĂ ÎN FAȚA OPINIEI PUBLICE »

Caratele inimii 
la proba auruluiMiliția comunei Sînpetru a fost sesizată despre un furt de bijuterii din locuința familiei Codrea. O brățară de 34 de grame greutate, un colier de 30 g, un lanț cu medalion, alte 3 medalioane. 2 perechi de cercei. Prețuite de bancă la 27 209 lei, iar de păgubași la... 80 000 de lei. Dintr-o dată — o diferență considerabilă de prețuri, poate un indiciu că nu toate bijuteriile respective proveneau de la magazin. Dar ce să reproșezi în acest caz reclamantei. Ea nu e de meserie bijutier, nu este decît o biată asistentă medicală, care pină la vîrsta de 27 de ani abia a agonisit 77 de grame de aur. Oricum, miliția trebuia să-și facă datoria.Și au început cercetările. Singurul martor „vizual" era însă... orb. El a oferit numele bănuitei : Sgarbură Rodica. Colegă de școală și de breaslă, prietenă de familie. Cum să fie hoață o prietenă de familie, la rindul ei tare in bijuterii și blănuri ? ! O persoană extraordinar și exuberant caracterizată de șefii ei de la serviciul de balneologie și recuperare al Policlinicii județene Brașov, unde se zbătea zi de zi cîte patru ore (program redus) să aprofundeze și să aplice tainele fizio-kinetoterapiei. Dealtfel colega și prietena (păgubașă) a și intre- bat-o, înainte de a deranja miliția, dacă nu cumva a făcut o glumă. Dar prietena a ricanat : „Să știi că te acuz de calomnie dacă mai vorbești așa !“Orbul avea insă dreptate. Hoață fusese chiar ea, prietena casei și vizitatoarea in

lipsă a acesteia. Cu amărăciune, martorul va declara :— Eu cred că inculpata a ținut să profite de infirmitatea mea și de aceea a venit in locuința nepoatei mele in absenta acesteia.Așa este. Iar acest amănunt spulberă, chiar mai mult decît hoția în sine, toate referințele bune și toate ifosele de „doamnă mare" ale Rodicăi Sgarbură. Furtul, Inclusiv de la prieteni, vexează legea și morala, dar lipsa de scrupule în înșelarea unui nevăzător, strecurarea în casă și întreținerea unor dialoguri derutante, profi- tînd de limita lui de percepție, denotă inexistenta oricărei fărîme de etică. Oricît ar fi alunecat pe panta slăbiciunilor, o soră medicală cu vocație tresărea, din reflex profesional, in fața unui suferind. Tomuri de complimente elaborate de colegi nu pot înlătura această întrebare elementară : cită poftă de jecmănire zăcea in această soră medicală, dacă pînă și, în viața, particulară prezenta unui infirm ii stimula apetitul hrăpăreț ? Cum se purta ea cu pacienții străini, dacă bunicului celei mal bune prietene era în stare să-i fure și perna de sub căpătîi ? .Dar ce preț să mai aibă tn „lumea ei“ valorile umane, dacă cele materiale se îngrămădeau. atît de masiv și atît de timpuriu dobindite ? I
Din nou despre 

disciplina munciiApariția unui om ca Ban Petru, din Făgăraș, in pretoriul instanței era de natură

să întristeze pe oricine. Caracterul, purtările, viața lui Ban Petru, portretul elogios pe care i l-a schițat apărătorul său, sint dintre acelea care nu se potrivesc cu „calitatea" de inculpat. Muncitor conștiincios, .cetățean liniștit, exemplar tată de familie... Și totuși a greșit. O singură dată, dar a greșit.— Recunosc fapta și regret nespus. Am stăruit să mă prezint la lucru pentru că știam că schimbul meu era liber.Da, aceasta îi e greșeala. A stăruit să se prezinte la lucru. Intenție onorabilă, numai că — există și un dicton — „chiar drumul spre iad e pavat cu bune' intenții". A stăruit să se prezinte la muncă, in stare de ebrietate.— întimplător se afla sub Influența alcoolului, onorată instanță 1 Clientul meu nu este un consumator de băuturi. Lucrează în combinat din 1971......Așa e. Lucra în combinat din 1971, intr-un combinat chimic, unde nu e nevoie să vii de două ori beat sau moțăit, ori distrat, cu atenția inhibată și gindurile risipite. Pentru cei care n-au priceput sau n-au vrut să priceapă, din pregătirea profesională, din instructajele de producție, că, într-un asemenea combinat, orice semn de neglijență poate produce consecințe grave, incalculabile, pentru aceștia legiuitorul a emis și un act normativ special — Decretul 400/1981.Decret pe care inculpatul de la Făgăraș îl cunoștea. Care i-a fost amintit și tn seara în care s-a prezentat la poarta principală a unității. Ofițerul de serviciu l-a trimis acasă. Stăruitor, B. P. a încercat vigilența paznicului de la poarta nr. 2. Și acesta l-a trimis acasă. Zicala :

„Cînd doi oameni iți spun că ești beat, du-te și te culcă", avea în cazul de față valoarea unui ordin. B. P. a stăruit însă în nepotrivita-i conștiinciozitate. S-a dus la a treia poartă, rezervată în exclusivitate traficului feroviar. Paznicul de acolo era ocupat cu controlul unor vagoane, așa că perseverentul a reușit' să se strecoare înăuntru. Dar la locul de muncă a fost depistat în ce stare se află și înlăturat din incintă.A fost condamnat la 7 luni închisoare, cu executare prin muncă la o altă unitate. Este această sentință prea severă ? A greșit tribunalul care i-a respins recursul ?Fără îndoială că nu. Sentimentalismul, speculațiile etice n-au ce căuta cînd e vorba de protejarea unor valori de zeci, sute sau chiar mii de milioane de lei, de producție mult 'așteptată, de vieți ale oamenilor. Și apoi pedeapsa pronunțată li va servi ca o severă, reală, de neuitat învățătură de minte. In cazul că instanța s-ar fi lăsat impresionată de trecutul vinovatului și ar fi pronunțat — cum se solicita — o pedeapsă „cu suspendare", adică doar simbolică, ce ar fi crezut cei din combinat 7 Oamenii aceia serioși și exigenți, stăruitori șl ei, dar stăruitori în dorința de a munci cu răspundere și fără riscuri, nu s-ar fi simțit jigniți ? Nu s-ar fi simțit derutați in înțelegerea lor privind civilizația muncii 7 Civilizație care implică nu numai dotări tehnice excepționale, ci și o disciplină exemplară, nu doar o corectitudine „in linii mari", ci conștiinciozitate extremă și permanentă, pînă la fiecare amănunt, în fiecare minut din programul de o viață.

Din caietul 
grefierului

„Eu personal nu am mai semnat con
dica de prezență, spunindu-mi-se că din 
greșeală s-a vărsat pe ea ulei de in".,(Din dosarul Judecătoriei sectorului 1, nr. 3985/81).

„Rog onorata instanță de a da un verdict 
drept, corect și mai ales „stimulator" pen
tru (...) ca pe viitor S. Augustin să fie 
mai atent cu revărsarea unor lichide in 
apartamentul său, știind că-ml degradea
ză apartamentul meu“.(Din dosarul Judecătoriei sectorului 1, nr. 1637/81).

Martora B. O. :
— Eu am intrat tn bucătărie să spăl 

ceștile de cafea, dar auzind pe hol gălăgie 
m-am uitat pe vizor și am văzut partea 
vătămată cu o perle cu coadă lovind pe 
mătușa mea peste umăr.

Martorul F. Fr. :
— Am ieșit pe ușă să merg la serviciu 

și am văzut pe inculpată cu o lingură de 
spumă ridicată deasupra capului soției 
mele, ochelarii erau jos, gunoiul era îm
prăștiat.

S-a petrecut în str. Șaradei 53.(Din dosarul Judecătoriei sectorului 1, nr. 3451/81).
Sergiu ANDON
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PETROLIȘTII ACȚIONEAZĂ FERM PENTRU SPORIREA 
PRODUCȚIEI DE ȚIȚEI Șl GAZE NATURALE

OBIECTIVE DE 0 DEOSEBITĂ ÎNSEMNĂTATE 
SUBLINIATE DE TOVARĂȘII NICOLAE CEAUȘESCUIată cîteva din sarcinile și indicațiile formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în cadrul consfătuirii, care se cristalizează acum intr-un mobilizator program de acțiune pentru muncitorii și specialiștii din industria de petrol și gaze :

© Este necesar să se analizeze situația din fie
care schelă, din fiecare brigadă, activitatea fiecărei 
sonde și să se stabilească măsurile necesare în ve
derea realizării, în acest an, a producției zilnice pre
văzute, de 42—43 mii tone petrol.

© Trebuie să se intensifice activitatea geologică 
și de foraj, în vederea punerii în evidență a noi re
zerve și creării condițiilor pentru realizarea unei pro
ducții de petrol de cel puțin 15 milioane tone, pînă 
în 1985.

© Brigada trebuie să constituie unitatea de bază 
a producției; de activitatea ei depinde realizarea 
planului de producție.

® Printr-o bună organizare și desfășurare a 
activității, să obținem maximum de producție la fie
care sondă, în fiecare brigadă.

© Trebuie îmbunătățită activitatea trusturilor, 
cărora li s-au acordat atribuții noi, li s-au dat și for
țele necesare pentru desfășurarea activităților di
recte în zona de care se ocupă.

• înfăptuirea programului stabilit de Conferin
ța Națională cere întărirea răspunderii, ordinii și dis
ciplinei în producție și muncă, a spiritului gospodă
resc în buna organizare și desfășurare a întregii ac
tivități.

® Sînt necesare măsuri foarte serioase în direc
ția pregătirii profesionale, a perfecționării și reciclă
rii cadrelor existente.

© Toate comitetele județene de partid pe terito
riul cărora se găsesc unități petroliere, de producție 
sau de foraj trebuie să conducă nemijlocit viața de 
partid din aceste unități, să răspundă direct de felul 
cum se desfășoară întreaga activitate.

® Și în domeniul muncii educative, fiecare bri
gadă trebuie să fie și un centru al activității politico- 
educative, al ridicării conștiinței revoluționare, a! 
formării omului nou, constructor al socialismului.

Zilnic, o producție suplimentară prin 
promovarea tehnologiilor moderne 

de exploatarePrincipala sarcină trasată de tovarășul Nicolae Ceaușescu petroliștilor țării este ridicarea -producției zilnice de țiței Ia 42—43 mii tone, ceea ce va asigura îndeplinirea planului la extracția de petrol pe acest an. Așa cum s-a subliniat la Consfătuirea de lucru cu cadre de conducere și alți oameni ai muncii din industria petrolului, această ramură dispune de cadrul organizatoric, forțele tehnice și umane necesare realizării în bune condiții a planului pe acest an și sporirii, pînă în anul 1985, a producției la cel puțin 15 milioane tone.Pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de secretarul general al partidului, colectivul schelei de producție petrolieră Titu este hotărât să-și mobilizeze în cel mai înalt grad energia și competența pentru a-și mări contribuția la asigurarea cu țiței și gaze naturale a economiei naționale.Organizarea a cinci brigăzi de producție petrolieră în cadrul schelei, care au un plan bine precizat de producție și au condiții de supraveghere permanentă a sondelor, parcurilor de rezervoare și separatoare, este o măsură care și-a dovedit de la bun început eficiența. Astfel, în ultimele 10 zile producția zilnică “pe ansamblul schelei a crescut neîntrerupt, depășind în prezent cu 20 de tone nivelul planificat. Făcînd la Începutul lunii martie o analiză a posibilităților de care dispune unitatea noastră pentru sporirea producției de țiței, consiliul oamenilor muncii și comite

tul de partid al schelei au ajuns la concluzia că vom putea obține in acest an 10 mii tone petrol peste plan.Tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a indicat, In cadrul consfătuirii, să analizăm cu înalt spirit de răspundere situația din fiecare brigadă, activitatea fiecărei sonde pentru a putea stabili măsurile corespunzătoare necesare sporirii producției. întorși acasă, acum traducem în fapt tocmai- această indicație și sînt convins că muncitorii și specialiștii schelei, puternic mobilizați de indicațiile și sarcinile secretarului general al partidului privind îmbunătățirea activității petroliștilor, vor găsi' noi posibilități pentru creșterea nivelului de extracție. Pentru aceasta urmărim perfecționarea regimului de exploatare a sondelor, utilizarea unor metode pentru sporirea factorului final de recuperare a țițeiului din zăcămint, creșterea operativității Ia lucrările de reparații și intervenții Ia sonde.Pentru ca eforturile noastre să dea din plin rezultatele scontate, solicităm un sprijin mai substanțial din partea furnizorilor de materiale și echipamente, care au datoria să îmbunătățească calitatea materialului tubular, pompelor de extracție, curelelor trape- zoidale.
Toma NEAGU
directorul Schelei de producție 
petrolieră Titu

Ridicarea pregătirii profesionale a 
sondorilor-la baza creșterii vitezei de forajAm urmărit cu deosebită atenție cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. și pot spune că împreună cu toți membrii brigăzii sîntem mobilizați pentru a traduce în fapte sarcinile pe care secretarul general al partidului ni le-a încredințat nouă, petroliștilor. Practic, sarcinile subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în cadrul consfătuirii constituie acum un program clar de acțiune pentru lucrătorii din brigada de foraj pe care o conduc.Colectivul nostru, format din 170 oameni, lucrează Ia forajul a cinci sonde de cercetare pentru conturarea zăcămîntului de țiței pe o nouă structură, în apropierea orașului Curtea de Argeș. Deși brigada s-a format de puțin timp, aceasta nu ne-a împiedicat să asigurăm, printr-o bună organizare a muncii, utilizarea mai bună a instalațiilor de foraj și creșterea vitezei zilnice de foraj. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că este necesar să acționăm cu toate forțele pentru a pune în exploatare mai rapid zăcămintele de țiței, și gaze, descoperite. Știm că pe ansamblul ministerului volumul forajului în acest an sporește la peste 2,5 niiîidahe' '-metri,- tirmînd să crească în anii următori. Pentru a răspunde acestor sarcini de mare importanță, pentru atingerea pînă în 1985, la nivelul țării, a unei producții de 15 milioane tone țiței, brigada noastră se angajează să ridice, pînă la sfirșitul lunii martie, nivelul forajului zilnic de la 120 Ia 150 metri, ceea ce va avea ca efect scurtarea perioadei de finalizare a lucrărilor la sonde. Ca urmare, sonda 3 181 de la Vîlcele va fi predată Schelei de producție petrolieră Moșoaia peste două săptămîni. Asigurăm

astfel punerea în producție mai devreme a unei sonde care va contribui la ridicarea nivelului extracției de țiței. Rapid vom muta instalația de foraj la Cioflin- geni, pentru a începe lucrările la o nouă sondă.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat pe bună dreptate necesitatea luării unor măsuri imediate pentru perfecționarea profesională și reciclarea cadrelor din industria petrolului. Știm ce importanță mare are stăpînirea perfectă a meseriei de sondor în condițiile în care adîncimea de foraj a sondelor la care lucrăm depășește 3 000 metri. Problemele tehnice, geologice au o complexitate sporită și nu de puține ori complicațiile la sonde, întreruperea funcționării instalațiilor s-au datorat și slabei calificări a unor sondori. Iată de ce, așa cum a indicat secretarul general al partidului, vom organiza chiar în cadrul brigăzii cursuri de ridicare a calificării cadrelor. Dealtfel, chiar de la formarea brigăzii, inginerul Ion Gavrilă a inițiat în cadrul formației pe care' o conduce un asemenea curs care se bucură de un mare interes din partea sondorilor. .Vom extinde acum această inițiativă la nivelul întregii brigăzi, maistrul Gheorghe Bozieru și •inginerul ;Pompilîu ‘Maieu0 putând împărtăși -din- '-cui noștințele lor practice și teoretice în folosul tuturor oamenilor muncii din brigadă. Sîntem siguri că prin ridicarea pregătirii profesionale a tuturor oamenilor muncii din brigada noastră vom reuși să asigurăm creșterea vitezei de foraj, îmbunătățirea întregii noastre activități.
Alexandru MUTU
șef de brigadă, Schela de foraj Bascov

Organizarea muncii in brigăzi 
sporește răspunderea petroliștilor 

pentru realizarea planuluiîn acest an, petroliștii din județul Giurgiu, acționează cu și mai multă stăruință pentru creșterea producției de țiței și a eficienței economice. In ansamblul acțiunilor inițiate în acest scop, o atenție deosebită se acordă aplicării neîntîrziate în viață a indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind organizarea superioară a activității din ramura petrolului. în acest sens, în județ s-a constituit o schelă nouă de producție petrolieră la Clejani. De asemenea, o schelă de foraj s-a înființat și în comuna Bălăria. întreaga acțiune, inclusiv organizarea brigăzilor de producție, s-a desfășurat „din mers“, fără a se încetini ritmul forajului și extracției.Pe inginerul Florea Ciocîrlan, șef de brigadă in cadrul Schelei de producție petrolieră Clejani. l-am întîlnit într-unul din parcurile brigăzii. explicînd unui grup de sondori modul de organizare și de desfășurare a muncii brigăzii de producție în noile condiții; „Brigada nr. 8 . pe care o conduc — ne spune interlocutorul — este compusă din 150 de muncitori, sondori, operatori, mecanici de intervenții, electricieni. Ni s-au repartizat 86 de sonde, constituite în patru parcuri, sondele fiind răspîndite pe'o rază de 7 kilometri. Brigada funcționează potrivit principiului autogestiunii economice și răspundem direct de realizarea planului de țiței și gaze, de supravegherea funcționării sondelor, mărirea factorului final de recuperare a țițeiului din zăcămint, colectarea țițeiului și separarea acestuia de gaze. Brigada de producție petrolieră desfășoară și activitatea de intervenție la sonde, de punere în producție a sondelor noi și efectuează lucrările de reparații și de întreținere mecano-energetică a utilajelor și instalațiilor. Așadar, vom desfășura o activitate complexă și unitară, urmărind, în principal, exploatarea la capacitatea maximă a zăcămîntului de țiței și gaze. Munca organiza- tă în acord global va stimula și mai mult activitatea noastră, va spori răspunderea fiecărui membru al brigăzii, pentru că și cîștigul va fi în raport direct cu nivelul producției de țiței și gaze. încredințăm pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că nouă, petroliștilor de la Clejani, asemenea tuturor celor chemați să-și aducă

In schelele 
de producție 

petrolieră și foraj 
din județul Giurgiu

contribuția la dezvoltarea puternică a bazei de materii prime, la înfăptuirea independenței energetice a țării, ne-au mers la inimă îndemnurile sale adresate la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R., De aceea, nu vom precupeți eforturile pentru a da patriei mai mult țiței, mai multe gaze de sondă".Un alt specialist, inginerul Cristian Părnuță, de la brigada nr. 2 a schelei din Bălăria, ne spunea că atît el. cit și membrii brigăzii pe care o conduce au convingerea fermă că prin noile măsuri se asigură cadrul organizatoric pentru utilizarea completă a întregului fond de sonde existent, pentru punerea in exploatare a sondelor noi. „Aici, la Bălăria, avem în cadrul brigăzii 90 de sonde, răspîndite pe o rază de 5 kilometri. Deci, noua structură organizatorică a- sigură posibilități reale de a supraveghea permanent sondele repartizate. Sîntem în brigadă 120 de oameni și fiecare dintre noi este conștient de necesitatea și utilitatea măsurilor luate de conducerea partidului pentru organizarea superioară a activității în ramura petrolului. După cum sîntem conștienți că totul depinde acum de noi, de modul în care vom acționa pentru aplicarea operativă și eficientă a acestor măsuri, pentru ridicarea nivelului pregătirii profesionale, mai ales că in acest an vom trece la extinderea combustiei subterane. Ia introducerea altor procedee tehnologice moderne. Toate acestea au fost dezbătute pe larg și cu prilejul constituirii organizației de partid pe bri-, gadă, care a analizat cu răspundere sarcinile ce ne revin in acest an. căile prin care trebuie să acționăm în continuare pentru sporirea producției de țiței și gaze".Modul responsabil în care acționează petroliștii din județul Giurgiu în vederea aplicării măsurilor stabilite de conducerea partidului pentru perfecționarea . organizării producției . și a muncii îri acest important sector al' ecbn'orfflei. ' activitatea lor concretă din prezent oferă garanția îndeplinirii angajamentului asumat de a asigura creșterea susținută a extracției de țiței și gaze, în condițiile unei eficiente economice superioare.
Petre CRISTEA
corespondentul „Sclnteli”

PRIN BUNA ORGANIZARE, CU PARTICIPAREA TUTUROR FORȚELOR DE LA SATE

RITM INTENS LA SEMĂNAT, LUCRĂRI DE BUNĂ CALITATE!
CĂLĂRAȘI

Mii de mecanizatori în cîmp 
si, alături de ei, specialiștiiîn partea sudică a cîmpiei Bărăganului. desprimăvărarea timpurie a determinat mii de mecanizatori, cooperatori și specialiști să iasă în cîmp la pregătirea terenului și la semănat, la fertilizarea ogoarelor, la repicarea și plantarea răsadurilor de legume.„Ne-am pregătit pentru cea mai scurtă campanie agricolă și pentru cea mai bună calitate a lucrărilor de semănat, subliniază tovarășul Nicolae Horia, director adjunct al direcției agricole. Specialiștii, împreună cu cercetătorii de la T.C.C.P.T. Fundulea au adaptat tehnologiile de pregătire a terenului și de semănat la condițiile specifice din această primăvară, urmărindu-se, înainte de toate, menținerea umidității solului. Utilizăm agregate complexe pentru micșorarea numărului de treceri ale tractoarelor la pregătirea terenului. Practic, toate cele 85 de secții de mecanizare din cooperativele agricole și cele 21 de întreprinderi agricole de stat au agregate complexe formate din disc, lamă nivelatoare și grapă cu colți reglabili care execută concomitent trei operațiuni de pregătire a terenului la o singură trecere a tractorului. Se evită răscolirea inutilă a pămîntu- lui pentru ca umiditatea, atîta cit este, să rămină la dispoziția plantelor. în același scop este' corelată capacitatea de lucru a utilajelor folosite la pregătirea terenului cu cea a semănătorilor, redueîndu-se timpul dintre aceste operațiuni la cel mult 24 de ore. Este un amănunt esențial în aceste zile cînd se însămînțează culturi cu semințe mici care trebuie să găsească umiditatea necesară răsăririi în condiții normale.Desfășurate sub semnul exigentelor față de calitate, lucrările pe ogoare au o amploare mult mai mare fată de oricare dintre anii precedents Am străbătut o bună parte a județului, din zona Ciulnița pînă la Călărași și Oltenița și, pretutindeni, este vizibil că pregătirea terenului se face în condiții calitative bune. Optimizarea mărimii formațiilor de mecanizatori în raport cu suprafețele aflate în curs de pregătire și de semănat previne orice deplasare a tractoarelor în gol. La cooperativa agricolă 

Dor Mărunt au fost 'însămînțate 600 hectare cu culturi din prima urgență. Inginerul-șef Dumitru Mărcules- cu controla calitatea lucrărilor făcute de mecanizatorii Nicolae Ștefan, Radu Albeșteanu, Ion Lăcustoiu și Gheorghe Pîrlogea, care însămînțau mazărea pe terenul pregătit cu o zi înainte. Concomitent cu semănatul continuă fertilizarea celor 1 100 hectare destinate porumbului în cultură intensivă. Cooperatorii au fertilizat 200 hectare cu gunoi de grajd, iar acum continuă această operațiune cu 20 de atelaje.Am auzit adesea spunîndu-se : „recolta stă în mîna mecanizatorilor". Ne convingem de acest adevăr în unitățile consiliului agroindustrial Ciocănești, unde se acordă atenția maximă ritmului și calității semănatului. Inginerul-șef al consiliului, tovarășul Teodor Cazan, împreună cu tovarășul Nicolae Horia, director adjunct al direcției agricole, au străbătut tarlalele celor două cooperative agricole din Ciocănești, împreună cu specialiștii unităților respective pentru a stabili exact unde să se deplaseze utilajele, cum șă se pregătească terenul pentru semănat. La aceste unități, ca și la Făurei și Dorobanțu, suprafețele destinate culturilor cu semințe mici — in, lucernă și sfeclă — sînt discuite, nivelate și grăpate cu agregatele complexe. Pentru a asigura condiții optime de germinare a semințelor, patul germinativ este apoi pregătit cu agregate formate din vibrocultor și tăvălug elicoidal. Sînt controlate punctele de lucru unde se însămînțează 235 hectare cu lucernă. „Am optat pentru semănatul lucemei în rînduri obișnuite, asigurând uniformitatea semințelor pe rînd. Și după semănat terenul este tăvălugit pentru a pune sămînta în contact cu solul — ne spune ing. T. Cazan. Controlăm exigent calitatea semănatului la această cultură pentru că lucerna e o investiție de mai mare durată, iar calitatea semănatului determină nivelul recoltei pe o perioadă de patru ani". Este vădită preocuparea pentru asigurarea furajelor. La I.A.S. Ciocănești s-a reintrodus în cultură 

borceagul, însămînțîndu-se 200 hectare formate dintr-un amestec de mazăre și ovăz.în unitățile consiliului tractoarele au fost echipate cu agregate complexe pentru . patru operațiuni concomitente pe terenurile destinate sfeclei de zahăr: discuit, nivelat, grăpat și erbici- dat. Lancea de erbicidare este montată înaintea agregatelor de pregătire a terenului sau în fata tractorului. Specialiștii urmăresc zilnic temperatura solului pentru a declanșa semănatul culturilor următoare.înaintea mecanizatorilor cîmpul este străbătut de cooperatori care- adună resturile vegetale. La cooperativa agricolă Ciocănești, 70 de cooperatori "string tulpinile de porumb pe care le transportă cu căruțele. Operațiunea de igienizare a cimpului este practic încheiată la C.A.P. Fău- _ rei, unde inginerul-șef Alexandru ' Preda a organizat activitatea încă din iarnă, odată cu repartizarea culturilor in acord global.Se remarcă preocuparea pentru calitatea semințelor la toate culturile. Dealtfel, între pregătirile făcute pentru semănatul florii-soarelui se înscrie și alegerea manuală a semințelor. „La noi femeile au ales sămînta bob cu bob. la masă, așa cum se alege fasolea înainte de a o pune la fiert" — ne spune tovarășul Alexandru Barbu, președintele cooperativei agricole Mostiștea. Vrem să obținem < cel puțin 3 200 kg la hectar, cît am realizat anul trecut la această cultură". Ceea ce s-a făcut aici nu e un caz izolat. Pentru toate cele 3 515 hectare destinate florii-soarelui, in unitățile consiliului agroindustrial Ciocănești sămînța a fost aleasă bob cu bob, apoi s-a făcut proba de germinație în lădițe, pe soiuri. Procentul de germinație este bun : 98 la sută.în Bărăganul călărășean. oamenii muncesc cu dăruire și abnegație, hotărîți să scurteze cît mai mult durata lucrărilor, să facă tot ce depinde de ei pentru a obține recolte sporite în acest an.
C. BORDEIANU

însămințarea și plantarea legumelor DOLJ

(Urmare din pag. I)telor și, deci, la recolte mici. Tocmai de aceea, in aceste zile, cînd lucrările agricole se intensifică, este absolut necesar ca specialiștii să vegheze permanent la calitatea lucrărilor, să nu admită nici o abatere de la prevederile cuprinse în tehnologii.Tot în luna martie trebuie să se asigure cea mai mare parte din răsadurile destinate plantării in solarii și în cîmp. Pînă acum, în- sămînțarea acestora a decurs potrivit graficelor, ceea ce este, fără îndoială, un lucru bun. Numai că așa cum se apreciază la Direcția generală a horticulturii din ministerul de- resort, in unele unități agricole din județele Teleorman, Olt, Buzău, Ialomița și Călărași, din cauza neasigurării căldurii optime în spațiile respective, răsadurile nu s-au dezvoltat îndeajuns. De aceea, specialiștii, toți cei care lucrează în sectorul legumicol, ma- nifestînd cea mai mare responsabilitate, au datoria să. asigure condițiile necesare dezvoltării viguroase a răsadurilor, astfel încit la plantarea lor in cîmp acestea să corespundă din punct de vedere calitativ.Cu mai multă răspundere trebuie să se acționeze în aceste zile pen
Pășuni bine gospodărite

Unitățile agricole din comuna Ilia, județul Hunedoara, dispun de 670 hectare pășuni, situate în zona deluroasă. Pentru sporirea producției de iarbă, consiliul popular a luat măsuri ca întreaga suprafață să fie curățată și îngrășată. La aceste lucrări participă un mare număr de locuitori ai comunei. Răsfirați pe pășune, oamenii împrăștie mușuroaiele și taie tufărișurile. Unii dintre ei transportă cu căruțe gunoi de grajd, alții lucrează la administrarea îngrășămintelor chimice. Procedîndu-se astfel, pe pășuni va crește iarbă din belșug. (Sabin Cerbu, corespondentul „Scînteii") Foto : V. Onoriu

tru grăbirea amenajării solariilor. Așa cum au indicat organele de specialitate, acoperirea solariilor trebuie să se facă pe măsură ce.se va face plantarea răsadurilor, cu un avans de 4—5 zile, timp în care solul urmează să se încălzească. Pentru acoperirea tuturor solariilor, oamenii muncii din industria chimică au datoria să livreze, potrivit graficului, întreaga cantitate de polietilenă prevăzută. La rîndul lor. legumicultorii au obligația să lucreze cu cea mai mare, răspundere la acoperirea și ancorarea solariilor, astfel incit să se evite degradarea foliei cauzată de vîn- turile puternice din această parte a primăverii. Dealtfel, în unele locuri, unde s-a lucrat neglijent, vîntul a și produs stricăciuni. Pentru producerea foliei de polietilenă se folosesc importante resurse materiale și, de aceea, nu trebuie admis ca acest produs să se risipească.în acesite zile, consiliile populare, organele de specialitate, cu sprijinul direct al organelor și organizațiilor de partid, au datoria să urmărească îndeaproape ca toate lucrările din legumicultura să fie executate la termenele stabilite și de cea mai bună calitate, astfel încit să existe garanția realizării producțiilor mari de legume prevăzute a se obține in acest an.

Randamente superioare 
în folosirea mașinilorDe cîteva zile, primăvara s-a instalat pe plaiurile doljene. Se lucrează temeinic la pregătirea terenului, la fertilizat și erbicidat, la însămînțări.— Vremea frumoasă și umiditatea bună a solului a permis să ieșim in cîmp mai devreme decît in alți ani — ne spune tovarășul Gheorghe Tudo- ra, directorul adjunct al direcției a- gricole județene. Astfel vom devansa cu cel puțin 4—5 zile însămințarea culturilor din urgența a doua. De fapt, acum nici nu mai putem vorbi de urgența întîi sau urgența a doua, deoarece există condiții optime pentru însămințarea tuturor- culturilor din epoca întîi. Pentru aceasta avem pregătite peste 1 100 de agregate complexe cu care executăm două-trei lucrări la o singură trecere a tractorului. Firesc, randamentul de lucru a sporit, jar consumul de carburanți este diminuat cu 20 la sută. Acum, acordăm o atenție deosebită însămîn- țării plantelor furajere, mazărit, sfeclei de zahăr, plantării cartofilor timpurii și legumelor, pregătirii terenului și erbicidării. Au și fost însămînțate 4 112 hectare, în special cu 

mazăre, ovăz, sfeclă de zahăr, lucernă, borceag și legume. De asemenea, am pregătit patul germinativ pe 20 351 hectare.în raidul nostru am urmărit felul în care sînt organizate și decurg lucrările agricole în două consilii agroindustriale din sudul județului — Segarcea și Băilești.In consiliul agroindustrial Segarcea. dintr-un început ne convingem că lucrările au demarat bine și avansează susținut. Astfel, mazărea a fost semănată pe toate cele 400 de hectare planificate. în toate cele patru cooperative agricole de producție : Padea, Birza, Horezu-Poenari și Valea Stanciului. într-o altă cooperativă agricolă, aceea din Calopăr, s-a terminat semănatul borceagului și lucernei. Așa cum apreciază tovarășul Ion Ilie, organizatorul de partid, în tot consiliul se lucrează acum întreaga zi-lumină. „Avem in cîmp 186 utilaje complexe — ne spunea dînsul — și atenția noastră se îndreaptă acum spre sfecla de zahăr. Sperăm ca în patru zile să terminăm însămințarea celor 2 300 de hectare pentru a putea trece cit mai repede la floarea-soarelui".Cum se desfășoară lucrările în unitățile din consiliul agroindustrial Băilești ? Reținem o noutate tehnică. Inginerul Petru Toca a echipat utilajele care efectuează erbici- darea și discuirea cu o cutie de semănătoare de tip SU-29. Montată în fata tractorului, cutia servește la administrarea îngrășămintelor simultan cu celelalte două operații. în acest fel este evitat un drum al agregatului. economisindu-se importante cantități de motorină. în cîmp activitatea cea mai susținută se desfășoară la plantarea cartofilor și însămînța- rea mazării. La C.A.P. Galicea Mare, de la șefa, de fermă Eugenia Ciochia aflăm că plantarea cartofilor s-a efectuat pe 37 de hectare din cele 50 planificate. Și în alte unități, printre care cooperativele agricole Băureni și Afumați, se lucra de zor la pregătirea terenului și însămînța- rea sfeclei de zahăr.Sînt fapte care atestă că oamenii muncii din agricultura județului Dolj acționează în aceste zile intens. Ca în plină campanie de primăvară.
Gheorghe IONIȚĂ
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UN NOU VOLUM DIN SERIA „DIN GÎNDIREA 
FILOZOFICĂ A PREȘEDINTELUI ROMĂNIEI“

CRONICA PLASTICĂ

Remarcabilă contribuție 
novatoare a raporturilor

(Urmare din pag. I)In concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, a partidului, înțelegerea statului nostru ca organism al democrației muncitorești, revoluționare, verigă, esențială în sistemul unitar al democrației socialiste, nu implică nicidecum o diminuare a rolului și răspunderilor care-i revin, ci o sporire a acestora, necesitatea înfăptuirii lor la un nivel calitativ superior. „Statul, organele sale supreme legislative și executive — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în expunerea la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie 1982 — reprezintă puterea supremă în societatea noastră socialistă! Legile țării și deciziile, în conformitate cu legea, ale organelor de stat sînt obligatorii pentru toți cetățenii țării".In lucrare sînt relevate și fundamentate multilateral măsurile luate în ultimele două decenii, în contextul general al dezvoltării democrației socialiste, pentru perfecționarea organizării și activității statului, a organismelor sale centrale și locale, aplicarea corespunzătoare a principiului centralismului democratic, a principiului muncii și conducerii colective, combaterea, și eliminarea manifestărilor de centralism excesiv, de birocrație în activitatea organelor și lucrătorilor din aparatul de stat.Forța statului nostru rezidă, cum rezultă cu mare forță de convingere din lucrările secretarului’ general al partidului, în amploarea și trăinicia legăturilor sale cu masele, în atragerea acestora prin multiple forme și participarea lor activă la conducerea treburilor de stat.Aceasta se exprimă, totodată, prin adeziunea oamenilor muncii la politica partidului și statului, în aplicarea și respectarea riguroasă a hotărîrilor de partid și de stat, a legilor țării. „Să nu uităm nici un

moment — spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul prezentat la recenta Conferință Națională a partidului — că dezvoltarea democrației socialiste, participarea maselor populare la conducere presupun așezarea fermă a întregii vieți sociale pe bază de legi și norme care să stabilească cu precizie direcțiile de activitate, că respectarea legilor țării constituie o necesitate obiectivă pentru dezvoltarea societății". Pe de altă parte, forța legăturii cu masele, rezidă în exercitarea permanentă și efectivă a controlului maselor populare asupra tuturor organelor de stat, a lucrătorilor acestora, ca expresie a democratismului vieții de stat și premisă a întăririi statului, a exercitării corespunzătoare a funcțiilor sale.Rețin în mod deosebit atenția pasajele din lucrare în care sînt relevate principalele aprecieri ale secretarului general al partidului cu privire la rolul și sarcinile organizațiilor de masă și obștești, chemate să contribuie, cum se arăta în Raportul la Congresul al XII-lea al P.C.R., la unirea eforturilor oamenilor muncii pentru transpunerea în viață a politicii și obiectivelor stabilite de partid, la desfășurarea activității de educație socialistă și comunistă a maselor, la soluționarea problemelor de muncă și viață ale diverselor categorii de cetățeni. Existența unui mare număr de organizații obștești, care cuprind, practic, toate categoriile sociale și socio-pro- fesionale ale populației, atestă caracterul larg democratic al sistemului nostru social-politic, permițînd exprimarea intereselor specifice ale acestora, interese convergente cu cele ale clasei muncitoare, ale întregii societăți, aportul lor de gîndire și experiență la traducerea în fapte a hotărîrilor adoptate în comun.Prin unirea organizațiilor de masă și obștești, sub conducerea parti-

la definirea 
dintre stat dului, în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste s-a realizat o formă politico-organizatorică a- decvată de manifestare a unității de voință a tuturor claselor și păturilor societății,, fără deosebire de naționalitate, de reflectare a coeziunii națiunii noastre socialiste. în acest cadru, și-a dovedit pe deplin eficiența crearea, din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, a organizațiilor proprii ale democrației și unității socialiste, ca structuri politice originale, cuprinzind milioane de oameni ai muncii care nu sînt membri ai partidului.In paginile volumului sînt selectate, de asemenea, aprecierile esențiale ale tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la formele autoconducerii muncitorești — adunările generale și consiliile oamenilor muncii, congresele naționale ale oamenilor muncii din diverse domenii și organismele lor permanente — forme democratice de participare directă a muncitorilor, țăranilor, a celorlalte categorii de oameni ai muncii la dezbaterea problemelor fundamentale din domeniul lor de activitate, la adoptarea hotărîrilor ce interesează întregul popor. împreună cu formele indirecte, reprezentative, întemeiate și ele pe consultarea largă și liberă a populației, a tuturor cetățenilor, formele de participare directă la conducerea economiei și culturii, a statului întregesc sistemul democrației socialiste românești, oferă cadrul instituțional adecvat manifestării voinței suverane a poporului, deținător ■ unic al puterii în stat.O mare importanță pentru înțelegerea corespunzătoare a stadiului actual de dezvoltare a democrației noastre muncitorești, revoluționare are sublinierea de către secretarul general al partidului că acest cadru instituțional corespunde pe deplin cerințelor actuale, nivelului de dezvol-

dialectică, 
și societate tare a forțelor de producție, a societății socialiste românești in general, sarcina esențială constînd în prezent, pe acest tărîm de preocupări, în a acționa pentru buna funcționare și perfecționarea continuă a formelor democratice de conducere a socie-' tății.Partidul privește problemele statului și democrației, în genere' toate problemele construcției socialiste, într-o viziune științifică, dialectică, în acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia că procesul adîn- cirii și perfecționării democrației socialiste nu poate fi considerat încheiat, ci se desfășoară paralel cu dezvoltarea întregii noastre orînduiri. O sarcină importantă a acestei perfecționări o constituie însăși educarea cetățenilor în spiritul democrației, al sporirii răspunderii lor pentru utilizarea efectivă, adecvată și intensă a drepturilor și libertăților, a cadrului instituțional democratic existent. „Dezvoltarea democrației socialiste, stimularea criticii — relevă secretarul general al partidului — nu au nimic comun cu spiritul anarhic, cu ignorarea legilor și normelor sociale, cu nesocotirea obligațiilor față de societate ale fiecărui cetățean. O parte componentă indisolubilă a democrației socialiste este creșterea spiritului de răspundere civică, întărirea conștiinței îndatoririi tuturor de a-și consacra forțele, capacitatea, competența binelui public, intereselor generale ale națiunii".Alături de celelalte culegeri de acest gen, noua apariție editorială contribuie la prezentarea multldi- mensionalității gîndirii științifice și preocupărilor practice ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, a inestimabilului său aport la descifrarea cerințelor evoluției sociale contemporane, la sintetizarea experienței construcției socialiste în România, la dezvoltarea^ și îmbogățirea teoriei revoluționare în universalitatea ei.

Arta unui generos umanismConceput monumental, purtînd în calma încordare a mușchilor un dinamism conținut. „Arcașul" lui Ion Jalea (același care privește orizontul îndepărtat al mării la Constanța, același care te întimpină în sălile Muzeului de artă al Republicii Socialiste România) are și în recenta expoziție retrospectivă pe care maestrul a deschis-o în sălile Dalles, deși de dimensiuni reduse, un rol emblematic. Creat în 1926, fel a marcat pentru sculptorul care astăzi numără peste 9 nii și jumătate de tență. pragul unei maturități artistice, îndu-se. așa cum sublima Petre Comarnescu, printre cele mai de seamă realizări ale vremii, alături de Gigantul lui Paciurea. Ion Jalea este, fără îndoială, nu numai prin această lucrare de referință, ci prin întreaga-i creație unul dintre artiștii de prestigiu ai constelației noastre spirituale. Cu aceeași gravitate cu care de la începuturi și-a însoțit demersul creator, cu aceeași seriozitate cu care a privit întotdeauna problemele sculpturii urmîndu-și cu admirabilă tenacitate idealul artistic în rezolvarea multiplelor probleme impuse de o extrem de bogată activitate, acest adevărat artist al poporului se înfățișează astăzi publicului bucureștean cu o selecție de lucrări reprezentative pentru nivelul atins de sculptura sa. De la desene și lucrări de mici dimensiuni la imaginea unor monumente realizate în ultimii ani, expoziția cuprinde o gamă largă a preocupărilor maestrului

dece- exis- reale situ-

primul răz- fost prilejultru .Ion Jalea boi mondial a unor sfișietoare experiențe de viață), fie că iși concentrează atenția asupra unor imagini alegorice, cum ar fi lucrările închinate muzicii sau zburătorilor fie că meditează cu toată seriozitatea la momentele mari ale istoriei neamului românesc sau se lasă atras de farmecul legendelor noastre, lucrările pun în evidență timbrul egal po care, cu remarcabilă acuratețe, sculptorul a reușit să-l păstreze de-a lungul anilor. Dealtfel, unul din meritele panotă- a lucrărilor acela de a această armoni- raportare logică și realizarea ei de a organiza adevărate idei faza aceea de schi-

rii de acum este tocmai sublinia zare și între idee plastică, prezentarea în cicluri care urmăresc creatoare uneori din incipientă

Dorința de a reliefa eposul popular redescoperit, interpretat in direcția sensurilor lui simbolice, permanente, este o constantă. Privitorului i se oferă, in retrosp’ectiva actuală, posibilitatea de a descifra această superioară valorificare a folclorului în stratificările lui legendare și baladești. O ilustrează, de pildă, compoziții precum „Dragoș și zimbrul", „întemeierea Țării Românești". dar și numeroasele scene de muncă sau trete de țărani, care, lingă plasticitatea sculpturală, pe lingă aceeași caldă bucurie in fața materiei, aduc sensuri ale permanentei viețuirii noastre in istorie.Același generos nism însoțește o simplitate catoare, cum inspirate de front sau de muncile agricole, dar și

pus în relief modelajul suprafețelor de mare finețe și forță de sugestie. Claritatea articulării ginalitatea formele pe natura însoțește vitatea aspră, puternică a portretelor. Referindu-se, dealtfel, la acest reper ne-
construcției, a volumelor, ori- în a regindi care le oferă expresi-

uma- lucrări de intens evo- sint acelea
Expoziția retrospectiva 

Ion JALEA
tă, la modificarea ei impusă de(uneori

lași : Facultatea de electrotehnică

timișoara : Festivalul dramaturgiei 
românești actuale

Călărași ■*ja Cliibtil tineretului din municipiul Călărași a avut loc simpozionul „Concepția P.C.R., a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la educarea materialist-știintifică și umanist-revoluționară a tinerei generații", organizat de Comitetul județean Călărași al U.T.C., cu sprijinul secției de propagandă a Comitetului județean de partid. Au participat peste 300 de secretari și secretari adjuncți cu munca de propagandă de la comitetele municipal, orășenesc și comunale de partid și U.T.C., precum și alte cadre cu muncă de răspundere pe linie de propagandă. Simpozionul a fost urmat de un ciclu de filme documentare realizate în sprijinul educării materialist-știin- țifice a maselor. (I. Alcxandrescu).
Timiș Pe scena °Perei române din Timișoara a fost prezentat in premieră spectacolul de balet contemporan „Dans, dans, dans“ realizat de cunoscutul balerin Francisc Valkay. Alături de acesta își'mai dau concursul prim-balerina Rodica Murgu și soliștii Alina Ilie, Aurora Caloianu, Florin Brindușă și loan Gârba. Scenografia spectacolului este semnată de Dumitru Popescu, iar sonorizarea de Dan Munteanu. (Cezar Ioana).
Teleorman. Comitetul Județean de cultură și educație socialistă, în colaborare cu Editura militară din București și Biblioteca județeană din Alexandria au organizat in comuna Conțești un simpozion cu tema „Istoria poporului român în opera tovarășului Nicolae Ceaușescu". Âu participat activiști de partid și de stat, cadre didactice, cooperatori și mecanizatori, elevi. (Stan Ștefan).în orașul Abrud s-a desfășurat cea de-a 13-a ediție a Festivalului cultural-artistic al tineretului „Inimi fierbinți in țara de piatră". Programul manifestării a cuprins, între altele, un simpozion cu tema : „Țara Moților, tradiție și contemporaneitate", recitalul de poezie și muzică patriotică „Omagiu partidului și patriei", un spec- tacol-concurs al formațiilor artistice din zona Apusenilor. (Ștefan Dinică).
Constanța. Galeriile de artă din Constanța găzduiesc expoziția artiștilor plastici amatori organizată de comitetul județean pentru cultură și educație socialistă. Sint expuse aproape 200 de lucrări în

diferite genuri semnate de 70 de creatori. Temele preferate ale plasticienilor constănțeni- sint inspirate de activitatea constructorilor marilor obiective economice din județ, de peisajele portuare și marine, de pitorescul litoralului. (George Mihăescu).
Covasna. In noul cartier „Lenin", unul din cele mai mari ansambluri de locuințe din municipiul Sfîntu Gheorghe, j>-a deschis prima filială a bibliotecii județene. Noua bibliotecă dispune de peste șapte mii de volume în cele patru secții ale sale : de carte so- cial-politică, științifico-tehnică, beletristică și de literatură pentru copii și-adolescenți. încă din primele zile, biblioteca s-a bucurat de o mare afluență de public. (Păi- jănos Maria).
Suceava așezămintele de cultură, instituțiile, școlare și cercurile de educație socialistă din toate satele comunei Dărmănești s-a desfășurat un complex de manifestări politico-educative și cul- tural-artistice în cadrul celei de-a IlI-a ediții a „Săptămînfi educației politice și culturii socialiste". (Sava Bejinariu).
Botoșani. Două exP°2iW ia Galeriile de artă „Luchian" din localitate : una de design semnată de Radu Șimon, de la întreprinderea „Electrocontact", și alta de colaje- foto aparținînd lui Mircea Munteanu. Constituind un act inedit în peisajul cultural al Botoșanilor, cele două expoziții se bucură de aprecieri din partea vizitatorilor. (Silvestri Ailcnei).lași î°aierul ^a balconul Teatrului Național, „Vasile Alecsandri" din Iași s-a organizat o galerie de artă. Aici, pictorii ieșeni profesioniști și amatori, ca și din alte localități, deschid expoziții de pictură și grafică. (Manolc Corcaci).Vaslui în cadrul Festivalului național „Cîntarea României" se află in plină desfășurare în județul Vaslui cea de-a Il-a ediție a amplei manifestări politico-educative și cultural-artistice sub genericul „Dialogul hărniciei", la care sint antrenate colectivele a peste 50 de unități economice. La acest dialog, deopotrivă al faptelor și al artelor, participă pentru prima oară și oameni ai muncii din agricultura de stat. (Petru Nccula).

Astăzi, duminică, Festivalul dramaturgiei românești actuale, manifestare de cultură teatrală organizată de Consiliul Culturii și Educației Socialiste, Asociația oamenilor de artă din instituțiile teatrale și muzicale, A.T.M., împreună cu forurile de cultură și artă ale județului Timiș și municipiului Timișoara, aflată la a doua ediție, programează ultimul spectacol din concurs cu piesa „Ca frunza dudului" de D. R. Popescu, susținut de Teatrul Național din orașul-gazdă. Direcția de scenă este semnată de loan Ieremia, iar scenografia de Emilia Jivanov. în cursul dimineții are loc colocviul pe tema „Actualitate și valoare în programul repertorial românesc". Susțin referate dramaturgul Dumitru Solomon, regizorul Dan Micu (Teatrul „Nottara"), criticii Mira Iosif și loan Cocora și Lucia Nicoară, directoarea Teatrului Național din Timișoara,în zilele anterioare, în fața juriului (prezidat de dramaturgul Paul Everac) și a publicului care, seară de seară, a umplut pină la refuz sala, au prezentat spectacole Teatrul Național din Iași („Calul verde" de Constantin Popa), Teatrul Mic — București („Niște țărani" — scenariu dramatic de Cătălina Buzoianu, după romanul lui Dinu Săraru), Teatrul maghiar de stat Timișoara („S.O.S." de Măhes Gyorgy), Teatrul Național — Timișoara („Arma secretă a lui Arhi- mede" de Dumitru Solomon), Teatrul dramatic Baia Mare („Valsul de la miezul nopții" de Viorel Ca- coveanu). Teatrul german' de stat Timișoara („Valsul de la miezul nopții" de Viorel Cacoveanu), Teatrul dramatic Constanța („Nu ne naștem toți la aceeași vîrstă" de Tudor Popescu), Teatrul de Stat

„Maria Filotti" Brăila („Politica" de Theodor Mănescu), Teatrul Național — Tîrgu Mureș — secția maghiară („Amurgul burghez" de Romulus ăuga). în afara concursului a mai fost prezentat spectacolul cu piesa „Un pahar cu sifon" de Paul Everac, în interpretarea actorilor Leopoldina Bălănuță și Nicolae Dinică de ,1a Teatrul Mic București. Un alt spectacol în afara concursului este programat mîine (14 martie), după decernarea premiilor festivalului, și vă fi susținut de colectivul artistic al Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra" din București cu piesele „Barbul Văcăres- cul, vînzătorul de țară" de Iorda- che Golescu, și „Occisio Gregorii", atribuită lui Samuil Vulcan, în regia lui Alexandru Tocilescu.în programul festivalului au figurat, de asemenea, dezbateri profesionale pe marginea spectacolelor prezentate în concurs, vizite de documentare la întreprinderile „Electrotimiș" și „Electromotor", la C.A.P. Topolovățu Mare și Combinatul „Timiș". întîlniri cu artiști amatori, muncitori și studenți, vernisarea unor expoziții de artă plastică și de carte de teatru, o întîlnire a criticilor, regizorilor și dramaturgilor prezenți la festival cu publicul din municipiul Lugoj (care a vizionat la el acasă piesa „Valsul de la miezul nopții", prezentat de Teatrul dramatic Baia Mare). O frumoasă idee a organizatorilor, care s-au străduit și au reușit să asigure condiții optime de desfășurare a acestei manifestări culturale naționale, s-a materializat în editarea foii volante „Antract", oglindă fidelă a celor petrecute pe scenă și în afara ei, pe tot parcursul festivalului.
Cezar IOANA
corespondentul „Scinteii"

r
CAP DE ȚĂRAN” cacapabile să-l exprime artist, să valorifice într-tțn plan superior, pentru privitorullor. aceeași dere in limbaj unor realități că se oprește inspirate detrebuie să uităm că pen-

de azi al lucrări- largă cuprin- artistic a umane. Fie la imagini război (nu

alte dimensiuni monumentale). Este astfel pe deplin pusă în valoare, în pofida diversității tematice, o unitate a concepției, al unor care-și izvorul mediul și de mai in anii .col XX in țară, sub îndrumarea unor sculptori de importanța Iui Ștefan Io- nescu-Valbudea și Dimitrie Paciurea, iar mai tîrziu la Paris, unde a urmat cursurile Academiei Julian și a frecventat atelierele unor artiști de primă mărime ca Rodin și Bourdelle. Ion Jalea a știut să ajungă la o sinteză personală. O sinteză a concepției arhitecturale cu care Bourdelle își delimita volumele in spațiu și a modelajului rodinian de mare sensibilitate și finețe. A ajuns la o superioară armonie în constituirea unui stil personal, în care tradiția, datele unui inconfundabil specific național sînt cuprinse sublimat ca trepte interioare, necesare unei afirmări moderne.Motivele cunoscute ale artei sale, portretele, compozițiile sau reliefurile inspirate de istorie și de muzica enesciană expuse acum în sălile Dalles păstrează pentru . privitori, întreagă, încărcătura de gind și sentiment cu care au fost învestite. Studiat cu atenție. trupul omenesc. acest constant punct de reper al sculpturii lui Ion Jalea, este urmărit în gesturile lui cotidiene sau festive, prilej de singulară contemplare sau integrat în ample compoziții, impresionează prin consecventa gindului și a întrupării lui artistice.

in

figurații alegorice, încleștarea luptei lor, compoziții ideea muncii desfășurate în sculptorului ■ sau diumuri de concert, cu . același accent pe claritatea rostirii, pe cadența ei solemnă. Le însoțește ace- pasiurie pentru sculptură pe care, odată cu rezultatele pro- priu-zise ale creației, artistul le mărturisește in prefața catalogului. „...Nimic nu poate fi asemuit căldurii magice pe care o dă focul întăritor lutului modelat care cuprinde în sine un gind de artă. Cu nimic nu poate fi asemuită patina lutului ars. cu finele ei culori, care merg de la negru închis trecind prin cele mai frumoase nuanțe de roz și pînă la albul floarei de crin. Cu nimic nu poate fi asemuită opera de artă ieșită direct din mîinile unui artist. purtînd semnele și ur-o fi

rezultat acumulări lente au fără îndoială atît în anii și în formației sale, cit eași nedezmințită căutările creatoare tirziu. Căci, format începutului de se

centauri- axate pe creatoare atelierul pe po- „ȚĂRANCA CU DOVLECI"

Pornind de la un
A apărut nu de mult, într-o ținută grafică sobră, volumul care adună comunicările și intervențiile participanților la ediția a V-a a „Colocviilor de critică ale revistei «Transilvania»" din Sibiu. Tema colocviului desfășurat a avut ca o- biect „Lectura clasicilor și teoria modernă a textului : centenarul Octavian Goga".Parcurgerea paginilor volumului ni se pare edificatoare pentru nivelul actual al abordării teoretice a modalităților de lectură modernă, a felului în care teoria. literară se aplică nemijlocit unor opere clasice.

mele degetelor lui ca semnătură ce nu poate de nimeni imitată...".O semnătură pe care regăsim în lucrări o destinate să reliefeze pregnant sensuri simbolice ale istoriei. ale demnității umane în lupta pentru libertate socială și națională. O atestă nu numai compoziții cu temă istorică, cum ar fi Decebal. Unirea Principatelor, numeroase imagini de daci, ci și monumentele ridicate de maestrul Ion Jalea de-a lungul anilor : „Monumentul infanteriei" — București, „Decebal" la Deva, „Mircea cel Bătrin" la Tulcea, „Dragoș vodă și zimbrul" — la Cîmpulung Moldovenesc, „Unirea" la Focșani, cîteva prezentate în expoziție prin fotografii de mari dimensiuni. Indiferent de dimensiunea lucrărilor. bronzul le-a conferit un plus de valoare, a

■L zi cesar sculpturii — .,upul uman 1— maestrul Ion Jalea ținea să precizeze: ..... Opera de artă nu este o copie fidelă a naturii... Opera de artă sculpturală nu este un om impietrit . al copiei directe și fidele, ci este însăși piatra cu viața ei proprie, cu energia de origină, ce amintește un chip omenesc sau un simbol al omului...". Sint ginduri care au contribuit la închegarea unei opere deosebit de coerente din punct de vedere intelectual.Ca și modelajul, desenul se dovedește a fi un seismograf sensibil în urmărirea unor idei pe care le regăsim uneori transpuse în sculptură (de ex. ciclul de nuduri). Calitatea trăsăturii care urmărește umbra. care pune în păstrează energia cu sată. Ea își află un firesc corespondent în sensibilitatea. în finețea cu care e sugerat peisajul într-o altă categorie de desene realizate în anii 1954—1957 la Căciulata. Sînt lucrări care pun deopotrivă în valoare măiestria. desenatorului, dar și sensibilitatea sculptorului atent la ritmurile armonioase ale volumelor, la ecourile lor spațiale. Ele vin să întregească imaginea unitară a gîndi- rii acestui creator, contribuția academicianului Ion Jalea, președinte de onoare ale Uniunii artiștilor; plastici, la îmbogățirea p " trimoniului nostru artiști..

estompîndu'-se valoare forma încă, intactă, care a fost tra-

Marina PREUTU

ATELIERUL ARTISTULUI"

• ADNOTĂRI • ADNOTĂRI • ADNOTĂRI • ADNOTĂRI »

Colocviul desfășurat sub auspiciile revistei sibiene a reliefat multe alte aspecte ■ ale teoriei, criticii și istoriei literare actuale. S-a ciștigat, cel puțin aici, „calmul și făgăduiala dialogului", ca o premisă a mai bunei înțelegeri a rosturilor teoriei și criticii literare. De aici au pornit dealtfel și o serie de observații, critici și sugestii pertinente făcute de mulți dintre participant!. Unele privesc chiar calitatea unor comunicări, felul în care se valorifică o serie de cercetări teoretice fără distanțarea critică necesară. De la impresia existentei unui „decalaj valoric" intre comunicări la constatarea că nu întotdeauna „partea" analitică a fost la înălțimea „părții" teoretice și pină la unele opinii tranșante, după care „se scrie foarte mult fără să se spună nimic" și, \---------------------------------------------------

colocviu de criticăca o concluzie, „există critici de toate felurile, dar o critică literară nu", descifrăm, dincolo de maniera, uneori forțat savantă a unor referate, o înțelegere a locului ce trebuie să-1 ocupe pregătirea teoretică în ansamblul practicării actului critic. S-a observat, pe drept, că invazia „grilelor"' de lectură ce se suprapun peste opere clasice nu duce neapărat la rezultate serioase în cercetarea literară. Chiar alegerea „grilelor" este uneori întîmplă- toare deoarece — în unele cazuri — cartea citată „este o carte foarte proastă", „o jucărie cu care oricine se poate amuza". Mulți participanți au arătat că „s-a produs la noi tendința- de a deveni un fel de utilizatori de noi metodologii fără să însemne însă că trebuie să ră- minem la acest stadiu... Am impresia că ar trebui să încercăm mai mult să trecem la un efort care să ne transforme din utilizatori în producători de puncte de vedere în domeniul teoriei literare. A urmări și a aplica anumite demersuri lansate metodologic în alte părți e limitativ și ne pune în situația absurdă de a aștepta, pentru a fi «Ia zi», apariția unei cărți care n-a fost scrisă încă". Meritul colocviului trebuie aflat și în faptul că, stabilind cu destulă exactitate stadiul și poziția teoriei literare, a indicat unele căi și mijloace de a le apropia mai mult de fenomenul real, viu al culturii noastre. Apare deplin îndreptățit dezi

deratul de a citi „textele clasicilor și cu propriii ochi, emancț#indu-ne dc sub tutela foarte multor autorități străine, unele fără îndoială necesare, deși aplicate ades mecanic la realitatea textului nostru, doar pentru a arăta că noi cunoaștem o anumită metodă de interpretare". Tutela apare cu atît mai evidentă cu cit, cum s-a observat, „facem încă prea puțin pentru a reactiva și valoriza o tradiție a noastră în critică"... deși „foarte multe elemente din tradiția critică românească oferă argumente pentru a no sprijini în noile noastre de

mersuri pe valorile proprii". S-a subliniat cu deplin temei că „din critica noastră va rămîne ceva în măsura în care va fi o construcție a noastră, și nu o aplicare, fie și foarte fidelă, a unor principii ca-e, la sursă, fuseseră rodul unui proces complex de elaborare, pe care orice' «aplicație» il eludează". Observații întemeiate, pe care edițiile viitoare ale colocviului siblan, in ansamblu cercetarea teoretică șl critica literară le pot transforma în realități vizibile în practica critică.
M. COSTEA

Turneele Institutului de teatruîn ce măsură absolvenții învăță- mîntuldi superior artistic cunosc unitățile și localitățile în care ar putea fi repartizați ? Conducerea Institutului de artă teatrală și cinematografică „I.L. Caragiale" din București și-a pus această întrebare, dar a și elaborat forma unui posibil răspuns. Este vorba de inițierea. cu absolvenții catedrelor de actorie și regie — dar și cu participarea profesorilor, a rectorului institutului — a unui ciclu de turnee artistice prin diferite centre ale țării, acțiune ce a cuprins, pină acum, județele Galați, Iași, Botoșani și Bacău, urmînd a conținu^ în alte zone.' Sînt cunoscute, astfel, de către viitorii absolvenți, orașele patriei, se realizează chiar o pătrundere mai amănunțită a realizărilor și realităților acestora,

prin întîlniri cu factori de răspundere locali, se face un prim contact cu „pulsul" vieții spirituale de aici. Dar cunoașterea devine reciprocă, fiindcă studenții-actori nu trec prin orașe numai „să vadă" și „să audă" ; ci și să se producă pe scene. Pe scene ale teatrelor, ale caselor de cultură, ale cluburilor muncitorești sau ale căminelor culturale. Iar dată fiind diversitatea preferințelor, a gustului artistic ce se întîlnește intr-un asemenea periplu, pe de o parte, iar pe de altă parte necesitatea ca fiecare dintre viitorii actori profesioniști să-și poată pune cit mai bine în valoare potențialul interpretativ, s-a ales pentru prezentare in fața spectatorilor piesa „Agachi Flutur" — „comedie cu cântice" în trei acte de Vasile

Alecsandri. Spectacolul constituie <s reușită artistică certă. Dar realizatorii nu se mulțumesc numai cu ceea ce a consemnat, după premieră, critica de specialitate ori cu aplauzele ce se „culeg" la scenă deschisă. Organizează, după fiecare reprezentare, dezbateri cu spectatorii, cu iubitorii de teatru. Iar in centrele in care există teatre profesioniste implică în dezbateri conducerea acestor instituții, cadrele cu răspundere in domeniul vieții spirituale.„Prins" în această inițiativă, Comitetul de cultură și educație socialistă al județului Botoșani a completat-o cu încă ceva. A invitat la spectacolul studenților-actori, ca și la discuțiile ce au urmat, instructorii și components mai multor formații teatrale de amatori din județ. După care le-a dat cuvintul, pe scenă, actorilor amatori. Au continuat astfel, aplauzele, iar mai apoi s-au reluat dezbaterile — analitice, metodice, constructive — In jurul spectacolelor prezentate. Cu participarea cadrelor Institutului de artă teatrală și cinematografică, a studenților-actori. „Ca om de teatru — mărturisea, la sfirșit, actorul Octavian Cotescu, rectorul institutului — consider că, astfel completată și continuată, această inițiativă poate avea numeroase și deosebit de favorabile implicații în viața teatrală a țării".
Silvestri A1LENE1
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Excelenței Sale General SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

JAKARTARealegerea dumneavoastră în inalta funcție de președinte al Republicii Indonezia îmi oferă prilejul deosebit de plăcut de a vă adresa calde felicitări, însoțite de cele mai bune urări de noi succese in activitatea de mare răspundere pe care o desfășurați spre binele țării și poporului indonezian.Folosesc și acest prilej pentru a-mi exprima satisfacția față de convorbirile purtate și înțelegerile pe care le-am convenit împreună la Jakarta, precum și convingerea că transpunerea lor in practică va contribui la dezvoltarea în continuare și intensificarea raporturilor pe multiple planuri 'dintre România și Indonezia, în avantajul celor două popoare, al cauzei păcii, independenței naționale și cooperării în întreaga lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

relatări ale reporterilor si corespondenților „Scînteii"

S Specialiști din unitățile econo
mice ale județului Vilcea se ocupă 
de extinderea instalațiilor de capta
re și utilizare a energiei solare, ca 
și a celor de producere a biogazu- 
lui. Pînă acum au fost montați 500 
metri pătrați panouri solare, la care 
se vor adăuga anul acesta încă 
1 770 metri pătrați panouri. De ase
menea, vor fi date în exploatare 5 
instalații de biogaz.

H Cu fiecare zi, localitățile din 
Județul Argeș își sporesc zestrea e- 
dilitară. La Cîtnpulung se înalță un 
nou cartier cu 5 000 de apartamen
te. Primele 1 000 de apartamente au 
fost predate de constructori „la 
cheie".

S Lc Cg^a de cultură a sindica
telor din-rocșani unitățile industriale 
și de transporturi din județul Vran- 
cea prezintă, în cadrul unei expo
ziții, preocupările și realizările co
lectivelor de muncă privind folosirea 
rațională a materiilor prime, mate
rialelor, combustibilului și energiei 
electrice. Expoziția oferă cadrul pro
pice pentru un util schimb de expe
riență, precum și pentru perfecta
rea unor colaborări tehnice între 
unități.

S La parterul unui bloc situat 
în vecinătatea pieței agroalimentare 
din Oradea a fost deschis magazi
nul „Gospodarul", care oferă cum
părătorilor un bogat sortiment de 
utilaje, unelte agricole și scule pen
tru uz gospodăresc.

o

Dinamica circulației rutiere © SPORT © SPORT ® SPORT © SPORTAșa cum arătam în ziarul nostru din 11 martie, completările și modificările aduse- în- noiembrie anul trecut legislației rutiere au început să fie însușite și aplicate de tot mai multi participant! la trafic, conștienți de oportunitatea și rolul lor în prevenirea și combaterea încălcării normelor legale și a accidentelor, în întărirea ordinii și disciplinei pe drumurile publice. N-am spus — și nu se poate spune — că ele au fost asimilate și respectate de toți participanții la circulație, în- trucît statisticile din perioada care a trecut de la adoptarea noilor reglementări consemnează încă un număr ridicat de încălcări ale acestora, cu toate consecințele care decurg de aici pchtru siguranța circulației, pentru sșf jlatea și viața celor in cauză — și tvu numai a lor. Deși s-au introdus, de exemplu, noi contravenții pentru care, alături de amendă, se suspendă între 1 și 3 luni permisul de conducere, se mai constată destule încălcări ale acestor norme legale. Mai sint cazuri cind copii sub 12 ani sint transportați pe bancheta din față a autoturismelor, deși legea interzice acest lucru, mai sint șoferi care continuă să ruleze, după căderea serii, numai cu luminile de poziție, iar în afara localităților să-i orbească pe ceilalți cu faza lungă sau să circule cu farurile dereglate, să forțeze intrarea în intersecții pe culoarea roșie a semaforului sau care nu se pot lecui de mania vitezei.Că noile completări și modificări aduse legislației rutiere își dovedesc pe deplin oportunitatea și eficiența rezultă și din modul în care decurge verificarea tehnică anuală a autoturismelor. Potrivit noilor prevederi, această operație obligatorie se execută, de acum înainte, in luna în care a fost înmatriculat autoturismul respectiv, ceea ce înseamnă o eșalonare pe tot parcursul anului și nu numai în primele cinci luni ca pînă acum, cind, mai ales în luna mai, ultima, se înregistrau mari aglomerații și, din această cauză, lucrări de mintuială. Din sondajele efectuate se constată că în acest început al anului s-au executat verificări tehnice de calitate. Este în interesul fiecărui posesor de autoturism să insiste să i se efectueze toate operațiile prevăzute, pentru a se preveni orice accident din cauza defecțiunilor tehnice.Nu spunem o noutate că siguranța circulației depinde, în primul rind, de omul de la volan. în afară de însușirea și aplicarea întocmai a regulilor de circulație. în afară de deprinderile sale practice și de cerința de a adopta, in toate împrejurările, o conduită preventivă, în afară de respectul pentru ceilalți parteneri de drum și de gradul său de conștiință civică, omului de Ia volan i se pretinde să-și îngrijească in așa fel sănătatea, incit să nu pună în pericol propria viață sau pe a altora. Din

H Tinerii uteciști din județul lași 
sînt zilnic prezenți pe șantierele ju
dețene și locale de muncă patrioti
că. Valoarea lucrărilor executate 
pînă în prezent se ridică la 2,6 mi
lioane lei.

H întreprinderea de producție in
dustrială și prestări servicii Suceava 
va adăuga la cele 21 capacități de 
producție create in 1982 alte 26, ce 
vor fi amplasate îndeosebi în zone 
rurale.

■ Municipiul Tîrgu Mureș dispune 
de o largă rețea de microcantine șl 
cantine-restaurant. Numai în ultima 
perioadă au fost înființate pentru 
oamenii muncii din întreprinderile și 
instituțiile orașului 8 mari cantine- 
restaurant, 16 microcantine și 39 
bufete de incintă, în care servesc 
masa zilnic 3 240 abonați și peste 
2 000 flotanți. Prin autoaprovizionare 
din gospodăriile anexe, aceste uni
tăți și-au asigurat necesarul de ma
terii prime.

SI La Tîrgu Frumos s-a dat recent 
în folosință un nou local pentru 
biblioteca orășenească. Dispunînd 
de condiții mai bune pentru împru
mutul la domiciliu și pentru lectură 
în sală, biblioteca poate pune mai 
bine în valoare fondul de carte.

SI In gara municipiului Alba Julia 
au început lucrările de execuție a 
unui pasaj subteran de acces al că
lătorilor către peroane.

analiza cauzelor accidentelor produse în ultimul timp rezultă că unele din acestea —■ și, din păcate, nu puține la-număir, deosebit de violente și cu urmări colective — s-au datorat unor maladii cardiovasculare, diabetice sau psihice de care sufereau șoferii respectivi, provocîndu-Ie pierderea subită a cunoștinței sau chiar moartea instantanee în timp ce se aflau la volan. Producerea accidentelor din cauza unor afecțiuni medicale contraindicate pentru conducerea unui autovehicul s-a datorat, pe de o parte, necunoașterii de către organele de resort a stării de sănătate a respectivilor șoferi, cit și din cauza acestora, care nu-și mai făcuseră de mult timp nici un control medical, unii dintre ei neștiind nici măcar că
Măsuri pentru întărirea 
disciplinei și creșterea 
gradului de siguranță 

pe drumurile publice
suferă de o boală sau alta. La aceasta se adaugă și lipsa din haremurile medicale, care datează de zece ani, a unor boli sau simptome de natură să pună în -pericol siguranța circulației, in condițiile solicitărilor tot mai mari la care este supus omul de la volan, în vederea prevenirii evenimentelor din cauza afecțiunilor medicale, a apărut necesitatea unor măsuri care să ducă la îmbunătățirea haremurilor medicale. Astfel, față de vechile haremuri medicale, cele noi, recent intrate in vigoare, vin in avantajul securității rutiere, punind un accent deosebit pe toate maladiile grave ce pot afecta siguranța rutieră, respectiv pe afecțiunile cardiovasculare și psihice, ca și pe cele cu repercusiuni asupra sistemului nervos, motiv pentru care s-a introdus și examenul serologic periodic. De acum înainte, pentru șoferii profesioniști, examenul medical se face din 3 in 3 ani pină la vîrsta de 45 de ani și apoi în fiecare an, iar pentru șoferii amatori, — din 5 in 5 ani pînă la 45 de ani, din 3 în 3 ani între 45 și 60 de ani și apoi anual. Este de reținut că pentru prima dată s-au stabilit haremuri medicale speciale pentru femeile încadrate sau care urmează să se încadreze în funcția de conducător auto. Noile haremuri accentuează responsabilitatea organelor sanitare în efectuarea examenelor medicale, ca și a conducătorilor auto, in ceea ce privește declararea Îmbolnăvirilor de care au suferit, aceasta fiind in interesul lor direct,. Totodată, s-au

CronicaLa București a avut loc, simbătă, 12 martie, semnarea Protocolului privind schimbul de mărfuri și plățile între România și Cehoslovacia pentru anul 1983, care asigură dezvoltarea și diversificarea în continuare a schimburilor j comerciale reciproce.Conform documentului semnat, România va livra în Cehoslovacia intre altele : mașini-unelte pentru prelucrarea metalelor, motoare electrice, distribuitoare electrice de înaltă și joasă tensiune, utilaj petrolier, mașini și utilaje pentru industria textilă, mașini pentru prelucrarea lemnului, utilaje de construcții, tehnică electronică de calcul, rulmenți, scule și instrumente de măsură, locomotive diesel hidraulice, mijloace auto, piese de schimb, produse petrochimice, mobilă, diverse materiale de construcții etc.La rîndul său, Cehoslovacia va livra în România mașini-unelte pentru prelucrarea metalelor, utilaje și piese de schimb pentru termocentrale electrice, mașini de turnat metale sub presiune, mașini și utilaje pentru industria textilă, mașini pentru industria pielăriei și încălțămintei, semiconductor!, tehnică de calcul, armături industriale, arbori cotiți
tv

PROGRAMUL 1
8,00 Consultații pentru bacalaureat (se

ral) : Matematică
8.30 Almanahul familiei 
9,00 De strajă patriei,
9.30 Bucuriile muzicii — Marea muzică 

pentru cel mici
10,00 Viața satului
11,45 Lumea copiilor
13,00 Album duminical. 4n cuprins 5 

telegrame de presă, muzică ușoa
ră și populară, umor, balet, repor- 

'> taje, fapt divers, informații cultu- 
ral-artistice, telesport 6 16,30 — 
Jurnalul științelor și al călătorii
lor. Din tainele mărilor. Film 
realizat de cercetătorul Yves 
Cousteau. Episodul 3 — Atlanti
da (I)

18.40 Micul ecran pentru cei mici
19,00 Telejurnal
19,15 Stadion — emisiune de actualitate 

sportivă
19,43 „Cîntarea României". De pe marea 

scenă a țării pe micul ecran. Ju
dețul Prahova

20,30 Teleclnemateca. Ciclul „Mari ac
tori, mari regizori". „My Fair 
Lady". Cu : Audrey Hepburn, Rex 
Harrison, Wilfred Hyde-White, 
Gladys Cooper, Jeremy Brett, 
Theodore Bikel, Mona Washbourne, 
Isabel Elsom, John Holland, Regia: 
George Cukor. Partea I

22.10 Telejurnal
22,20 Avanpremiera săptămînală TV

PROGRAMUL 2
10,00 Matineu simfonic
12.10 Din clntecele și dansurile popoare

lor
12.40 Carnet cultural
13,00 Opereta și invitații săi

stabilit mai precis măsurile comune ce trebuie luate de organele sanitare și de-miliție pentru depistarea celor suferinzi de boli contraindicate și de prevenire a accidentelor generate din această cauză.Tot pentru întărirea siguranței circulației, s-a luat măsura echipării tuturor bicicletelor și căruțelor cu catadiopiri de dimensiuni mărite și cu putere sporită de reflectare, pentru distingerea lor de la citeva sute de metri pe timp de noapte sau vizibilitate redusă. Pentru căruțe este prevăzut un set de 3 catadioptri — 2 roșii in spate și 1 alb in capul oiștii (preț 40 de lei), iar pentru biciclete — 1 roșu în spate, 1 alb în fată și 2 galbeni pe spițele roților (preț 54 lei). Toți acești catadioptri, fabricați de „Automecanica" București, au fost omologați la parametrii fotometrici internaționali.Pentru mai buna pregătire și examinare a viitorilor posesori dc permise de conducere, Direcția circulație din Inspectoratul General al Miliției a elaborat chestionare diferențiate, pe categorii de autovehicule. Au fost întocmite astfel de chestionare speciale pentru tractoriști rutie- riști, pentru motocicliști și motoretiști. în prezent se află sub tipar chestionare pentru conducătorii de tramvaie și troleibuze și urmează realizarea, tot diferențiată, a chestionarelor pentru conducătorii din categoriile B, C și D.Și incă o noutate de ultimă oră : incepind de acum înainte, Ministerul Construcțiilor de Mașini a dispus trecerea la poansonarea serici de motor Ia autoturismele „Dacia" direct pc blocul motor, dublind astfel pe cea de pe plăcuta existentă în prezent și care se putea scoate, desprinde sau șterge, măsură care va duce și la prevenirea furtului de mașini. Această operațiune se va executa de către unitățile Dacia- service în cadrul reviziei a doua din termenul de garanție, iar pentru ceilalți posesori de autoturisme „Dacia" se va efectua, la cerere, costul acesteia fiind de 29 de lei.Am fost informați că alte măsuri întreprinse în această perioadă vizează, in primul rind, însușirea și respectarea întocmai de către toți participanții la trafic a noilor reglementări aduse legislației rutiere, îmbunătățirea, în continuare, a procesului de instrucție și educație în școlile de șoferi, amplificarea acțiunilor de prevenire și control la sfirși- tul și începutul săptăminii, respectiv simbătă după-amiaza și luni dimineața, la .primele ore. cind s-au produs, pînă acum, cele mai multe accidente, astfel incit pe toate arterele tării ritmul tot mai intens al circulației să pulseze normaL civilizat, în deplină siguranță.
Petre POPA

zileipentru motoare navale, autoșasiuri Tatra și piese de schimb auto, a- ,parate de măsură și control, scule și instrumente de măsură, abrazive, cărbuni cocsificabili, cocs, materiale refractare, caolină, laminate și țevi din oțel, produse chimice etc.Din partea română, Protocolul a fost semnat de Nicolae Andrei, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, iar din partea cehoslovacă de Jan Stracar, adjunct al ministrului comerțului exterior al R.S. Cehoslovace.La semnare au fost de față Ion Pățan, ministrul aprovizionării teh- nico-materiale și controlului gospodăririi fondurilor fixe, președintele părții române în Comisia mixtă guvernamentală româno-cehoslovacă de colaborare economică și tehnico-știin- țifică, Gheorghe Cazan, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării E- conomice Internaționale, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, alte persoane oficiale.A fost prezent Vladimir Vaclavik, însărcinatul cu afaceri ad-interim al R. S. Cehoslovace la București.(Agerpres)
14.10 Clubul tineretului
14,55 Teatru TV : „Rugul" de Octav 

Măgureanu. Regia : Nicolae Motric 
16,35 Desene animate
17,00 Serată muzicală TV — Pagini din 

istoria muzicii
19,00 Telejurnal
19.15 Concert popular duminical
21,20 Din cartea .naturii — „Cavalerul 

negru"
21,45 Melodii Instrumentale
22.10 Telejurnal

LUNI, 14 MARTIE
PROGRAMUL 1

15,00 Telex
15,05 Emisiune în limba maghiară
17.50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20.15 Actualitatea economică. înfăptuim 

hotărîrile Conferinței Naționale a 
partidului.

20.30 Tezaur folcloric
21,00 Nesecata vitalitate a teoriei revo

luționare a clasei muncitoare. 100 
de ani de la moartea lui Kari 
Marx. Documentar

21.15 Roman-foileton : „Investigația".
Episodul 3

21,45 Ritm șl gratie. Dansuri traditlo-' 
nale indiene

22,00 Telejurnal • Curier cetâtenese
PROGRAMUL 2

1S.00 Telex
15,05 Cenacluri ale tineretului, sîntem 

cu mult mai tineri decît am fost 
vreodată. Muzică și poezie

ÎS,30 Tinere talente
16,00 La început de săptămînă
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20.15 Moștenire pentru viitor. Demostene 

Botez
20.50 Agendă bucureșteană
20,00 Seară de balet
21.30 Meridianele cîntectllul
22,00 Telejurnal • Curier cetățenesc

Ieri au început în Capitală

CAMPIONATELE INTERNATIONALE 
DE TENIS DE MASĂ ALE ROMÂNIEILa Palatul sporturilor din Capitală au inceput simbătă întrecerile campionatelor internaționale de tenis de masă ale României, competiție de prestigiu la care participă sportivi și sportive din Cehoslovacia, Franța, Iugoslavia, R.D. Germană, R.F, Germania, Japonia, Maroc, Polonia, Siria, Ungaria, U.R.S.S., Tunisia și România.în ziua inaugurală s-au desfășurat primele tururi ale turneului pe echipe, echipele țării noastre debutînd cu victorii. La feminin, în primul meci pe care l-a susținut, prima noastră reprezentativă a întrecut cu scorul de 3—0 formația Siriei. Olga Nemeș a dispus cu 21—9, 21—13 de Azza El Abdalah, Maria Alboiu a intrecut-o

Ieri, în divizia A la fotbalCea de-a 19-a etapă a campionatului diviziei A la fotbal, disputată simbătă pe o vreme capricioasă, cu ninsoare și ger în unele locuri, a fost echilibrată, inregistrindu-se scoruri strînse. Oaspeții au reușit să obțină trei egalități, prin Dinamo București, rămasă neînvinsă și după această rundă (1—1 la Ploiești), C.S, Tîrgoviște, performera a- cestui debut de sezon (simbătă, 0—0 cu F-.C. Olt, la Scomlcești) șl F.C. Argeș, care a fost egalată la 2—2, după ce a condus cu 2—0 pe stadionul Politehnica din București, în meciul cu Sportul studențesc, fosta lideră a clasamentului.Iată rezultatele tehnice ale etapei: București: Sportul studențesc — F.C. Argeș Pitești 2—2 (0—2). Au marcat Mircea Sandu (min. 60) și Munteanu (min. 68), pentru gazde, golurile oaspeților fiind realizate de Roman (min. 3) și Jurcă (min. 38). Brașov: F.C.M. Brașov — F.C. Constanța 1—0 (1—0). Unicul go] a fast înscris de Bența, în min. 30. Rm. Vilcea: Chimia Rm. Vilcea — Steaua București 2—1 (2—1). Gingu (min. 11) și Ni- culcea (min. 35) au marcat pentru gazde, punctul oaspeților fiind opera
TENIS• în sferturile de finală ale turneului internațional de tenis de la Bruxelles, suedezul Mata Wilander l-a eliminat cu 6—3, 6—2 pe francezul Yannick Noah. Alte rezultate : Peter McNamara '— Curren 6—4, 7—5; Vitas Gerulaitis — Steve Denton 7—6, 6—4; Ivan Lendl — Johan Kriek 6—3. 6—2. în semifinale, Gerulaitis 11 va intilni pe McNamara, iar Lendl va juca împotriva lui Wilander.Rezultate înregistrate în turneul de

TELEGRAMATovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al guvernului, a adresat o telegramă tovarășului Zhao Ziyang, premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, prin care exprimă, in numele Guvernului Republicii Socialiste România și al său personal, sentimentele de profundă compasiune in legătură cu pierderile de vieți omenești și daunele materiale provocate de alunecările de teren din provincia Gansu și roagă să se transmită familiilor și rudelor celor dispăruți sincere condoleanțe.
vremea

Timpul probabil pentru intervalul 13 
martie, ora 20 — 16 martie, ora 20. tn 
tară : Vremea se va încălzi treptat, in
cepind din nord-vestul țării. Cerul va fi 
variqbil, mai mult senin noaptea și di
mineața. La începutul intervalului, cu 
totul izolat, se vor produce ninsori 
slabe. La sfîrșltul intervalului, înnoră- 
rile vor fi' mai persistente în vestul ță
rii și vor, cădea ploi și burnițe slabe, 
vînt slab, pînă la moderat. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între minus 
5 și plus 5 grade, izolat mai coborîte la 
început, iar maximele între 4 și 14 
grade, local mai ridicate. Pe alocuri, 
ceață slabă. In București : Vremea se 
va încălzi treptat. Cerul va fi variabil. 
Vînt moderat. Temperaturile minime 
vor oscila între minus 2 și plus 2 gra
de, iar cele maxime între 8 și 12 grade, 
mai ridicate la sfîrșitul intervalului. 
(Margareta Struțu, meteorolog de ser
viciu) .

MUREȘ: ‘

Noi locuințe 
pentru oamenii munciiSpațiul locativ al orașelor și comunelor județului Mureș va spori în acest an cu 3 405 de apartamente. Prin asigurarea unui ritm bun de lucru, lucrătorii Trustului de construcții-montaj Mureș au predat „la cheie", suplimentar, din planul pe acest trimestru, primele 20 de apartamente, iar 280 apartamente se află în stadiu de finisaj, înălțate după proiecte care pun în valoare tradițiile arhitectonice locale, cele mai multe blocuri vor fi construite în localitățile Tîrgu Mureș, Sighișoara, Reghin, Luduș și Sovata. în prezent, din planul pe anul 1983, peste 400 apartamente se află în stadiu de finisaj, 555 — la edificarea structurii, 1 309 — la fundații, iar la 1 117 apartamente lucrările au fost începute în aceste zile. (Gh, Giurgiu, corespondentul „Scînteii").

cu 21—10, 21—9 pe Missa El Hamui, iar perechea Nemeș, Urzică a învins cu 21—10, 21—10 cuplul Azza El Abdalah, Missa El Hamui.în competiția masculină. România (I) a obținut victoria, cu scorul de 3—1, în fața echipei Poloniei.Alte rezultate : feminin : Iugoslavia — Japonia 3—0 ; Ungaria — Cehoslovacia 3—0 ; R.F. Germania — România II 3—2 ; masculin : U.R.S.S. — Tunisia 3—0 ; Iugoslavia — R.D. Germană 3—0 ; Franța — România II 3—2 ; Cehoslovacia — Siria 3—0.Astăzi, de la ora 9,30 sînt programate semifinalele concursului pe echipe, finalele acestui turneu dispu- tîndu-se în reuniunea de după-amia- ză, incepind de la ora 15,30.
lui Turcu (min. 22), Craiova: Universitatea Craiova — S.C. Bacău 2—0 (2—0), Bălăci (min. 4, din 11 m) și Cămătaru (min, 21) au fost autorii golurilor. Timișoara: Politehnica Timișoara — A.S.A. Tg. Mureș 1—0 (0—0). Prețioasa victorie a timișorenilor a fost obținută prin golul lui Giuchici, din min. 78. Oradea: F.C. Oradea — Corvinul Hunedoara 1—0 (1—0). A înscris Pușcaș, în min. 17. Ploiești: Petrolul Ploiești — Dinamo București 1—1 (0—1). Oaspeții au deschis scorul în min. 19 (autor: Augustin), gazdele egalînd în min. 52, prin Călin. Iași: Politehnica Iași — Jiul Petroșani 2—0 (1—0). Victoria studenților ieșeni a fost realizată prin punctele marcate de Nemțeanu (min. 41) și Simionaș (min. 58). Scorni- cești: F.C. Olt — C.S. Tîrgoviște 0—0.în clasament, pe primul loc continuă să se afle Dinamo București, cu 28 de puncte, urmată de Sportul studențesc — 27 de puncte, F.C. Argeș Pitești — 24 de puncte, Universitatea Craiova — 23 de puncte, Corvinul Hunedoara — 23 de puncte etc.Etapa viitoare, a 20-a, este programată simbătă, 19 martie.
la Nancy : Fibak — Amaya 6—7, 6—3, 6—2; Saviano — Scanlon 2—6, 6—3, 6—2; Hooper — Masur 6—1, 1—6. 6—4.Cunoscutul campion suedez Bjârn Borg, care se află la Monte Carlo, a declarat că va participa pentru ultima oară la un turneu internațional oficial. Borg a anunțat că va evolua la turneul de la Monte Carlo, care va începe la 24 martie, după care va pleca în Japonia, unde va susține o serie de meciuri demonstrative.

TELEGRAME EXTERNE

' Intilniri ale reprezentantului P.C.R. 
la Congresul Partidului Socialist de Stingă 

din NorvegiaOSLO 12 (Agerpres). — Reprezentantul Partidului Comunist Român la cel de-al V-lea Congres al Partidului Socialist de Stingă din Norvegia, tovarășul îon Cîrcei, membru al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Colegiului Central de Partid, s-a întîlnit cu Hans Kleven, președintele Partidului Comunist din Norvegia.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, au fost transmise președintelui Partidului Comunist din Norvegia un salut cordial și cele mai bune urări de succes.Mulțumind, Hans Kleven a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai călduroase salutări, precum și urări de sănătate și noi succese în activitatea desfășurată în fruntea partidului și statului.Cu acest prilej, s-a efectuat un schimb de vederi privind preocupările actuale ale P.C.R. și P.C.N., ex- primîndu-se dorința reciprocă de a se dezvolta în continuare raporturile dintre cele două partide, in interesul
ACȚIUNI ÎN FAVOAREA

PĂCII, PENTRU DEZARMARE
Armele nucleare — 

instrumente de genocidROMA, — La Roma au inceput lucrările unei conferințe internaționale organizate sub deviza „Medicina în favoarea păcii", Timp de trei zile, cei 400 de medici și cercetători din întreaga lume vor analiza consecințele concrete ale unei eventuale explozii nucleare în Italia și în Roma, precum și efectele pe plan psihologic ale cursei înarmărilor și riscurile de eroare în tehnologia militară.îdeea centrală a discursurilor rostite în prima zi a fost aceea că intervenția medicilor în urma unei explozii nucleare ar deveni inutilă. De pildă, dr. Bernard Lown, profesor de cardiologie la Universitatea Harvard (S.U.A.), a subliniat că medicina modernă este neputincioasă in fața efectelor războiului nuclear ; numai cazurile de arsuri provocate de o singură bombă de o megatonă ar fi de 100 de ori mai numeroase decît capacitatea de tratare a instituțiilor medicale din întreaga Europă. „Bombele nucleare nu sint arme — ă avertizat el —, ele sînt instrumente de genocid".
Bazele militare $110706 —

un pericol 
pentru suveranitatea 

GrecieiATENA. — Potrivit unui sondaj de opinie, 95 la sută din populația Greciei se pronunță pentru lichidarea bazelor militare americane amplasate pe teritoriul țării. In cadrul amplei campanii de protest împotriva prezenței militare americane în Grecia, in numeroase orașe au avut loc mitinguri și demonstrații ale reprezentanților opiniei publice, s-a cerut lichidarea bazelor militare ale S.U.A., subliniindu-se faptul că ele reprezintă un pericol pentru securitatea și suveranitatea Greciei.
IN LUMEA CAPITALULUI

Manifestații în apărarea 
dreptului la muncă

• Demonstrație a tinerilor șomeri italieni • Organizații sindicale 
din țările Pieței comune se pronunță pentru măsuri urgente 

de redresare economicăROMA 12 (Agerpres). — „VREM MUNCĂ!", „NE-AM SATURAT DE PROMISIUNI!". Sub aceste lozinci, în fața unui oficiu al forței de muncă din Roma, a avut loc o mare manifestație a tinerilor șomeri din capitala italiană. La manifestație au luat parte tineri și tinere care de mult timp bat la porțile oficiului pentru a găsi un loc de muncă. Potrivit datelor comunicate de Institutul central de statiștică al Italiei, numărul șomerilor din această țară depășește două milioane, iar peste 80 la sută dintre aceștia sint tineri pînă în 29 de ani.BRUXELLES 12 (Agerpres). — Reprezentanți ai Confederației (vest-) Europene a Sindicatelor — care reunește 43 000 000 de membri — se vor întruni, la 21 martie, la Bruxelles, pentru a discuta măsurile urgente necesare reducerii șomajului, infor

ambelor popoare, al cauzei socialismului și păcii.
★Reprezentantul P.C.R. a fost primit de Ivar Leveraas, secretar general al Partidului Muncitoresc Norvegian.în cursul convorbirilor au fost exprimate satisfacția pentru bunele raporturi dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Norvegian, precum și dorința de a le dezvolta in viitor, în folosul celor două popoare și țări, al cauzei păcii și cooperării in Europa și in întreaga lume. Totodată, s-a procedat la un schimb de vederi privind unele aspecte ale situației internaționale actuale.
★De asemenea, reprezentantul P.C.R. s-a întîlnit cu Jardar Seim, președintele Asociației de prietenie Norvegia- România, precum și cu alți membri ai conducerii asociației.Cu această ocazie a fost reliefată importanta mai bunei cunoașteri reciproce, a extinderii legăturilor de prietenie intre popoarele român și norvegian. ,

Propunere de instituire 
a unei zone denuclearizate 

la BremenBONN. — Membrii soclal-demo- crați al Senatului din landul vest- german Bremen au prezentat o propunere privind instituirea unei zone denuclearizate în orașul Bremen și în împrejurimile lui. Potrivit unui sondaj de opinie efectuat în această localitate, majoritatea populației s-a pronunțat în sprijinul transformării orașului Bremen într-o zonă denu- clearizată, împotriva amplasării pe teritoriul său. și în împrejurimi, a oricăror tipuri de arme nucleare.BONN. ** „Vom continua lupta împotriva cursei înarmărilor pînă cind oamenii politici și strategii militari de la Washington, Bruxelles și Bonn vor renunța la amplasarea pe teritoriul Europei occidentale a rachetelor americane cu rază medie de acțiune", a declarat Hest van Jucksjul, unul din inițiatorii Apelului de la Krefeld, ziarului „Deutsche.Vdlkszeitung". El a sub-... , liniat că partizanii păcii din țările “N.A.T.O.' trebuie să-și unească forțele în lupta împotriva noii spirale a cursei înarmărilor. „Noi . nu vrem să fim primele victime ale celui de-al treilea război mondial", a spus el.
împotriva amplasării 
rachetelor „Cruise“ 

în OlandaHAGA, — Intr-un interviu acordat ziarului „Vrije Volk", doi cunoscut! juriști olandezi au subliniat faptul că amplasarea de rachete nucleare de tip ..Cruise" pe teritoriul Olandei constituie o gravă încălcare a suveranității țării.Theo Van Bowen, profesor la Universitatea de stat din Limburg, a relevat astfel că, dacă ar accepta rachete nucleare americane pe teritoriul său. Olanda și-ar transmite, in fapt, prerogativele legate de problemele războiului și păcii în mina unei țări cu interese total diferite de cele ale poporului olandez.

mează agenția Reutef. Reuniunea va avea loc în paralel cu discuțiile axate tot pe problema șomajului dintre liderii celor 10 țări ale Pieței comune, iar concluziile sindicatelor vest-euro- pene pe această temă vor fi înaintate actualului președinte in exercițiu al C.E.E., cancelarul vest-german, Helmut Kohl.Confederația, precizează Reuter, intenționează să ceară guvernelor să lanseze programe de investiții publice pentru a stimula, într-o fază următoare, creșterea investițiilor particulare, cu scopul redresării economice. Totodată, ea v.a solicita măsuri speciale pentru combaterea șomajului în rîndul femeilor și al tineretului, categorii deosebit de afectate de criză.După cum se știe, în cele 10 țări membre ale C.E.E., în prezent, peste 12 000 000 persoane, adică 11,1 la sută din forța de muncă, sint lipsite de lucru, iar șomajul este In creștere.
® PLATFORMĂ PE

TROLIERĂ MARINĂ PE 
PILONI DE GHEAȚĂ, în apropierea orașului norvegian Kirkenes din nordul tării s-a realizat un șantier pentru platforme petroliere pe piloni de gheață. Autorul proiectului unei asemenea platforme este inginerul norvegian Eistein Husebu. Specialiștii susțin că o asemenea platformă 'se poate monta in mările reci, iar materialul de bază îl constituie apa înghețată cu ajutorul unor instalații mobiie. Ca material de adaos la masa de gheață se poate folosi nisipul sau rumegușul, iar ca balast — concentrat de fier. Platforma va fi acoperită de plăci de oțel puse peste un strat izolator și 

o pătură intermediară de aer care să mențină o temperatură constantă. Se consideră că o astfel de platformă este preferabilă celor din beton, fiind mult mai ieftină.
• DIRIJABIL DE MARE 

CAPACITATE, Interesul specialiștilor în construcția de dirijabile nu a slăbit nici in 'epoca avioanelor supersonice. Fapt demonstrat de constructorii firmei britanice „Airship Industries". care au realizat un asemenea aparat de zbor ce poate transporta o. încărcătură de 2,5 tone. Viteza maximă pe care o poate atinge dirijabilul — denumit „Skyship-500“ — este de circa 100 kilometri pe oră, la o altitudine de 3 000 metri, iar autonomia sa este de 12 000 

kilometri in condițiile deplasării la viteza economicoasă de 28 kilometri pe oră. „Skyship- 500", construit potrivit schemelor clasice utilizate in acest domeniu. se distinge prin utilizarea unor noi materiale, mai ales plastice, care au permis diminuarea greutății aparatului. Firma britanică proiectează construirea unor dirijabile mai puternice, inclusiv a unui aparat ce va putea transporta 196 de persoane și o încărcătură de 28 tone.
• ROBOTI PENTRU 

CENTRALELE NUCLEA
RE. în Japonia funcționează în prezent 24 de centrale nucleare cu o capacitate totală de 17,2 milioane kW, care asigură 16,7

OEi
1 ^PRETUTINDENI

la sută din totalul producției naționale de electricitate. Totodată, se află în proiect sau în stadiu de realizare încă 43 de centrale nucleare cu o capacitate totală de 35,24 milioane kW, estimîndu-se că in anul 2 000 capacitatea totală a centralelor va ajunge la 40 milioane kW. Specialiștii firmei „Tokio Electric"- au pus la punct o serie de roboți pentru a funcționa în interiorul centralei în porțiunile in care pericolul radiațiilor face imposibilă prezența omului. Astfel de roboți 6înt manipulați de la distanță de operatori.

• ȘOMAJ Șl PAUPER
TATE. Cele mai sărace orașe din Statele Unite nu se mai află, exclusiv, in sudul țării, așa cum se intîmpla cu ani in urmă, ci și in nord-estul industrial. Potrivit unei statistici date publicității la Washington, cinci dintre cele mai sărace zece orașe ale S.U.A. se află, in prezent, in nord, principala cauză fiind creșterea deosebit de mare a șomajului, in special in industriile siderurgică și constructoare de mașini. Cel mai sărac oraș este considerat, în prezent. 

orașul Newark, din statul federal New York, unde 32,8 la sută din populație trăiește sub limita de paupertate stabilită oficial. Pe locul al doilea in această tristă statistică se situează Atlanta, capitala statului Georgia. urmat ds Miami (Florida) și de Baltimore.
• PESCĂREASCĂ. Zia* rul „Izvestia" informează că un sturion lung de 3 metri și cîntă- rind 297 kg a fost pescuit pe cursul superior al Volgăi, aproape dc barajul hidrocentralei de la Kuibîșev. Capturarea sa nu a ridicat nici o problemă, dat fiind că sturionul era deja epuizat. luptind cu apele care se izbeau de pereții barajului. De •multă vreme, nici un sturion nu a urcat atit de mult în apele fluviului, din cauza barajului 

construit acum 30 de ani. întru- cît vîrsta constatată a sturionului in cauză este de 34 sau 35 de ani, specialiștii cred că în patrimoniul său genetic nu intrase „informația" ereditară privind „primejdia" pe care o reprezintă barajul, lacună care, după cum se vede, i-a fost fatală.
• OAMENI DIN E- 

POCA DE PIATRĂ. De curînd a fost descoperit în statul Sarawak din estul Malayeziei un trib necunoscut pînă acum, Punan, ai cărui membri, 30 la număr, trăiesc in condițiile specifice epocii de piatră. Ei vorbesc un dialect propriu, se hrănesc cu fructele junglei și se' adăpostesc în grote sau colibe acoperite cu frunziș. Uneltele 

lor sînt din piatră și sînt folosite și la aprinderea focului, iar îmbrăcămintea le este foarte sumară, uneori numai din frunze de palmier.
• NOI VULCANI IN 

ANTARCTIDA. Pînă recent fuseseră reperați in Antarctida trei vulcani activi. După cum a anunțat revista americană „Science News", un grup de oameni de știință care a procedat la aerofotografierea părții de est a țărmului antarctic, scăldat de marea Wedell, a descoperit încă doi. Coastele lor sînt semănate cu fragmente proaspete de roci vulcanice — urme ale unor erupții recente. Specialiștii se pregătesc să studieze noii vulcani ai continentului de gheață și să le fixeze cite un nume.
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IA BELAS S-AUMCUHAT LUCRĂRILE CONFERINȚEI LA NIVEL ÎNALT A ȚĂRILOR NEALINIATE

0 importantă conteibulie la afirmarea țelurilor de pace, 
libertate și dezvoltare de sine stătătoare a popoarelor
Au fost adoptate Declarația politică, Declarația economică și alte documente

„România socialistă - o țară in plin avint, 
promotoare a unei politici externe dinamice,

a păcii și înțelegerii internaționale"

DELHI 12 — Trimisul Agerpres, 
St. Nicolae, transmite : In capitala 
Indiei s-au încheiat, sîmbătă, lu
crările celei de-a VII-a Conferințe 
la nivel înalt a țărilor nealiniate, la 
care au participat delegații din par
tea statelor membre ale mișcării de 
nealiniere, a celor cu statut de ob
servator sau de invitat, precum și 
reprezentanți ai unor mișcări de 
eliberare națională și organizații in
ternaționale.

Participanții au adoptat docu
mentele conferinței — DECLARA
ȚIA POLITICA și DECLARAȚIA 
ECONOMICA, „MESAJUL DE LA 
DELHI", PROGRAMUL DE AC
ȚIUNE PENTRU COOPERARE 
ECONOMICA și un APEL ADRE
SAT IRANULUI ȘI IRAKULUI 
PENTRU ÎNCETAREA CONFLIC
TULUI DINTRE ELE ȘI REGLE
MENTAREA LUI PE CALE PAȘ
NICA.

După cum se știe, la Conferința 
de la Delhi, țara 
participă la mișcarea de nealiniere 
cu statut de invitat, a fost repre
zentată de o delegație condusă de 
tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe.De un puternic ecou s-a bucurat In rîndurile participanților Mesajul președintelui României, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, adresat forumului internațional de Ia Delhi. Prin-bogăția și profunzimea sa de idei, prin analiza lucidă a principalelor procese și tendințe de pe arena mondială, prin soluțiile realiste și constructive pe care le avansează, Mesajul a fost, pe bună dreptate, apreciat ca un document politic de excepțională însemnătate, ca o expresie din cele mai elocvente ale politicii înțelepte și dinamice pe care o promovează cu atîta strălucire președintele României, personalitate proeminentă a vieții internaționale.

Dezbaterile generale — in ca
drul cărora au luat cuvintul cvasi- 
totalitatea șefilor de delegații ai 
celor 100 de state participante — au 
prilejuit o amplă și aprofundată 
analiză a „stării lumii" contempo
rane, a problemelor complexe și 
multiple ce confruntă omenirea, au 
oglindit preocuparea și voința sta
telor participante la mișcarea de 
nealiniere, importantă forță pe are
na mondială, de a-și aduce o con
tribuție sporită la promovarea unei 
politici noi, democratice in viața 
internațională, bazată pe egalitate 
și respect reciproc, pe dreptul ina
lienabil al fiecărui popor de a se

■noastră, care

dezvolta liber 
plin .stăpin Pe ___

In cadrul dezbaterilor, un mare 
număr de vorbitori s-au pronunțat 
pentru stăvilirea cursei înarmărilor 
și trecerea la măsuri efective de 
dezarmare, in primul rînd nuclea
ră, pentru reglementarea pe cale 
pașnică a tuturor problemelor liti
gioase, au condamnat politica im
perialistă, colonialistă . și neocolo- 
nialistă.

Procedind la o amplă analiză a 
situației actuale din economia mon
dială, a impactului negativ pe care 
fenomenele de criză îl au asupra 
țărilor nealiniate, in curs de dez
voltare, participanții la dezbateri 
au cerut să se întreprindă neintîr- 
ziat măsuri concrete care să con
ducă la reducerea decalajelor eco
nomice și lichidarea subdezvoltării, 
reafirmindu-și hotărîrea de a milita 
cu vigoare pentru restructurarea 
radicală a raporturilor economice 
dintre state și instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale. 
Au fost formulate, în acest sens, o 
serie de propuneri concrete vizind 
rezolvarea problemelor economice 
presante ale lumii contemporane, 
depășirea dificultăților cu care sint 
confruntate țările sărace.între aceste propuneri se distinge, prin valoarea și actualitatea ei, inițiativa cuprinsă în mesajul președintelui NICOLAE CEAUȘESCU, privind trecerea Ia organizarea unei reuniuni la nivel înalt a țărilor în curs de dezvoltare în cadrul căreia să se elaboreze o strategie comună a acestor state, atît în privința conlucrării lor viitoare pentru asigurarea dezvoltării economi- co-sociale, cît și pentru convenirea unor puncte de vedere și poziții unitare în negocierile cu statele industrializate.

A fost adoptată hotărîrea privind 
constituirea unui comitet care să 
se ocupe de modul de aplicare în 
practică a hotărîrilor cu privire la 
soluționarea crizei din Orientul 
Mijlociu și a problemei palestinie
ne ce au fost adoptate de confe
rință. Președintele 
menționat este 
Indira Gandhi, 
Zambia, Senegal, 
Algeria și O.E.P. 
te ca membri.

Conferința a adoptat, de aseme
nea, recomandarea privind lărgirea 
Biroului de coordonare de la 36 la ' 66 de state membre.

Luînd cuvintul in încheierea lu
crărilor, Indira Gandhi, care a pre-

și independent, ăe- 
destinele sale.

comitetului 
premierul indian 
iar Bangladesh, 
Iugoslavia, Cuba, 
au fost desemna-

luat președinția conferinței la nivel 
înalt si a mișcării de nealiniere pînă 
la următoarea conferință, a decla
rat că reuniunea de la Delhi a con
solidat si refăcut unitatea mișcării, 
a reafirmat încrederea ei in viitor. 
Țările nealiniate, a spus premierul 
indian, pot să aibă deosebiri de 
opinii în unele probleme, dar sint 
unanime în eforturile depuse in 
comun pentru înfăptuirea păcii, a 
dezvoltării și egalității în drepturi 
între statele și popoarele de toate 
rasele și credințele din lume. Subli
niind că această conferință a de
monstrat tuturor țărilor lumii că 
problemele omenirii reprezintă o 
preocupare comună a tuturor, In
dira Gandhi a adăugat că in acest 
fel pacea in lume a cîștigat noi 
valențe.

Luînd cuvîntul in numele grupu- • 
lui de țări nealiniate din Africa, 
președintele Kenyei, Daniel Arap 

’ Moi, a spus că, prin încheierea cu 
succes a conferlnței,^care s-a des
fășurat în condiții internaționale, 
deosebit de complexe, mișcarea de 
nealiniere a devenit mai puternică, 
iar rîndurile ei s-au consolidat. Do
cumentele conferinței constituie 
încă o expresie a încrederii mișcă
rii de nealiniere in principiile ei 
fundamentale și aceasta îi va per
mite să exercite o ihfluență sporită Și să facă față tuturor problemelor 
mondiale.

Salutind hotărîrile importante a- 
doptate de conferință, președintele 
Republicii Arabe Yemen, Aii Ab
dullah Saleh, care a luat cuvîntul 
în numele grupului asiatic, a cerut 
ca toate țările mișcării de nealini
ere să acorde un sprijin multilate
ral în vederea realizării cu succes 
a acestor hotăriri. El a subliniat că 
actuala conferință a demonstrat a- 
tașamentul sincer și profund față 
de principiile și obiectivele politice 
ale mișcării de nealiniere. Vorbito
rul a evidențiat că mișcarea de 
nealiniere a fost și a rămas o miș
care care militează pentru pace, 
independență și dialog, pentru dez
voltare și pentru o viață mai bună 
a întregii omeniri.

A luat apoi cuvîntul, în numele, 
grupului european al țărilor neali
niate, Petar Stambolici, președintele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia. 
care a accentuat că reuniunea de 
la Delhi a constituit un prilej pen
tru exprimarea devotamentului 
trainic față de principiile și țelu
rile fundamentale ale politicii de 
nealiniere, de înfăptuire deplină a 
rolului mișcării ca factor de sine

stătător și în afara blocurilor în re
lațiile internaționale. El a arătat că 
soluționarea focarelor de criză, în
cetarea cursei înarmărilor și înce
perea procesului de dezarmare, pre
cum și soluționarea problemelor 
economice internaționale acute, pe 
baza negocierilor globale, în ve
derea făuririi unei noi ordini eco
nomice internaționale, trebuie să 
pornească de la interesele generale 
comune, și nu de la apărarea privi
legiilor existente. Relevînd că ini
țiativele constructive pe plan poli
tic și economic ale conferinței se 
vor bucura de înțelegere și vor găsi 
ecoul cuvenit pe plan internațional 
Și în rîndul marilor puteri și al ce
lorlalte state industriale dezvoltate, 
Stambolici a exprimat dorința ca 
aceste inițiative să ducă la lansarea 
de noi acțiuni internaționale, care 
să înlăture pericolul și amenință
rile la adresa păcii și securității, să 
orienteze eforturile comune spre 
înfăptuirea progresului economic și 
social.

Vorbind în numele grupului țări
lor nealiniate latino-americane, 
Jorge Illueca, vicepreședintele Republicii Panama, a subliniat că 
toate statele care fac parte din acest 
grup sint foarte satisfăcute de re
zultatele constructive ale conferin
ței la nivel înalt, care reprezintă un 
stimulent important în eforturile 
viitoare pentru înfăptuirea aspira
țiilor popoarelor lor și a obiective
lor nobile ale politicii și mișcării de 
nealiniere.

Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, care 
a luat cuvîntul in numele mișcări
lor de eliberare, a adresat un apel 
insistent Iranului și Irakului, cerin- 
du'-le să inceteze imediat conflictul 
care le opune. Arafat s-a referit 
apoi la victimele și suferințele deo
sebite ale poporului palestinian și 
ale altor popoare care luptă pentru 
independență.

La propunerea președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 
Cuba, Fidel Castro, a fost adoptată 
o rezoluție prin care se exprimă 
mulțumiri poporului, guvernului și 
premierului Indiei, Indira Gandhi, 
pentru calda ospitalitate de care 
s-au bucurat participanții la confe
rință.

S-a convenit ca hotărîrea finală 
cu privire la stabilirea locului celei 
de-a opta conferințe la nivel înalt 
să fie 
rială a 
loc, in

luată la reuniunea ministe- 
țărilor nealiniate, ce va avea 
1985, la Luanda.

Din luările de cuvînt la dezbaterile generale

Faptele de muncă ale poporufui român, angajat In 
edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, 
realizările dobindite in toate sferele vieții economico- 
sociale, organic legate de neobosita activitate pe care 
o desfășoară secretarul general al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, iși găsesc

o largă reflectare In paginile presei de peste hotare. 
In același timp, mijloacele de informare în masă din 
diferite țări ale lumii se fac ecoul inaltei aprecieri de 
care se bucură pe toate meridianele politica consec
ventă de pace și 
socialistă.

conlucrare promovată de România

-L
i.

ft-

Ministrul afacerilor externe al Bo- liviei, Mario Dorado, a exprimat profunda îngrijorare a țării sale față de înrăutățirea relațiilor internaționale și existența focarelor de criză și a războaielor în multe regiuni ale lumii, evidențiind că tratativele trebuie să reprezinte unica modalitate de soluționare a problemelor litigioase.'Subliniind imperativul instaurării unor relații economice internaționale drepte și echitabile, el a evidențiat relația dintre dezarmare și asigura- ■rea dezvoltării independente a statelor. Spre ilustrare, a prezentat faptul că pentru achiziționarea unui avion de vînătoare cu încărcătură nucleară se cheltuiesc sume egale cu valoarea totală a datoriilor externe ale țării sale.Referindu-se Ia situația din America Centrală, vorbitorul s-a pronunțat pentru deplina respectare a suveranității statelor din regiune.

neîndoielnic începutul unei noi ere" în relațiile dintre țările membre ale Maghrebului,

Respectarea principiilor fundamentale ale nealinierii — formulate de fondatorii mișcării — reprezintă cea mai bună garanție a unității și forței statelor nealiniate, a afirmat ministrul afacerilor externe din Ecuador, Galo Garcia Feraud. Ecuadorul — a spus el — se pronunță împotriva oricărei forme de hegemonie, dominație, neocolonialism, apartheid, precum și împotriva amestecului în treburile interne. Vorbitorul a arătat că principiul soluționării pe cale pașnică a problemelor litigioase trebuie aplicat in toate regiunile lumii. El s-a alăturat cererilor de a se pune capăt războiului dintre Iran și Irak, prin mediere, negocieri.

Subliniind că actuala conferință la nivel înalt se desfășoară într-o perioadă în care omenirea este confruntată cu mari crize politice și economice, ministrul de externe al Botswanei, Archie Mogwe, a lansat statelor nealiniate apelul de a-și intensifica eforturile pentru unitatea și solidaritatea lor, în lupta comună pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte. Vorbitorul a exprimat regretul guvernului său în legătură cu faptul că ■ negocierile globale Nord-Sud nu înregistrează progrese și a cerut să pună eforturi în vederea lansării acestora cit mai curînd posibil. Ministrul de externe al Botswanei a menționat, totodată, că este necesară intensificarea cooperării multilaterale între țările nealiniate, intre statele în curs de dezvoltare, preciind că există încă posibilități nefolosite in meniu.

se de-
a- numeroase acest do-

dependență, colonialism.

Mișcarea de nealiniere a exprimat dintotdeauna dorința spre libertate, independență, spre o cale proprie de dezvoltare, spre pace și o viață mai bună, a declarat • premierul Voltei Superioare, Thomas Sankara. Premierul Voltei Superioare a subliniat necesitatea dobîndirii independenței' Namibiei, condamnînd regimul rasist de la Pretoria și pe aliații săi. Totodată, el s-a pronunțat pentru soluționarea pe cale pașnică și cît mai urgentă a conflictului dintre Iran și ■ Irak și și-a exprimat sprijinul față de unificarea pașnică a Coreei.în cuvîntarea sa, președintele Republicii Democratice Sao Tome și Principe, Manuel Pinto Da Costa, a subliniat că in actuala situație internațională trebuie strînse rîndurile mișcării de nealiniere în afirmarea drepturilor popoarelor la autodeterminare, împotriva cursei înarmărilor, promovată de marile puteri, a focarelor de colonialism și neocolonialism, a politicii de intervenție și dominație și împotriva relațiilor economice inechitabile. în asemenea condiții — a menționat el — trebuie să crească rolul mișcării de nealiniere în a oferi soluții pentru numeroase crize, ca și în domeniul edificării unor relații internaționale mai echitabile.Șeful delegației marocane, prințul moștenitor Sidi Mohammed, și-a consacrat cea mai mare parte a expunerii sale problemelor continentului african, focarelor de tensiune din această zonă a lumii, pronunțîndu-se pentru soluționarea lor negociată.Referindu-se la recenta întîlnire dintre regele Hassan al H-lea al Marocului și președintele Algeriei, Chadli Bendjedid, vorbitorul a subliniat că „aceasta marchează în inod ■

„Sîntem aici deoarece cauza păcii, libertății si credem în ------ ,.................... ........... ... dreptății. Ne aflăm aici deoarece credem în mod sincer și profund în cauza nealinierii", a afirmat reprezentantul statului Belize, vicepremierul Cari Lindberg Rogers. Subliniind că actuala criză economică internațională nu are. caracter de moment, nu este ciclică și nu va trece de Ia sine, vorbitorul a relevat necesitatea înlăturării cauzelor profunde care o generează, respectiv de a se proceda la reorganizarea structurală a relațiilor economice și politice-internaționale. El a evidențiat importanța soluționării pe cale pașnică a litigiilor și conflictelor dintre țări și s-a declarat în sprijinul propunerii de a se convoca o conferință internațională consacrată problemei securității țărilor nealiniate.Apreciind că situația din'America Centrală este foarte explozivă, vorbitorul a reliefat în mod special dorința popoarelor din această regiune de a fi lăsate să-și soluționeze fără amestec din afară propriile probleme.Șeful Tobago, cea mai situației se află țările cele mai slab dezvoltate.Vorbitorul a subliniat apoi că mișcarea de nealiniere trebuie să se concentreze asupra mobilizării voinței politice a Întregii comunități internaționale în direcția depășirii actualei crize politice și economice, în interesul existenței omenirii. Printre cele mai urgente măsuri ce trebuie adoptate, el a enumerat înlăturarea politicilor comerciale protecționiste, stabilizarea prețurilor reale la materiile prime, reforma sistemului monetar, creșterea fondurilor instituțiilor financiare care finanțează dezvoltarea țărilor în curs de dezvoltare și înfăptuirea obligațiilor țărilor industrializate de a aloca 0,7 la sută din produsul lor național brut pentru ajutorarea țărilor în curs de dezvoltare.

delegației din Trinidad- Errol Mahabir, a consacrat mare parte a cuvîntării sale economice precare în care

Acordînd o atenție deosebită necesității creșterii rolului Organizației Unității Africane, Omer al Tayeb, prim-vicepreședinte ai Sudanului, a arătat că țara sa acționează pentru depășirea conflictelor și a pozițiilor divergente pe continentul african, precum și pentru consolidarea O.U.A. ■

El a subliniat pericolul pe care îl prezintă practica frecventă de imixtiune în treburile interne ale altor state. în continuare, vorbitorul a relevat importanța înfăptuirii drepturilor legitime la libertate și independență ale popoarelor namibian și palestinian și a exprimat sprijinul deplin față de S.W.A.P.O. și O.E.P. Șeful delegației sudaneze s-a pronunțat, de asemenea, în favoarea reglementării pe cale pașnică a conflictului iraniano-irakian.Referindu-se la problemele economice, vorbitorul a declarat că întărirea colaborării Sud-Sud are o importanță deosebită și a subliniat necesitatea lansării negocierilor globale Nord—Sud. El și-a exprimat speranța că cea de-a Vl-a reuniune U.N.C.T.A.D. de la Belgrad va adopta hotăriri care să contribuie la soluționarea problemelor economiei mondiale.

rea în legătură cu deteriorarea situației din regiune. în context, el a evocat recenta întîlnire a reprezentanților Mexicului, Columbiei, Venezuela și statului Panama, la care a fost adoptat un plan de acțiune vizind inițierea unui dialog democratic și armonizarea relațiilor dintre țările respective, pe baza principiului coexistenței pașnice.Panama nu va renunța niciodată la statutul său de- țară neutră și nu va permite folosirea Canalului Panama în scopuri militare agresive — a subliniat Illueca. El a adăugat că, atunci cînd va redobîndi suveranitatea asupra Canalului, țara sa nu va permite staționarea nici unei forțe militare in regiunea respectivă, intrucît nu dorește să fie antrenată in nici un conflict, și a cerut ca anul 1983 să fie proclanfat „an al decolonizării".Ahmed Abdallah Abdel Rahman, președintele Republicii Federale Islamice a Comorelor, a declarat că mișcarea de nealiniere a devenit o forță internațională extrem de importantă, deoarece marea majoritate a statelor membre sint țările „lumii a treia", care doresc o viață mai bună, mai liniștită și mai dreaptă ne planeta noastră. El a subliniat, totodată, că mișcarea de nealiniere a militat dintotdeauna în mod activ în direcția preîntîmpinării divizării lumii în blocuri antagoniste.Lumea se va îndrepta spre catastrofă dacă aberanta cursă a înarmărilor nu va fi oprită — a declarat Manuel Perez Guerrero, reprezentantul președintelui Venezuelei, Herrera Campins. El a cerut ca resursele financiare consacrate creșterii arsenalului nuclear să fie destinate dezvoltării țărilor în curs de dezvoltare. Vorbitorul a arătat că gravitatea crizei economice prin care trece omenirea este pe cale să afecteze statele latino-americane și alte țări în curs de dezvoltare, adăugind că a sosit momentul ca mișcarea țărilor nealiniate să-și consacre toate eforturile pentru făurirea unei noi ordini economice, mai juste, care să urmărească o dezvoltare echilibrată a țărilor lumii a treia. In acest sens, el s-a pronunțat pentru reluarea negocierilor Nord-Sud. precum și pentru convorbiri Sud-Sud.Reprezentantul venezuelean a declarat că tara sa este dispusă să depună eforturi pentru rezolvarea conflictelor pe care le are cu vecinii săi.Adresîndu-se Conferinței de la Delhi *în calitate de observator, ministrul de externe al Mexicului, Bernardo Sepulveda, a relevat că țările în curs de dezvoltare se confruntă în prezent cu cea mai gravă criză ‘din cîte au existat, criză care devine și mai acută, ca urmare a neînțelegerii acestui fapt de către marile puteri, ca și a antagonismelor dintre ele. El a spus că negocierile globale devin și mai necesare, fiind un proces indispensabil în contextul stabilirii unei noi și mai juste ordini internaționale. Mexicul este gata să-și aducă contribuția în această direcție, iar cea de-a Vl-a Conferință a U.N.C.T.A.D., ce va avea loc în vara acestui an la Belgrad, va fi un bun prilej pentru aceasta.Amestecul din afară împiedică găsirea unor soluții politice pentru reglementarea situației din America Centrală, a afirmat în cuvîntarea sa vicepreședintele statului Panama, ■ Jorge Illueca, exprimînd îngrijora-

Deși colonialismul este în destrămare, deși regimul de la Pretoria, ca bastion al rasismului, este izolat în Sudul Africii, el se bucură de sprijinul fără rezerve al S.U.A., a declarat Oliver Tambo, președintele Congresului Național African (C.N.A.), încurajare ce a facilitat un adevărat torent de atacuri și presiuni din partea regimului rasist sud-african nu numai împotriva militantilor pentru eliberare națională, ci și împotriva țărilor suverane și nealiniate din prima linie. Regimul rasist și-a sporit prezenta militară în Namibia și a instituit teroarea în rîndul populației de culoare din Africa de Sud, unde arestează, torturează și ucide militanții progresiști care luptă pentru libertate națională, independență și drepturile omului.Ciadul a venit la cea de-a VII-a Conferință de la Delhi să-și reafirme poziția nealiniată, să-și exprime devotamentul față de principiile fundamentale ale politicii de nealiniere, a declarat ministrul ciadian de externe, Idriss Miskine. El a menționat sprijinul pe care țara sa îl acordă mișcărilor de eliberare și tuturor, popoarelor care luptă împotriva dominației colonialismului și neocolo- nialismului și. care sint expuse agresiunilor și presiunilor.Vorbitorul a afirmat că principala preocupare a guvernului ciadian este de a consolida situația din țară, de a reconstrui țara devastată de războiul civil, care durează de 17 ani, preci- zind că, în afară de distrugerile provocate de război, Ciadul este confruntat și de o gravă secetă care a distrus întreaga recoltă și șeptelul.Ministrul afacerilor externe al Republicii Togo, Anani Kuma A. Ahia- nyo, a apreciat că principala cauză a instabilității ză din lume o confruntare ce zent, în viațaVorbitorul ; ferm acordat eliberare a poporului namibian, precum și luptei împotriva apartheidului și a regimului rasist sud-afri- can. El s-a pronunțat pentru soluționarea problemei namibiene sub egida O.N.U. și a condamnat agresiunea administrației minoritare de la Pretoria împotriva Angolei.Evidențiind, pe de altă parte, gravele consecințe ale actualei crize economice, în special asupra statelor în curs de dezvoltare, vorbitorul a subliniat că problema datoriilor prea mari pe care le au aceste țări reprezintă un rezultat al inechităților existente în relațiile economice internaționale.

și a focarelor de cri- i reprezintă spiritul de i se intensifică. în pre- intemațională.a subliniat sprijinul de tara sa luptei de

Ziarele sovietice „PRAVDA" și „IZVESTIA" și-au informat cititorii ’despre diferite aspecte ale actualității românești socialiste. în ultimele zile au fost publicate relatări în legătură cu acțiunile întreprinse în direcția extinderii bazei de materii prime și energetice, dezvoltarea transporturilor în concordanță cu cerințele economiei naționale, succese unor colective muncitorești, lizarea resurselor locale in strucția de locuințe, refolosirea pieselor de schimb destinate mijloacelor tehnice din agricultură, acțiuni pentru răspîndirea cărții la sate.într-un reportaj, „Izvestia" înfățișează dezvoltarea orașului Ploiești în anii construcției socialiste. Referin- du-se la orașul de azi, ziarul scrie că el se prezintă ca o localitate modernă și frumoasă, cu mari unități pentru prelucrarea țițeiului, cu o uzină importantă de utilaj petrolier, cu un institut de învățămînt superior de petrol și gaze care pregătește specialiști pentru întreaga țară.Ziarul „Pravda" reliefează, într-o corespondență, efortul depus In țara noastră în direcția utilizării surselor de apă termală, ilustrînd aceasta prin rezultatele obținute în diferite zone ale țării. Se menționează că experiența bogată a constructorilor de mașini români în producția de instalații pentru extracția țițeiului și în probleme de foraj este de mare ajutor celor care, astăzi, realizează noile și originalele „trasee termale" spre consumatorii industriali, agricoli sau casnici.De asemenea, ziarul „TRUD" a relatat despre asimilarea de noi modele de mobilă în industria prelucrării lemnului, iar publicația economică „BIKI" despre dezvoltarea agriculturii și silviculturii.„Dezvoltarea cu succes a industriei bucureștene" este titlul unei corespondențe difuzate de AGENȚIA

ale uti- con-

rGermană, în care serie de cifre sem-A.D.N., din R.D.sint prezentate o . . . _ ___nificative privind ascensiunea continuă a industriei din capitala țării noastre, producția marfă suplimentară realizată de la începutul cincinalului, creșterea productivității muncii.„Această dezvoltare cu succes a «inimii industriale» a României și-a găsit expresia și în condițiile sociale tot mai bune ale oamenilor muncii" — scrie A.D.N., ilustrînd această

evoluție prin amploarea construcțiilor de locuințe, dezvoltarea rețelei co-, merciale.„Turbine românești pe diferite continente ; dii'ecții noi in construcția de mașini energetice" este titlul sub care ziarul bulgar „OTECESTVEN FRONT" inserează o corespondență din București, reliefînd că, în ultimele cincinale, în România au fost construite mai multe întreprinderi specializate în utilaje energetice, ceea ce a permis ca producția în acest domeniu să crească considerabil. Ziarul bulgar reține, totodată, realizările de virf în construcția de echipamente energetice materializate in agregate de mare putere.Cotidianul cehoslovac PRAVO" inserează, de la ziarului la București, corespondența „O tonă de cereale pe locuitor. Des
pre rezultatele agriculturii româ
nești".Se relevă că în 1982 producția agricolă a crescut, în România, cu mai mult de 7 procente față de anul pre-

turbo-„RUDE trimisul

cedent. De menționat — scrie ziarul cehoslovac — că anul trecut condițiile climaterice au fost favorabile, însă succesul obținut nu poate fi pus numai pe seama lor. Recolta realizată se datorează unui ansamblu de factori, între care un rol de prim ordin l-au avut eforturile depuse do lucrătorii din întreaga agricultură, cadrele de specialiști cu înaltă calificare, zeci de mii de ingineri, zooteh- nicieni, agronomi, cercetători.„Exprimînd interesele și aspirațiile întregului popor, politica externă a României se bucură de un prestigiu și o autoritate deosebite în lume prin poziția fermă în favoarea unor relații bazate pe respectarea principiilor egalității, independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, renunțării la forță, dreptului fiecărui pbpor de a-și decide liber destinul, fără nici o intervenție sau presiune din afară, cît și prin inițiativele și contribuțiile constructive în probleme complexe ale contemporaneității" — scrie ziarul brazilian „O POPULAR".„THE REMINDER" (Marea Brita- nie) scrie despre autoconducerea muncitorească, relevînd ,că adunările generale ale oamenilor iftri 4i au devenit o practică în Româflîa, reflec- tind „participarea din ce în ce mai activă a masei de oameni ai muncii la conducerea activității economico- sociale".„LA NOUVELLE GAZETTE" din Belgia dedică un articol folclorului românesc „rod al secolelor și mileniilor, reflectare fidelă a vieții cu tot ceea ce reprezintă ea". „Odată famir liarizat cu folclorul românesc — scrie ziarul belgian — turistul străin înțelege mai bine muzica lui Enescu, sculptura lui Brâncuși, poezia lui • Eminescu, pînzele lui Grigorescu, Amân sau Țuculescu, ale căror forță și geniu își au izvorul în folclor".
HaGENTIILE DE PRESĂ TRANSMIT
I O DELEGAȚIE A MINISTERU

LUI AGRICULTURII ȘI INDUS
TRIEI ALIMENTARE, condusă de 
Ferdinand Nagy, ministru secretar 
de stat, a efectuat o vizită de docu
mentare și schimb de experiență în 
R.D. Germană. Cu acest prilej a 
fost semnat protocolul privind co
laborarea ■ tehnico-științifică . între 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare din țara noastră si Mi
nisterul Agriculturii și Silviculturii 
din R.D.G. pe anul 1983 și direcțiile 
principale ale colaborării pînă în 
1990. A fost semnat, de asemenea, 
protocolul de colaborare economică 
și tehnico-științifică pe anul 1983 
dintre Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare din România și 
Ministerul Industriei Locale și In
dustriei Alimentare din R.D.G.

nadian Press, purtătorul de cuvînt al Ministerului de Externe al Canadei. Len Legolt, a declarat că țara sa „iși exprimă îngrijorarea" în legătură cu declarația președintelui Reagan privind extinderea zonei economice exclusive în apele de coastă pe o lățime de 200 de mile marine.

pînă la organizarea unui referendum pe tema participării Spaniei la blocul nord-atlantic. 71
AMBASADORUL TURCIEI ÎN IUGOSLAVIA, Galip Balkar, a încetat din viață în urma atentatului comis asupra lui, miercuri, de doi cetățeni străini — anunță agenția Taniug.

ÎNGRIJORARE ÎN CANADA.j___ După cum a anunțat agenția Ca-

SPANIA ȘI N.A.T.O. Ministrul apărării al Spaniei nu va participa la lucrările Grupului de planificare. nucleară al N.A.T.O., a cărui sesiune se va desfășura in perioada 21—23 martie a.c. în localitatea Montegordo din Portugalia. După cum a precizat agenția de' presă spaniolă E.F.E. această hotărîre a fost luată întrucît noul guvern socialist spaniol a decis să procesul de integrare a structurile militare ale blocheze țării in N.A.T.O.

PRODUCȚIA MONDIALA DE 
PETROL. în raportul anual al Acordului General peptru Tarife și Comerț (G.A.T.T.), dat publicității la Geneva, se subliniază că anul trecut producția mondială de 'petrol a continuat să scadă. Principalul declin, relevă raportul, citat de agenția Associated Press, a tost înregistrat de țările membre ale O.P.E.C. — 18 la sută. Drept urmare, ponderea țărilor O.P.E.C. în producția scăzut de o treimeG.A.T.T.

mondială de petrol a j la 50 la sută. în 1979, Ia j in 1982. adaugă raportul 
_______ LI

BERLIN

Ședință
■>

cu prilejul
lui Karl Marx

solemnă
comemorăriiBERLIN 12 (Agerpres). — Cu prilejul comemorării a o sută de ani de la moartea lui Karl Marx, la Berlin a avut loc o ședință solemnă a C.C. al P.S.U.G., Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri ale R. D. Germane. în prezidiul adunării s-au aflat Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat, alți conducători de R.D.G.Despre viața Marx a membru al C.C.

partid și de stat aiși opera lui Karl Joachim Herrmann,vorbital Biroului Politic, secretar al P.S.U.G.
PHENIAN

Declarație împotriva 
manevrelor militare 

americano—sud - coreenePHENIAN 12 (Agerpres). — Secretariatul .Comitetului pentru reunifi- carea pașnică a patriei din R.P.D. Coreeană a dat publicității, la Phenian, o declarație în care condamnă manevrele militare comune americano—sud-coreene, desfășurate în prezent pe teritoriul Coreei de Sud, și introducerea, odată cu acestea, a unor tipuri de armament modern în Coreea de Sud — relatează agenția A.C.T.C. Declarația den'unță cu fermitate toriul cleară intenția de a transforma teri- sud-coreean într-o bază nu- a S.U.A.

MADRID 12 (Agerpres). — La Madrid se desfășoară lucrările „Conferinței de organizare" a Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol (P.S.M.S.), de guvernămînt. La lucrări participă Felipe Gonzalez, secretar general al P.S.M.S., președintele guvernului spaniol, membri ai conducerii partidului, conducători ai organizațiilor provinciale și regionale. Reuniunea va examina normele de primire in rîndurile partidului, drepturile și obligațiile membrilor de partid, tezele privind structura P.S.M.S. și modalitățile de pregătire și desfășurare a congreselor partidului, precum și normele de reprezentare la acestea.
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Dispariții
Reporterul revistei „Nouvel Observateur" descrie în reportajul său 

exotic cum, dimineața, autobuzul în care călătorea pe avenida 
plantată cu palmieri, a frînat brusc, a ocolit ceva (de fapt, două 
ceva-uri) - după care a mers mai departe.

Dl, Sherdar era bine merți, viguros și energic, in plină formă atle
tică sportivă - un tînăr milionar de rasă și de clasă. Iși făcuse antre
namentul cotidian, își luase dejunul, iar după-amiaza se plimbase la 
iarbă verde; după dineul strict vegetal s-a retras in micul său apar
tament de la Ballymeny (deși amator de spații largi, dl. Sherdar doarme 
într-un mic studio, ca o boxă) — dar dimineața, dimineața nici urmă.

S-a descoperit doar că a fost răpit de șase bandiți mascați și 
înarmați care au cerut telefonic ca răscumpărare o sumă exorbitantă: 
două milioane de lire sterline.

Imediat s-a mobilizat întreaga poliție irlandeză. Comandamentul 
poliției naționale de la Dublin a ordonat efectuarea unor ample in
vestigații în toate cele 26 de comitate ale republicii. S-au făcut cer
cetări cu helicopterele, au fost minuțios percheziționate sute de ferme, 
au fost organizate ascultări telefonice, au fost difuzate portrete-robot 
ale răpitorilor, conturate pe baza unui mare număr de interogatorii. 
Penibil, dar adevărat, poliția a recurs și la serviciile unor ghicitoare 
care au căutat urmele dispărutului 
de cristal.

Suspense-ul a crescut continuu,
- oare cum e tratat dl. Sherdar de 
preferată, este hrănit după regimul 
calitate și zahăr cînd nechează sau bate din copite?

Și acționarii erau foarte neliniștiți pentru că Sherdar — cel mai 
scump cal de curse din lume, cîștigătorul a nenumărate premii și 
trofee - este un fel de societate pe acțiuni cu coamă și coadă: pro
prietarul l-a împărțit (teoretic, nu cu satirul) în 40 de părți, din care 
a vîndut 34 pentru 10 milioane de dolari, oprindu-și 6 pentru el.

Efortul titanic al poliției a fost mult stînjenit de diferitele informații 
contradictorii și, mai ales, dezinformații: că răpirea a fost organizată 
de grupări paramilitare nord-irlandeze; că ar fi fost ucis ca represalii 
(și va reapare doar ca salam de Dublin);.că ar fi fost transportat în 
Orientul Mijlociu (numai el mai lipsea acolo) etc. Cercetările con
tinuă, se așteaptă folosirea radarurilor terestre, navale și zburătoare, 
plus a sateliților de observație.

Normal, căci prea s-au înmulțit în lume disparițiile.
Chiar și o organizație ca „Amnesty International" recunoștea deunăzi 

că sînt țări, de pildă în America Latină, unde dispar anual 5 000-10 000 
_’j oameni.

Pleacă de acasă, de regulă noaptea, așa că se exclude riscul unor 
Insolații; nici nu merg singuri, îneît să se spună că s-au rătăcit, dim
potrivă, sînt însoțiți de polițiști și militari, care-i și susțin grijulii de 
coate și subțiori, să nu se împiedice ; sînt urcați în autocamioane ca să 
nu obosească ori, pentru a-i feri de curent, în dube. Și, totuși, în ciuda 
atîtor precauții, dispar cu desăvîrșire. Ca (virgulă) calul.

Și-s așa de mulți, îneît, pentru căutarea lor, nu se pot angaja 
mari eforturi, nu se pot mobiliza mari forțe, necum radarurlle.

E adevărat, unele dispariții nu sînt totale. Mai rămîne cîte ceva.
De .pildă, reporterul revistei „Nouvel Observateur" descrie în re

portajul său exotic cum, dimineața, autobuzul în care călătorea în 
San Salvador a frînat brusc, a ocolit capetele tăiate a doi guerilleros 
dispăruți cu cîteva zile înainte și așezate pe asfaltul avenidei centrale
- după care a mers mai departe.

in zațul de cafea sau in globul

alimentat de întrebări chinuitoare 
răpitori, se bucură de temperatura 
dietetic special, cu ovăz de bună

de

Multă sănătate lui Sherdar, în numele Chartei Drepturilor Calului!
N. CORBU
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