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a primit pe ministrul industriei și comerțului din Israel
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a campaniei

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit, joi, ' 23 februarie, pe Gideon Patt, ministrul industriei și comerțului din Israel.fn cadrul convorbirii, desfășurată intr-o atmosferă cordială, oaspetele a exprimat vii mulțumiri pentru posibilitatea de a fi primit de șeful sta-1 tului român și a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj călduros și cele mai bune urări din partea primului ministru israelian, Yitzhak Shamir,Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru mesaj și a transmis salutul său primului ministru israelian.A avut loc un schimb de păreri cu privire Ia evoluția raporturilor româno-israeliene, subliniindu-se, de ambele părți, posibilitățile existente

pentru dezvoltarea colaborării, îndeosebi a schimburilor comerciale dintre cele două țări, în folosul reciproc al popoarelor lor, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării intre națiuni.In cadrul întrevederii au fost abordate o serie de probleme actuale ale vieții internaționale, o atenție deosebită fiind acordată evoluției situației din Orientul Mijlociu.Oaspetele a dat expresie înaltei aprecieri pe care guvernul și poporul israelian o dau poziției României, demersurilor președintelui Nicolae Ceaușescu pentru rezolvarea situației din Orientul Mijlociu, pentru instaurarea păcii in această zonă a lumii.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că România se pronunță cu fermitate pentru o reglementare globală a conflictului din Orientul

Mijlociu, care se poate înfăptui numai prin retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate, soluționarea problemei poporului palestinian prin asigurarea dreptului său la autodeterminare și la crearea unui stat propriu independent, prin garantarea independenței și suveranității tuturor statelor din zonă.Președintele României a relevat, de asemenea, importanța pe care o are in actualele condiții desfășurarea de tratative intre părțile direct interesate și a insistat pentru întreprinderea de noi "'inițiative în acest sens, menite să contribuie la realizarea păcii in regiune.La întrevedere a luat parte Vasile Pungan, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale.A fost de față Zvi Brosh, ambasadorul Israelului la București.
40 DE ANI DE MARI IZBlNZI,

SUB STINDARDUL PARTIDULUI0 EPOCĂ MĂREAȚĂ CARE ÎNCUNUNEAZĂ 0 ISTORIE EROICĂ
Acțiuni și cerințe la ordinea zilei:

©TERMINAREA GRABNICĂ A REPARAȚIILOR LA 
TRACTOARE Șl MAȘINI AGRICOLE, recepțtonarea 
lor cu exigență, pentru a funcționa cu înalt randa
ment pe întreaga durată a campaniei agricole

® TRANSFERAREA ÎNTRE JUDEȚE A CANTITĂȚILOR 
DE SEMINȚE PREVĂZUTE, preluarea lor operativă 
către unitățile agricole

® INTENSIFICAREA LUCRĂRILOR DE FERTILIZARE 
A TERENURILOR, acordîndu-se atenție maximă a- 
plicării îngrășămintelor organice și chimice în mod 
uniform și în cantitățile stabilite

© ÎNSĂMÎNȚAREA TUTUROR SUPRAFEȚELOR DES
TINATE PRODUCERII RĂSADURILOR DE LEGUME, 
îngrijirea exemplară a plantelor pentru a se asigura 
material săditor la timp și de bună calitate

©REPARTIZAREA SUPRAFEȚELOR PE FORMAȚII 
PERMANENTE DE MUNCĂ, astfel încît toți mecani
zatorii și cooperatorii să cunoască volumul și speci
ficul lucrărilor, precum și producțiile ce trebuie să 
le obțină - condiție esențială pentru aplicarea cu 
bune rezultate a acordului global

Publicam in pagina a lll-a reportajul realizat în județul Dolj despre: 
inițiative, realizări de seamă, dar și unele neajunsuri care pot și 

trebuie să fie neintirziat înlăturate

VASLUI :

Creșteri substanțiale ale productivității munciiPrin introducerea u- nor noi și eficiente tehnologii de producție, prin mai buna organizare a muncii și utilizarea la maximum a timpului de lucru, colectivele de muncă din 27 unități industriale ale județului Vaslui au realizat, de 
la începutul anului și

pină in prezent, o depășire substanțială a productivității muncii. In luna ianuarie, de exemplu, acest important indicator, economic a fost depășit pe județ cu 2,5 la sută, fiind mai mare cu 7,1 la sută față de aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai însem

nate creșteri de productivitate față de plan au obținut întreprinderile industriale ale orașelor Huși și Birlad. Producția-mar- fă suplimentară realizată pe această cale se ridică la 36 milioane lei. (Petru Ne- cnla, corespondentul „.Sein teii").
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MATERIALELE

Ne aflăm în cel de-al 40-lea an al libertății noas
tre, an de la înălțimea căruia strălucita istorie de 
fundamentale prefaceri social-polltice și economice 
a patriei inaugurată de Revoluția de eliberare 'so
cială și națională, antifascistă și antiimperlallstă 
de la 23 August, sub conducerea partidului comu
nist, s-a scris cu eroismul milioanelor de oameni 
ai muncii, in frunte cu comuniștii, pe schelele con
strucției socialiste. In aceste patru decenii de vi
brantă energie a muncii libere, creatoare, țara 
întreagă s-a transformat într-un vast șantier, că- 
pătind relieful pregnant al marilor obiective eco
nomice și social-culturale cuprinse în grandiosul 
Program de luptă al comuniștilor. îndeosebi, ulti
mele două decenii ale istoriei noastre noi, prin 
mărețe și cutezătoare edificări socialiste, rod stră
lucit al glndirii clarvăzătoare a partidului, a se

cretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
nu au egal în întreaga istorie a patriei.

Printre marile obiective ale modernei noastre in
dustrii socialiste, care au schimbat din temelii 
chipul țării, dindu-i forță și măreție, se numără 
și izvoarele noi, puternice de energie create pe 
întregul cuprins românesc. Din constelația acestor 
impunătoare obiective, care se numesc Porțile de 
Fier I, Argeș, Bicaz, Lotru, salbele de hidrocentrale 
de pe Olt, Someș, Bistrița, Sebeș șl atitea altele, 
se numără și hidrocentrala de la Siriu, din mun'ii 
Buzăului, care, nu peste multă vreme, va trimite 
în arterele energetice ale țării' un plus de 208 
Megawați. îi întilnim, în reportajul de mai jos, pe 
constructorii ei, cu gîndurile lor, cu visurile lor, 
cu răspunderea și hotărîrea lor muncitorească de 
a da viață importantului obiectiv stabilit de partid.

„Construind, ne facem țara 
mai puternică și mai frumoasă"

La Siriu, în munții Buzăului, acolo unde constructorii de hidrocen
trale făuresc noi izvoare de energieNe-am urcat pe o latură a muntelui. La picioarele noastre se conturează precis barajul, cu nucleul lui de argilă. E liniște. Vuietul apelor Buzăului nu se mai aude ; riul e condus prin- tr-o galerie de deviere care, atunci cînd barajul va fi gata, va deveni galeria de fund a lacului de acumulare. Privim de-a lungul viitorului lac de acumulare și, pentru o clipă, ne închipuim oglinda') albastră uriașă-tatfrisă-ție p-lungime- de zece kilometri'. In de- părtare, cam pe unde șerpuia vechea șosea, parcă vedem un acoperiș de casă.— Casă să fie ?— Casă este !, confirmă, zimbind de neîncrederea noastră, inginerul Corneliu Andrei, directorul șantierului. Ultimul locuitor de pe locul viitorului lac de acumulare, singurul pe care nu l-am putut convinge, cu ani în urmă, cînd am deschis șantierul, să se mute cu gospodăria îm

preună cu ceilalți vecini ai lui, în noua vatră de sat. „Voi pleca atunci cînd vor veni apele !“ — ne-a spus el și și-a văzut de treburi ca și cum nu am fi existat. Am stăruit pe lingă el, să nu piardă timpul, să țină pasul cu ceilalți. Nu l-am
lucrează la aducțiunea subterană Siriu-Nehoiașu, știe că au început lucrări pentru un alt baraj la Surduc și pentru o nouă galerie ; a văzut cum a crescut colonia noastră muncitorească, cu blocurile sale care numără pește 260 de apar-

| JÂR!I I• reportaje • însemnări • 'putut Convinge.. în toți anii aceștia însă, oricit ar fi vrut el să ne ignore, a văzut cum se schimbă Chipul munților, cum.se urcă șoseaua pe . coaste, spre virf de munte, cum se supune apa riului, intrînd în galeria de deviere ; a văzut cum am săpat in albia riului pînă la 20 de metri a- dincime și cum am așezat pe stînca pe care stau munții rădăcina barajului și nucleul lui de argilă. Aude, cu siguranță, cum se

tamente la Siriu și 70. în Nehoj, cu școala nouă,, cu dispensarul medical, cu cantina-restaurant. Vede, rnai ales, cum crește barajul. Fără indoială că s-a întîlnit cu foști vecini de-ai lui — unii dintre ei sint muncitori pe șantierul nostru — și â discutat cu ei.— Ați mai fost pe la el ?— Nu, n-am mai fost. Ă- parent, ne-am ignorat reciproc. Dar eu știu, ceva in bine s-a petrecut în inima lui. In curind, bazinul

acesta va începe să-și primească apele, la început — 10 milioane de metri cubi. Mă voi duce, intr-una din zile, la casa aceea ; ii voi aminti stăpinului ei cine sint și-i voi spune : „Ei, bade, in vara asta vin a- pele ! Ține-ți făgăduiala 1“ Sincer vă spun, imi pare rău de el, a întirziat cu cîțiva ani de viață față de vecinii lui.— Ați lucrat și la construcția hidrocentralelor de pe Bistrița și Lotru. Ce reprezintă pentru dumneavoastră acest nou și mare șantier ?Inginerul Corneliu Andrei nu este grăbit la vorbă. Privește de la înălțime barajul. Nu-1 grăbim nici noi cu răspunsul. Barajul crește. sudînd, parcă, munții.— Este un singur răs-
Dionisie ȘINCAN 
Stclian CHIPER

(Continuare în pag. a V-a)

Barajul Siriu - ctitorie emblematică a socialismului foto : S. Cristian
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REFOLOSIBIL
— prompt recuperate și integral valorificateLa recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu a insistat a- supra cerințelor ce se pun in domeniul recuperării și refolosirii materialelor, recondiționării pieselor de schimb și subansamblelor, preci- zind că aceasta este o problemă esențială pentru buna desfășurare a întregii activități productive. Aceste resurse ocupă un loc important — în unele sectoare pînă la 50 la sută și chiar peste 50 la sută — în asigurarea necesarului de materii prime. „Numai pe această bază — sublinia secretarul general al partidului — vom putea asigura o bună aprovizionare tehnico-materială. Noi trebuie să facem în așa fel incit, pe baza recuperării, să reducem importul la o serie de materii prime. Avem resurse și posibilități încă mari in țară".De bună seamă, in ultimii ani s-au realizat progrese însemnate in domeniul reciclării materialelor. Planul național unic pe acest an prevede ca la asigurarea resurselor de materii prime și materiale necesare in anul 1934 gradul dc participare a materialelor refolosibile să fie de 52 la sută la producția de oțel, 48,3 la sută la fontă de turnătorie, 54,5 la sută la cupru, 56,6 la sută Ia plumb și 25,7 la sută la pastă de maculatură. Iar pentru realizarea a- cestor sarcini avem organizate cir

cuite operaționale care asigură colectarea, prelucrarea și reintroducerea in producție a materialelor re- folosibile, există sau urmează a intra in funcțiune utilaje și instalații adecvate. Cum sînt fructificate aceste condiții și ce trebuie făcut in continuare pentru intensificarea acțiunii de reciclare a materialelor ?Desigur, punctul de plecare al acțiunii de recuperare a materialelor îl reprezintă asigurarea tehnologiilor 
de prelucrare industrială, care permit utilizarea cu randament maxim a resurselor materiale recuperabile, în această privință, toate unitățile de cercetare științifică, inginerie tehnologică și de proiectare tehnică au sarcini bine stabilite, nominalizate în programe de lucru cu termene și răspunderi precise. Sarcini care nu sint numai ale lor, ci și ale unităților productive, centralelor și ministerelor de resort, cărora le revine obligația de a sprijini cercetările, de a interveni prompt pentru aplicarea acestora în practică. Iată insă că unele sarcini de această natură nu sint îndeplinite cu toată răspunderea și nu întotdeauna se acționează în spirit de colaborare.In mai multe unități din economie și mai ales in întreprinderile de colectare specializate există importante stocuri de resturi de saci de iută mâți — valori, materiale care pot lesne crește prin intensificarea

colectării. Sint materiale refolosibile intens solicitate de piața externă și chiar cu prețuri bune. De ce ? Pentru că in alte țări există tehnologii de valorificare a resturilor de iută. La noi, la institutul de specialitate din Brăila se cercetează soluția de utilizare a acestor resturi pentru fabricarea celulozei și din aceasta a unor tipuri de cartoane. Este desigur o valorificare superioară. Numai că se tot cercetează, dar aplicarea industrială întirzie. Sau iată cazul bateriilor electrice uscate care, se știe, se fabrică din materii prime valoroase : zinc, bioxid de man- gan ș.a. După ce se folosesc ele se aruncă ; milioane și milioane intr-un an. Răspunderea pentru elaborarea unor soluții practice de recuperare a fost pasată de colo-colo, insă un colectiv de specialiști de la politehnica ieșeană este pe cale de a rezolva problema. Dar nu primește sprijinul de care ar avea nevoie pentru valorificarea industrială a unor soluții tehnice. După cum, investiția de bază de la Orăștie pentru purificarea lanolinei este in pragul intrării in funcțiune, dar nu sînt încă definitivate tehnologiile pentru realizarea modulelor de concentrate de lanolină de la Sighișoara,. Cisnă- die și Prejmer.Sintem, firește, la început de drum în multe domenii și poate că, in privința valorificării unor materiale re

folosibile, nu pot fi găsite de la bun inceput soluțiile cele mai bune. Dar aceasta nu înseamnă că poate fi admisă pripeala, uitînd de înțelepciunea proverbului „măsoară de șapte ori și taie o singură dată". S-a realizat o mare fabrică de recuperare a materialelor textile la Rîmnicu Vîlcea ; la Bistrița s-au dezvoltat capacitățile de producție ale fabricii cu profil asemănător. Și acum, după ce obiectivele au intrat în funcțiune, se observă greșeli de proiectare, se constată că unele utilaje asimilate in fabricație de industria de specialitate nu funcționează corespunzător, că ar fi necesare și alte instalații și utilaje și se ajunge la concluzia că, de fapt, sortimentele care se fabrică nu sint cele căutate și deci producția ar trebui restructurată. In treacăt fie spus, pe parcursul realizării investiției de la Rimnicu Vîlcea, in articole publicate, ziarul „Scînteia" a atras atenția asupra acestor neajunsuri, dar, din păcate, nu au stîrnit ecoul cuvenit. S-a1 ajuns la o asemenea situație in primul rind pentru că ministerul și centrala de resort nu au urmărit pas cu pas investițiile respective, nu au colaborat cu posibilii beneficiari, nu au ținut sea-
Corneliu CAREAN
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PUMA PROGRAMULUI UNIC DE CREȘTERE
A PRODUCȚIEI AGRICOLE

in centrul preocupărilor consiliului popularLa sesiunea Consiliului popular al comunei Mînăstirea, județul Călărași, au participat 21 deputați ai consiliului și 18 specialiști, mai ales din domeniul agriculturii. Problema de bază a discuțiilor, cum era și firesc, a fost aceea a găsirii metodelor de creștere, in spiritul Programului unic, a producției agricole in gospodăriile personale ale membrilor cooperativelor agricole de producție.Luări de cuvînt, propuneri, opinii au fost multe și nu ne propunem a le evoca aici. S-a luat in discuție potențialul de producție agricolă al comunei, posibilitățile de lărgire a acestuia, ajutorul de care se pot bucura de la organele agricole județene. Și credem că e suficient să arătăm că cei prezenți au hotărît să nu părăsească sala in care se ținea sesiunea pină cind nu vor găsi soluțiile optime ale fiecărei probleme.Iată, sintetic, ce s-a hotărit in final : ® Să. fie sporită suprafața de pajiști de la 60 la 100 hectare, iar această suprafață să fie dată in folosință numai țăranilor care contractează animale cu statul ; 9 60 la sută din producția obținută din culturile succesive — proprietatea

C.A.P. — să fie repartizate gospodarilor în funcție de numărul animalelor crescute; * încheierea unui contract cu inspectoratul silvic pentru repartizarea a 320 ha de pădure pășunatului animalelor ; ® cei care cresc mai multe animale vor avea
Cu deputatul 

printre locuitorii comunei 
Mmăstirea, judeȘul Călărași

prioritate la folosirea digurilor ; © pe teritoriul comunei se vor planta in această primăvară peste 10 000 duzi in vederea creșterii în școli, la C.A.P. și în fiecare gospodărie a viermilor de mătase ; O o parte din purceii obținuți de cooperația de producție, achiziții și desfacere, de I.A.S. și C.A.P. vor fi vin- duți Ia preț de stat gospodăriilor țărănești ; © toți producătorii vor primi semințe de inaltă productivitate și asistență tehnică.— Imediat după sesiune, ne spunea Stelian Chițu, deputat comu

nal in circumscripția electorală nr. 4 și președintele Comisiei permanente pentru agricultură, hotăririle acestea au fost larg popularizate. In două zile, mai toată lumea le cunoștea. Deși, la noi in comună, unii folosesc intens fiecare palmă de pă- mint și scot astfel bani frumoși, in timp ce alții, cu ani in urmă, in loc să crească animale, să cultive legume, au plantat salcîmi in grădini. Salcimul, ca să fie bun de tăiat, crește in 20 de ani și il arzi într-o iarnă. Ciștigul ? O nimica toată. Spre aceștia se îndreaptă acum atenția noastră.— Ca să se aplice hotăririle consiliului popular, cum procedează deputatul față de cei care cresc vite și cum procedează față de cei care „cresc" salcîmi ?— Prin multe metode, dar mai ales stimulind interesul și chiar ambiția omului. Le arătăm și le amintim mereu celor dinspre urmă cum se gospodăresc cei din frunte. Pe care vă invităm să-i cunoașteți și dumneavoastră.
______________________Gh. GRAURE
(Continuare in pag. a V-a)
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Educarea revoluționară a nailer membri
■ de partid - preocupare de permanentă actualitate

Organele și organizațiile de partid din municipiul Reșița au acumulat în ultimii ani o experiență bună privind grija permanentă și stăruitoare pentru educarea revoluționară a noilor membri de partid, pentru integrarea lor puternică in viața organizațiilor de bază. Ea se concretizează într-un complex- de activități politico-educative care au in vedere atît pregătirea tinerilor pentru primirea in partid, cît și continuarea neîntreruptă, după primirea in partid, a acestei pregătiri. Sporind exigența față de calitățile moral- politice și profesionale ale celor care solicită primirea în rîndul membrilor de partid — așa cum ne-o cere conducerea partidului — nu putem considera procesul de' educare a lor ca un ciclu încheiat odată cu primirea in partid. Dimpotrivă, de acum încolo se intensifică pregătirea lor, ea presupunînd exigențe sporite pentru ca participarea Ia viața organizației de' bază să fie cît mai intensă, pentru ca aportul lor la bunul mers al producției, al treburilor colectivului să crească continuu, asigu- rindu-se astfel formarea lor ca militanți revoluționari ai partidului. A- ceasta, cu atît mai mult cu cît, așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de la Mangalia : „Acum ne găsim intr-o etapă superioară a construcției socialiste, în care avem de rezolvat probleme hotărîtoare pentru destinul patriei noastre socialiste. Pornind de la aceasta este necesar ca și activitatea partidului, a membrilor de partid să se ridice la un nivel nou, să fie pătrunsă de un spirit revoluționar militant, necesar înfăptuirii neabătute a Programului partidului și ridicării patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație...".De la Congresul al XII-lea al partidului și pînă în prezent, aproape 4 500 de tineri din întreprinderile și instituțiile municipiului Reșița au fost primiți în rîndurile partidului, dintre care 1 245 în anul 1983. Experiența multor organizații de bază ne-a demonstrat că este necesar și 
foarte important ca, în această pe
rioadă de început, fiecare nou primit 
în partid să fie ajutat nu numai să 
înțeleagă profund toate îndatoririle 
ce-i revin din Statutul partidului, 
din normele Codului eticii și echi
tății socialiste, ci și să acționeze neo
bosit pentru îndeplinirea exemplară 
a acestora. Cum procedăm in acest sens ?In primul rînd, este locul să remarc că, de regulă, așa cum se acționează de pildă în organizația de bază din secția reparații mașini și

agregate siderurgice, ca și în cele
lalte secții ale combinatului, mem
brii de partid care dau recomandări 
primeso sarcina, chiar în adunările 
generale în care se hotărăște primi
rea in partid, să se ocupe de noii 
comuniști, de educarea și formarea 
lor ca militanți ai partidului, să-i 
ajute îndeaproape să se achite de 
îndatoririle statutare, de sarcinile 
primite din partea organizațiilor de 
partid. După primirea în partid, calea cea mai eficientă pentru educarea acestora în spirit revoluționar o constituie, așa cum a dovedit-o practica, repartizarea de sarcini concrete 
— din ce în ce mai grele, de mai 
mare responsabilitate — oricum, altele dacit cele pe care le-au îndeplinit înaintea discutării cererii lor

fapte concrete despre felul cum se achită atit de obligațiile statutare, cit și de sarcinile primite, s-au arătat activi și combativi în muncă, in viața de organizație. La o asemenea adunare de la secția oțelărie, spre exemplu, comuniștii au cerut oțela- rilor Ion Ciontea, Gheorghe Rotăres- cu și Nicolae Vintilă, nou primiți în partid, să manifeste o poziție mai combativă față' de neajunsuri, să nu le fie indiferent nimic din cele ce se petrec în jurul lor. La secția mașini electrice de la întreprinderea constructoare de mașini există practica de a se cere tinerilor membri de partid să pregătească informările politice în cadrul adunărilor generale. Aceasta i-a pus in situația să se documenteze temeinic, să aprofundeze
Ce experiență din domeniul muncii de partid 

propuneți spre generalizare?

de primire în rîndurile partidului, 
sarcini care să ducă la afirmarea și 
dezvoltarea atitudinii lor înaintate, 
să le întărească spiritul de discipli
nă, combativitatea, să Ie dezvolte 
simțul de răspundere, să le stimuleze 
inițiativa, perseverența, pregătirea 
politico-ideologică și profesională. ' Organizațiile de bază de la întreprinderea constructoare ’ de mașini Reșița obișnuiesc, spre exemplu, să antreneze pe noii membri de partid, alături de membri de partid cu mai mare experiență, la pregătirea unor materiale pentru adunările generale, la efectuarea u- nor analize, studii și controale, la soluționarea unor probleme ce decurg din aplicarea hotărârilor și măsurilor stabilite in cadrul adunărilor generale sau de către birourile organizațiilor de bază.

Organizațiile de bază exercită apoi 
un control permanent, sistematic, 
stimulativ, aș spune, prin eficiența 
Iui, asupra felului în care tinerii 
membri de partid se comportă și se 
achită de sarcinile încredințate. Sînt folosite in acest scop discuțiile individuale, invitarea în fața .biroului o dată sau de două ori pe an, dar, mai ales, obligativitatea noilor primiți în partid de a raporta periodic în fața adunării generale despre felul cum s-au achitat de sarcina „---------------- ------- T— -----primită. Am luat parte Ia multe ase- crația internă de partid", după care, menea adunări generale ale organi- de regulă, membrii birourilor organizațiilor de bază din municipiu și pot zațiilor de bază discută cu noii pri- să spun că tinerii nou primiți în miți în partid pentru a constata în partid au raportat, argumentat, prin ce măsură și-au însușit tezele și

* INIȚIATIVE ® FAPTE • ACȚIUNI

documente de partid și legi ale statului, șă fie la curent cu evenimentele interne și internaționale, cu prestigioasele demersuri pentru pace și dezarmare ale țării noastre, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii.Așa cum prevede Statutul parti
dului, perfecționarea continuă a 
pregătirii politico-ideologice și pro
fesionale constituie o datorie a tu
turor 
mai 
cazul Căile, asigură un nivel tot mai înalt de pregătire politico-ideologică, prin care cultivăm in rîndurile comuniștilor ideile nobile ale socialismului științific, ale umanismului revoluționar, dragostea față de țară, față de popor, față de cauza socialismului sînt felurite. Un loc deosebit în această privință îl ocupă învățămîntul de partid. în același timp, organizațiile de partid de la întreprinderea de construcții și montaje metalurgice, întreprinderea de confecții și altele organizează sistematic cicluri de expuneri cu teme, ca, de pildă : „Creșterea rolului conducător al P.C.R. în etapa actuală", „Despre unitatea și coeziunea partidului", „Disciplina comunistă", „Centralismul democratic și demo- craiicl uiwrim uu pui uu , uupa vaiO, de regulă, membrii birourilor organi-

membrilor de partid. Cu atit 
mult se impune aceasta în 
celor recent primiți în partid, modalitățile prin care se

miți în partid pentru a constata în

ideile expuse și a-i ajuta în această privință.O metodă folosită de comitetul municipal de partid în munca de educare a noilor primiți în partid o constituie și întîlnirile organizate o 
dată pe trimestru la nivelul munici
piului cu participarea celor primiți 
in partid în ultimul an. Asemenea acțiuni s-au dovedit deosebit de instructive, de eficiente. Ele ne ajută să ne edificăm mai bine asupra modului in care se desfășoară integrarea noilor membri primiți în partid în viața organizațiilor de bâză, să constatăm neajunsurile care se mai manifestă in această privință și să ajutăm concret organizațiile de bază la înlăturarea lor. Dar, în același timp, aceste întîlniri au și un puternic caracter educativ. Cu această ocazje, în prezența secretarilor comitetelor de partid și a secretarilor birourilor organizațiilor de bază, tine
rii comuniști informează despre fe
lul cum se achită de sarcinile primi
te, despre preocupările lor, iar se
cretarii organizațiilor de bază infor
mează despre sprijinul acordat noilor 
membri de partid privind formarea 
lor ca revoluționari comuniști. La ultima întîlnire, printre noii membri de partid care au informat s-au numărat oțelarul Nicolae Popescu de la combinatul siderurgic, muncitoarea Nagy Mihaela, de la întreprinderea, de confecții, lăcătușul Ion Drăgan, de la secția motoare navale a întreprinderii constructoare de mașini.Eficiența tuturor acțiunilor organelor și organizațiilor noastre de partid in ceea ce privește educația în spirit revoluționar a noilor membri de partid se reflectă și în faptul că numele a peste 1 500 de asemenea tineri se regăsesc lună de lună pe panourile fruntașilor și eviden- țiaților in întrecerea socialistă, re- marcindu-se in acțiunea de creștere a productivității muncii, de ridicare a nivelului tehnic și calitativ al producției, de reducere a consumurilor de materii prime, combustibili și e- nergie. Peste 320 dintre ei au prezentat propuneri de inovații și raționalizări, iar 532 îndeplinesc importante sarcini în procesul de producție ca șefi de echipă sau maiștri ; peste 2 000 de tineri comuniști au primit și îndeplinesc importante sarcini în activitatea obștească. Este un aport care face să sporească mult capacitatea politico-organizatorică, forța de mobilizare a organizațiilor de partid din municipiul soluționarea sarcinilor ce

Aurel LASCU prirh-secretar al municipal Reșița

luminarea carnetului de membru 
al partidului - moment angajant, 

de neuitatîntotdeauna, momentul înmînării documentului de partid se constituie într-o emoționantă sărbătoare pentru cel investit cu calitatea de comunist. Sentimentele de emoție și mîn- drie sînt în asemenea cazuri firești, după cum firească este și atenția cu care-i înconjoară comuniștii din organizație pe noii primiți in partid.Din inițiativa “ lui municipal 
BRAILA s-a o adunare de a documentelor unui număr i de comuniști din diverse unități economice : întreprinderea de utilaj greu „Progresul", Șantierul naval, Combinatul de celuloză și hîrtie, Combinatul de fibre artificiale. Combinatul de prelucrare a lemnului, întreprinderea de confecții. Locul desfășurării acțiunii a fost de data aceasta nu sediul comitetului municipal de partid, ei fabrica de excavatoare din cunoscuta întreprindere brăileană constructoare de

Comitetu- de partid organizat i înminare de partid mai mare

utilaje grele. Pe lingă in- minarea documentelor de partid celor 195 de comuniști, manifestarea a mai cuprins și alte momente : secretarul comitetului de partid din întreprindere a vorbit oaspeților despre dezvoltarea unității în ultimii ani, ca urmare a transpunerii în viață a ^indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitelor de lucru ih- treprțnse aici, iar directorul fabricii de excavatoare le-a prezentat procesul înnoire și diversificare mașinilor și utilajelor, poi, oameni ai muncii fabrica de excavatoare însoțit pe oaspeți în diferite puncte de lucru pre- zentindu-Ic realizările lor și aflînd de la aceștia noutăți despre unitățile în care lucrează. Dialogurile purtate s-au axat, totodată, pe metodele folosite de organizațiile de bază în pregătirea și educarea celor care solicită să devină purtători ai carnetului roșu de partid. (Corncliu Ifrim).

tind conducerea secției, am redistribuit personalul laboratorului pe fiecare schimb de lucru. Testarea firelor se efectuează acum înainte de intrarea lor pe fluxul de fabricație, evitin- du-se de la bun început unele consumuri neecono- micoase. Urmare a acestei măsuri, s-a redus sub norma stabilită procentul de fire rebutate. Cît privește

activitatea la învățămîntul politico-ideologic, am recuperat tema care nu a fost dezbătută în decembrie anul trecut, cursanții aflin- du-se acum -<la zi» cu programul stabilit". Solicitin- du-li'-se părerea, comuniștii înscriși la cuvint au fost întru totul de acord cu cele expuse, apreciind îmbunătățirea activității în ambele domenii.
Membri de partid cu 

îi îndrumă pe cei

(S. Ailenci).

experiență 
tineri

nostru în le revin.Comitetului ol P.C.R.

Eficiența
în fața comuniștilorîn noiembrie anul trecut, Organizația de bază a schimbului b, din secția filatură a întreprinderii de fire sintetice „Melana" din. 

BOTOȘANI, primea în rin- durile sale un nou membru: inginera Elena Hanciuc, de la laboratorul textil. Cea căreia i se acorda înalta răspundere de membru al partidului se afirmase ani in șir în cadrul organizației U.T.C., dovedind că întrunește calitățile ce i se cer unui comunist. Era și temeiul pentru care prima adunare generală desfășurată după primirea sa în partid i-a încredințat două sarcini importante : sporirea operativității de testare a firelor in cadrul laboratorului undo lucrează ca specialistă și preluarea

r aportului

de . aA- din au

funcției de propagandist. I s-a precizat că in îndeplinirea celor două sarcini va fi sprijinită de comuniștii I. Aniculăesei, șeful secției filatură, și Viorel Petruc, secretarul adjunct cu probleme de propagandă al comitetului de partid din întreprindere. Erau tocmai tovarășii care ,i-au dat recomandarea pentru a fi primită în partid și1 care o cunoșteau de mai mulți ani. I s-a spus, de asemenea, că primul raport asupra îndeplinirii sarcinilor încredințate îl va prezenta în adunarea generală din luna februarie 1984. Pre- zenți la adunarea respectivă, redăm succint din raportul prezentat de tînăra comunistă. „A doua zi după adunarea generală, consul-

De la un an la altul, cele 12 organizații de bază de Ia tînăra întreprindere de panouri și tablouri electrice din municipiul ALEXAN
DRIA și-au intărit rindu- rile prin primirea a noi membri de partid. După cum ne spunea tovarășa Elena Guță, secretar adjunct al comitetului de partid din întreprindere, o atenție deosebită se acordă integrării cît mai grabnice a celor care primesc înaltul titlu de membru al partidului în activitatea organizației din care fac parte. A devenit o regulă ca membrii de partid cu vechime și experiență, cu deosebire cei care au dăt recomandări, să acorde in continuare celor mai tineri comuniști sprijinul necesar. De pildă, tînăra electriciană Lenuța Schio- pu a fost recomandată la

în partid de mais-primireatrul Nicolae Macovei, comunist cu multă experiență de muncă, de viață. A- cesta nu s-a limitat doar s-o ajute in pregătirea pentru marele eveniment — primirea calității de membru al partidului — ci a acționat mai departe pentru îmbogățirea cunoștințelor ei politice și profesionale, a sfătuit-o cum să-și ducă la îndeplinire sarcinile încredințate, dîn- du-i la nevoie sprijinul necesar. Dealtfel, sprijinirea tinerilor de curînd primiți în partid este frecvent analizată și în cadrul adunărilor generale ale organizațiilor de bază din întreprindere, comuniștii care au sarcina să-i îndrume raportînd periodic de felul cum se achită de această îndatorire. (Stan Ștefan).
Studenții comuniști - 

fruntași în activitatea de cercetareLa Institutul de medicină și farmacie TIRGU 
MUREȘ a intrat în practica activității curente ca, periodic, comitetul de partid să analizeze cu exigență modul în care studenții a- nilor doi participă la acțiunile obștești organizate sau în' activitatea de cercetare. Permanentizarea unui a- semenea mod de lucru în rîndul tinerilor a făcut posibilă cunoașterea temeinică a calităților morale și a aptitudinilor celor care solicită să fie primiți în rîndul membrilor de partid.

După primirea in partid, fiecare student este renar- tizaț pe lingă un cadril didactic — membru de partid cu experiență, care-1 ajută atît în solutionarea sarcinilor primite A.S.C., cît și în de cercetare. O practică1 a făcut 60 la sută din ______...membri de partid să fie cuprinși în colectivele de cercetare ale cadrelor didactice din institut, care, în baza unor contracte, soluționează numeroase probleme de practică medicală. (Gheorghe Giurgiu).

pe linie activitatea asemenea ca peste studenții-
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PETROLIȘTII - FERM ANGAJAȚI PENTRU SPORIREA PRODUCȚIEI DE ȚIȚEI
La recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R., 

secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sublinia in mod deosebit că în domeniul 
surselor primare de energie și la materii prime și 
materiale - petrol, cărbune, minereuri ș.a. - depă
șirea planului se poate face nelimitat, economia na
țională avînd nevoie de asemenea resurse în cantități 
tot mai mari.

In acest sens, sarcini deosebite revin detașamentu
lui de petroliști, chemat să realizeze în acest an o

producție de țiței de cel puțin 13 milioane de tone 
și peste 33 miliarde mc gaz metan. Ținînd seama că 
țițeiul și gazele naturale dețin o pondere importantă 
în producția de energie electrică, constituind in ace
lași timp materii prime pentru industria chimică, reali
zarea întocmai a prevederilor de pian in ramura pe
trolului are o însemnătate deosebită pentru bunul 
mers al activității în întreaga economie. Cum se ac
ționează pentru realizarea acestei sarcini prioritare, 
iată tema analizei de azi făcută de reporterii și co
respondenții „Scinteii".

UN REZULTAT AL RĂSPUNDERII MUNCITOREȘTI:
......................................      n—— ■ ------ ------- ... ......... .............................. .................. .................-.......-

Zilnic, planul de extracție-depășit!
Ne îndreptăm, pe o ploaie ce avea să se transforme curînd în lapovițâ, iar apoi in ninsoare, către sediul brigăzii a doua de producție Valea Caselor, al cărei colectiv a obținut în ultimul timp cele mai bune rezultate din cadrul Schelei Valea Mare- Găești. După 30 de minute de mers, deslușim prin perdeaua de apă patru siluete mișcindu-se în jurul unei sonde și ne gindim că vom avea poate și puțin noroc ; ne imaginăm că vom sta de vorbă cu sondorii de la intervenție chiar la gura puțului. Dar renunțăm imediat la această idee ; fără cizme am eșua, cu siguranță, în chip ridicol, in pasta groasă de noroi ce acoperă drumul pină la ei. Și, lucru sigur, oamenilor de acolo numai de discuții nu le arde acum.—■ Era formația condusă de maistrul Ion Stemate — ne-a lămurit puțin mai tîrziu adjunctul șefului de brigadă, Gheorghe Croitoru, un om ce lucrează in domeniul extracției țițeiului de peste 30 de ani. Schimbă garnitura de tiji la 3 102, o sondă de la care scoatem 10 tone pe zi. în astfel de situații, cînd orice clipă pierdută înseamnă mai puțin țiței extras, sondorul, conștient de răspunderea importantă ce-i revine, acționează într-un singur fel : operativ și atent ca lucrarea să iasă de bună calitate.Am început cu această secvență de muncă' pentru că ea constituie ceva obișnuit în activitatea petroliștilor. De modul în care se derulează aceste clipe și ore de lucru depinde, în bună măsură, sporirea producției de țiței. Experiența Schelei Valea Mare o confirmă.Două cifre : anul trecut producția acestei unități a crescut cu 160 tone pe zi, ceea ce a condus la realizarea unei producții suplimentare de 1 870 tone țiței. Și în acest al patrulea an al cincinalului sarcinile sînt la fel de mobilizatoare. Pe ce se întemeiază realizarea lor ?— Pe un număr însemnat de măsuri tehnice — nc-a spus ing. Constantin Popescu, directorul schelei. Nu de mult, traversam o perioadă grea, nu realizam sarcinile zilnice. Am insistat șl ne-am zbătut pentru ca tot ce ne-am nropus să îndeplinim, ajutați și de Trustul de

foraj-extracție Pitești, 'fapt ce s-a reflectat pozitiv în realizările ulterioare.La ce măsuri se referă, concret, directorul ? Una dintre ele este, desigur. aceea de a fora de două ori mai multe sonde decît s-a prevăzut. Aici este locul să precizăm că alături de petroliștii acestei schele s-au aflat, în această acțiune, cercetătorii de la institutul de specialitate din Cimpina, care au pus în evidență, prin studiile efectuate, noi posibilități de sporire a producției, precum și muncitorii și specialiștii de la Schela de foraj Bascov, care nu s-au limitat la realizarea planului, ci au
La Schema petrolieră 
Valea Mare - Găeștisăpat cit au impus cerințele. Urmarea ? 19,2 la sută din producția ultimului an s-a obținut din sonde noi. S-a înregistrat, de asemenea, un spor de 1 000 tone țiței prin punerea mai devreme în producție (în medie cu 3 zile) a acestor sonde.Iată și alte cifre ce semnifică, la rîndul lor, modul sistematic in care se caută soluții pentru ridicarea debitelor la sondele aflate in exploatare : cele 1 463 măsuri geologice și tehnologice aplicate în ultimele luni — mărirea parametrilor de pompare, tratamente tensioactive, cimentări selective, consolidări de nisipuri — au avut un aport de 18 228 tone țiței.— Conducerea schelei a instituit un sistem riguros de urmărire a producției. așa incit avem posibilitatea să cunoaștem în orice moment datele principale privitoare la funcționarea sondelor — ne informează ing. Nicolae Stoica, șeful biroului plan. Pe această bază sintem în măsură să intervenim la timp acolo unde este necesară o măsură. Așa se explică faptul că lucrările destinate măririi debitelor au fost deosebit de eficiente. Am redus, totodată, la zero numărul sondelor care așteptau intervenția. Prin atingerea acestui obiectiv producția unității a crescut cu 18.5 tone zilnic.Revenind la brigada a doua Valea

Caselor, ne-au reținut atenția două aspecte puse in discuție de adjunctul „ șefului de brigadă.— Aș dori să notați că din zona unde iși desfășoară activitatea brigada noastră scoteam in urmă cu patru ani de aproape zece ori mai puțin țiței — ne spune interlocutorul. Tot cam de pe atunci am început să injectăm apă sărată și producția s-a mărit, cum se. spune, văzind cu ochii. Sonde care nu produceau cu nici un chip mai mult de 2—3 tone de țiței pe zi, dau la ora actuală intre 7 și 20 tone. De aceea ne preocupăm cu toată seriozitatea de funcționarea corespunzătoare a sondelor de injecție, de menținerea presiunii prescrise.în al doilea rind, tovarășul Gheorghe Croitoru susține și argumentează că rezultatele schelei puteau fi mai bune in anul 1983, chiar dacă și-a depășit planul. Despre ce este vorba ? O primă sursă de perfecționare a activității și deci de sporire a cantității de țiței extrase, susține el, o reprezintă întărirea disciplinei, utilizarea superioară a dotării tehnice și a timpului de lucru. în programul de măsuri pe care l-a adoptat recenta adunare generală a oamenilor muncii aceasta este înscrisă ca o direcție esențială de acțiune. A doua sursă : aprovizionarea ritmică, conform normelor de consum, cu materiale de bună calitate pentru pompe, furtunuri Rotary, garnituri pentru prevenitoarele de erupție, piese de schimb pentru instalațiile de intervenție și altele, a căror lipsă se repercutează negativ, în anumite perioade, asupra procesului de extracție. Iată o problemă căreia forurile de resort trebuie să-i găsească rezolvarea cuvenită.Dealtfel, rezultatele obținute în luna ianuarie din acest an atestă un început bun : s-an produs su
plimentar 293 tone de țiței și peste 
1 milion metri cubi de gaze ; de asemenea, au fost puse în funcțiune patru sonde noi, iar alte două se află în probe de producție. Realizări bune care trebuie amplificate.

Gheorghe MANEA corespondentul „Scinteii*

Recuperarea restanțelor 
impune mai buna organizare a munciiîn perioada care a trecut din acest an, in mai multe unități de extracție, prevederile planului la petrol nu au fost realizate. Avind in vedere importanța îndeplinirii ritmice, zi de zi, a planului de extracție la țiței și faptul că orice răminere in urmă înregistrată in prima parte a anului este greu de recuperat in perioada următoare, am adresat unor factori de răspundere din două unități, Trustul petrolului Argeș si Schela petrolieră Videle, următoarele întrebări

1) Care sînt cauzele nerealizării sarcinilor de plan „la zi" ?
2) Cum acționați pentru recuperarea restanțelor și îndeplinirea integrală a 

planului la producția de țiței ?

La Trustul petrolului Argeș 
ne răspunde ing. VALERIU PRONOVICI, director tehnic :1) începusem bine activitatea în acest an, astfel că pină în prima decadă a lunii februarie aveam extrase în plus 800 tone țiței. Plusuri înregistraseră, de fapt, toate schelele — de la Moșoaia, Găești, Ciurești și Meri- șani. Căderile masive de zăpadă și vîntul puternic din ultimul timp ne-au stînjenit mult cadența bună din primele săptămini. Au fost rupte cablurile electrice ale unor sonde, s-au înzăpezit drumurile de acces. La aceste cauze s-a mai adăugat și lipsa acută a unor materiale și piese de schimb pentru trolii IG-5 și pompele de aducțiune. Este cazul îndeosebi al pompelor de injecții C-3-8 pe care le așteptăm de la Uzina mecanică din Cimpina. Ca urmare, de la un plus de țiței am ajuns azi la un minus de 1 600 tone.2) Pentru redresarea procesului de extrac

ție al sondelor am întocmit, în detaliu, pro
grame de lucru pentru fiecare brigadă <le 
producție, sondă oprită sau sondă cu pro
ducție scăzută și avem convingerea că noile 
măsuri stabilite ne dau posibilitatea ca pină 
la 1 martie șă ne încadrăm in plan și apoi să 
recuperăm restanțele.Așa, de exemplu, in sectorul Merișani-Vil- .cele, cu potențial mare de producție, se pune accentul pe adiționarea sondelor și urgentarea punerii în producție a celor aflate în reparații capitale, cit și pe normalizarea regi- mării sondelor in gazlift. Pînă acum, cele 4 brigăzi specializate care -acționează zi și noapte aici au repus în funcțiune 6 sonde și acțiunea lor corttinuă. Un program detaliat prinde viață și pe zăcămîntul Strimbu. Aici, pentru creșterea debitului de țiței la 20 sonde se extinde injecția cu apă și se înlocuiesc pompele uzate cu pompe noi. Cinci sonde au și intrat în regim normal. In sectorul Ciurești producția de țiței e influențată în bine prin introducerea a 4 pompe centrifugale de fund cu debite mari și se lucrează intens la introducerea altor patru asemenea pompe. Peste tot drumurile au fost curățate de zăpadă și se circulă normal.

La Schela petrolieră Videle
ne răspunde RADU ALECU, președintele consiliului oamenilor muncii :1) Ce-i drept, ne-am confruntat cu o serie de greutăți provocate de timpul nefavorabil din această perioadă, greutăți care au dus la

întreruperea alimentării cu energie electrică și la oprirea sondelor pe parcursul mai multor ore. Dar tot atît de adevărat este că activitatea de intervenții și reparații nu s-a desfășurat la nivelul cerințelor, că unele acte de indisciplină din cadrul formațiilor de intervenții și slaba calitate a unor lucrări de -reparații au determinat imobilizarea sondelor pe o durată de timp mai mare. De asemenea, desele defecțiuni ale utilajelor de intervenții, care, nefiind folosite la întreaga capacitate, au îngreunat repunerea operativă in funcțiune a sondelor oprite.2) Măsurile stabilite pentru recuperarea restanțelor au 'în vedere întărirea ordinii și disciplinei în toate brigăzile de producție: și creșterea spiritului de răspundere al întregului colectiv. Astfel, pentru a se asigura o mai bună folosire a utilajelor, echipamentelor și sculelor din dotare, pentru întărirea asistenței tehnice de specialitate pe toate cele trei schimburi-, începind de la 1 martie numărul brigăzilor de producție se micșorează de la 12 la 9. în același timp, personalul din conducerea schelei a fost repartizat pe brigăzile de producție cu c.ele mai slabe rezultate și acționează concret, la fața locului, pentru eliminarea neajunsurilor. Fiecare sondă va fi analizată, stabilindu-se cele mai a- decvate procedee geologo-tehnice (tratamente tensioactive, acidizări, fisurări, adiționări, retrageri) care să ducă la sporirea debitului de țiței extras. în vederea remedierii operative a defecțiunilor ce apar la utilajele de intervenții au fost constituite,.- în toate cele trei schimburi, echipe formate din cei mai buni mecanici. S-au luat, de asemenea, măsuri pentru reorientarea forajului pe zăcămintele productive, pină la sfîrșitul acestui an urmind să fie puse în funcțiune 116 sonde, noi. Conform programului întocmit, în cel mult o decadă producția zilnică va spori cu 150 tone de țiței extras. Practic, întregul colectiv este mobilizat pentru atingerea in cel mai scurt timp a nivelului sarcinilor de plan zilnice și recuperarea integrală a restanțelor. Solicităm, totuși, un sprijin mai substanțial pentru aprovizionarea cu țevi de extracție, prăjini de pompare, piese de schimb pentru IG-5 și trolii, anvelope pentru mașini grele, folosite la transportul instalațiilor și utilajelor de intervenție.
Gheorghe CÎRSTEA 
Stan STEFAN corespondenții „Scinteii*
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PREGĂTIREA EXEMPLARĂ A CAMPANIEI AGRICOLE
DE PRIMĂVARĂ - TEMELIA UNEI RECOLTE RECORD

i

Toate seoiMe trebuie urgent 
preluate ile uniîătie ugricele!

De ce nu au fost încă ridicate 
importante cantități de semințe?

Pe cîmpiile Doljului, cu toate forțele, 
minus cele care mai așteaptă... „impulsuri"

INITIATIVE, REALIZĂRI DE SEAMĂ, DAR Șl UNELE NEAJUNSURI CARE POT 
Șl TREBUIE SĂ FJE NEÎNTÎRZIAT ÎNLĂTURATE

Folosirea aviației utilitare - un mijloc de mare randament pentru urgentarea fertilizării cerealelor pă- ioase, chiar și pe zăpadă. In imagine : aviatorii Ion Dumitru, Hie Cretan, Ion Ivașcu, mecanic terestru, și Pavel Gherasim, autoalimentator, discută, înaintea unei noi „urcări" în aer, cu Victoria Andrei, șefa fermei 9 a I.A-S. Segarcea. Șefa fermei se arată bucuroasă. Aviatorii utilitari lucrează bine. Dar, mai ales, repede
Deși cîmpiile județului Dolj sînt acoperite da un strat gros 

de zăpadă, munca în cirnp nu a încetat. Dimpotrivă. Putem 
spune că munca s-a intensificat. Este și firesc. în această pe
rioadă, în cîmp, în grădini și in vii sînt încă multe de făcut 
pentru pregătirea temeinică a lucrărilor agricole de pri
măvară.

După cum ne-a informat tovarășul Pantelimon Mateescu, di
rector general adjunct al direcției agricole, in această primă
vară unitățile agricole de stat și cooperatiste din județul Dolj 
vor însămînța în total 307 687 hectare cu porumb, floarea-soare
lui, soia, sfeclă de zahăr, plante furajere, legume și alte cul
turi. în scdpul realizării în acest an a unor producții agricole 
record, comitetul județean de partid a stabilit ample programe 
de măsuri pentru asigurarea tuturor condițiilor ca însămințările 
să se desfășoare in perioada optimă și la un înalt nivel 
calitativ.

Rezultatele de pînă acum în ce privește pregătirea campa
niei de primăvară sînt bune. Tractoarele și utilajele agricole au 
fost reparate, revizuite și pot intra de miine în brazdă. De ase
menea, s-a făcut instruirea întregului personal muncitor care 
va participa la însămințări. în aceste zile se desfășoară în ritm 
susținut fertilizarea cerealelor păioase, a viilor și livezilor, pre
cum și a grădinilor de legume. Totodată, dintr-un program de 
145 000 tone pe acest an, au fost administrate 35 000 tone de 
amendamente pentru corectarea acidității pe terenurile podzo- 
lice din nordul județului. Și această, lucrare continuă. A .în
ceput, de asemenea, executarea tăierilor de rod la pomi și vii. 
Cu toate acestea, se înregistrează unele rămineri in Urmă la 
preluarea de către unitățile agricole a semințelor din depozitele 
centrelor „Agrosem". Au fost luate însă măsuri ca și această 
acțiune să se încheie în scurt timp.

Prczenți în mai multe unități agricole din județ, am urmărit 
la fața locului cum se acționează concret pentru executarea îu 
cele mai bune condiții a lucrărilor din această perioadă.

Cu avionul, cu toate utilajele agricole
— la fertilizarea terenurilorFerma 9 a I.A.S. Segarcea. în De Ia directorul I.A.S. Segar-

Un semnal recepționat cu promptitudineîn „Scînteia" din 11 februarie a.c., sub titlul „Micile defecțiuni erau de fapt... mari", se critica faptul că in unele S'.M.A.-uri din județ calitatea reparațiilor lăsa de dorit. Ce măsuri s-au luat ? „Semnalul din «Scînteia» a fost binevenit — ne răspunde Alexandru Marinescu, directorul Trustului județean S.M.A. Măsurile luate au vizat mărirea numărului de specialiști din formațiile care fac suprarecepția utilajelor reparate, pentru a putea cuprinde mai bine unitățile unde am avut probleme. în S.M.A.-urile Bîrca, Melinești, Moțăței și Segarcea, unde s-au semnalat cele mai multe neajunsuri, s-au stabilit termene și răspunderi precise pentru îmbunătățirea calității reparațiilor efectuate. Măsurile au fost duse lă îndeplinire." Aș adăuga că sintem în faza finală 
privind asamblarea celor 2 500

de agregate complexe, cu care vom lucra în această primăvară. 90 la sută din acestea au și fost constituite. Urmărim, în continuare, întronarea unei ordini și răspunderi ferme în efectuarea unor reparații de cea mai bună calitate".De eficiența acestor măsuri ne-am convins la S.M.A. Segarcea. „Lș secțiile de mecanizare Panaghia și Horezu Poenari — ne spune tovarășul Filip Toma, directorul stațiunii de mecanizare — defecțiunile semnalate au fost înlăturate în scurt timp, iar la repetarea suprarecepției utilajelor au primit calificativul «bun pentru campanie». Acum, în toate secțiile se face proba de funcționare cu semințe a tuturor semănătorilor. Pentru realizarea densităților stabilite, nici o semănătoare nu va intra în brazdă fără să fie reglată în mod corespunzător".
Viile „pling" numai cind nu sint 

tăiate la timp

cîmp, un furnicar de oameni care încarcă cu îngrășăminte chimice un avion utilitar. Înotăm cîteva sute de metri prin zăpada care ajunge pînă la genunchi, pentru a ajunge la fața locului. încărcarea avionului este pe terminate, iar șefa fermei, Victoria Andrei, răsuflă ușurată. „Merge greu — ne spune dînsa — dar nu avem ce face. Griul trebuie fertilizat acum. Pe zăpadă este cel mai bine. Sîntem aprovizionați ritmic cu îngrășăminte chimice, așa că putem utiliza avionul cit mai intens". Privim la Ion 
Dumitru — pilot, Die Cretan — pilot-secund și Ion Ivașcu — mecanic terestru. „Merge treaba ?“ — îi întrebăm. „Și încă cum — ne răspițnde Ion Dumitru. Zăpada nu ne încurcă prea rău. Urcăm în aer de 10—12 ori pe zi. Numai Să avem vizibilitate. Din 17 ianuarie am fertilizat peste 1 500 hectare. Acum sîntem gata pentru o nouă cursă".

Cimpul nu e depozitMai peste tot am văzut folo- sindu-se la fertilizare toate mijloacele disponibile pentru urgentarea acestei lucrări. Dar, cum se spune, nu există pădure fără uscături și în această privință mai sint și excepții, păgubitoare însă. La marginea unei parcele aparținind C.A.P. Calopăr se zăreau niște mormane acoperite cu zăpadă. De fapt, erau grămezi de îngrășăminte chimice complexe, zeci

cea, tovarășul Mihai Pană, aflăm că, in afară de avion, la fertilizarea cerealelor păioase și a plantelor furajere sint folosite și 11 utilaje terestre, organizate în două formații. Astfel, pînă acum, din cele 3 655 hectare cu griu și orz și 300 hectare cu plante de nutreț au fost fertilizate mai mult de 2 000 hectare. „Nu la fel de repede înaintăm și la fertilizarea cu îngrășăminte organice — ne spune directorul. îngrășăminte avem destule, dar nu avem cu ce le transporta. Și aceasta, deoarece nu s-a reglementat modul de plată pentru folosirea atelajelor particulare. Am putea avea zilnic la lucru 40—50 de atelaje din Segarcea și alte localități vecine". Este, desigur, o problemă care poate fi soluționată urgent de organele în drept, punîndu-se mai presus de orice cerința folosirii tuturor resurselor de îngrășăminte organice.
pentru îngrășămintede tone, depozitate în vrac, direct pe pămint. Faptul că le-a surprins ninsoarea nu-i de condamnat. De criticat este indolența conducerii cooperativei, care nu a luat măsuri de protejare a îngrășămintelor împotriva umezelii. Acum? .Un grup de 25—30 de cooperatoare se străduiau să scoată de sub zăpadă îngrășămintele care au început să se dizolve. Ce va mai crește pe pămîntul (ars) pe care au fost... depozitate?

Inginerul Anatolic Pănuș, șeful fermei 6 viticole a I.A.S. Segarcea, ne-a vorbit metaforic : „Cind pornesc în vegetație viile lăcrimează, se spune, de bucurie. Dar ele «pling» cu adevărat atunci cind nu sînt tăiate la timp. De efectuarea tăierilor, atunci cînd trebuie și de bună calitate, depinde hotărîtor nivelul producției de struguri. Este un adevăr de care s-au convins la noi toți lucrătorii. Și acum, pe zăpadă, peste 40 de oameni lucrează la tăiatul viei".în plantația de vie am avut dovada acestei afirmații. Organizați în echipe, care lucrează in acord global, oamenii par să

nu fie incomodați de . zăpadă, fiind concentrați să lase numărul de „ochi" de rodire, atîția cît poate ține fiecare coardă de viță. Acționind fără răgaz, pînă acum tăierile s-au executat pe mai mult de jumătate din suprafața cu vie a întreprinderii. Este firesc să se lucreze în ritm susținut. Pînă la începutul lunii martie lucrarea trebuie terminată — și timpul nu așteaptă. Sînt deci semne că în acest an la Segarcea viile vor rodi bogat. Dar cu aceeași răspundere se acționează la executarea tăierilor în vii și în unitățile a- gricole din Sadova, Dăbuleni, Giubega, Goicea și altele.
Grăbiți preluarea semințelor!La stația de condiționat semințe de la Podari am intrat cu intenția de a surprinde pe pelicula aparatului de fotografiat cîteva secvențe de la preluarea semințelor de către unitățile agricole. Dar, surpriză ! în locul forfotei specifice acestui moment din preajma campaniei de însămințări care ar trebui să domnească aici, găsim o singură -mașină, venită de la C.A.P. Calopăr, ca să ridice semințele de porumb. „Depozitul este plin — ne spune Ilie Croitorii, șeful stației. Avem 4 000 tone de semințe din toate culturile, pentru jumătate din unitățile agricole din județ. Pînă acum însă au fost ridicate numai 150 tone. Mai ușor mi-ar ti să enumăr cele cîteva unități agricole care au ridicat cite ceva, decît pe cele, foarte multe, care încă nu au preluat nici un kilogram de semințe". Situația este asemănătoare și la celelalte stații de condiționat semințe din Moțăței și Boureni.

Comentariile ar fi părut de prisos dacă nu ieșeau la iveală unele motive greu de înțeles. Din discuțiile avute la această stație a reieșit că întîrzierea preluării semințelor s-ar datora lipsei de fonduri salt a mijloacelor de transport. Sînt motive care nu pot justifica nicidecum intirzierea preluării semințelor, mai ales pentru culturile din prima urgență, acum cind, deși cimpul este acoperit cu zăpadă, ne mai despart puține zile de momentul începerii însămințări- lor de primăvară. Așa cum a stabilit direcția agricolă județeană, pentru urgentarea acestei acțiuni, trebuie să se organizeze pe consilii agroindustriale transporturi comune, care să ridice semințele pentru mai multe unități agricole, mai ales în cazul cînd este vorba de cantități mici.
Aurel PAPADIUC 
Nicolae BABALĂU
Foto : E. Dichiseam!

Nici o semănătoare să nu intre în brazdă pînă nu i se face proba de funcționare cu semințe ! Acesta este cuvintul de ordine la S.M.A. Segarcea, ca dealtfel în toate stațiunile de mecanizare din județ, lată concret, Ia lucru (în prim-plan) pe Filip Toma, directorul stațiunii de mecanizare (la stingă} și mecanicul Gabriel Grămadă, verificînd reglajele unei semănători pregătite pentru însămințarea sfeclei de zahăr

„Ce să fac eu - explică llie Croitoru, șeful stației de condiționat semințe din Podari. Noi avem asigurate toate semințele de bună calitate, pentru toate culturile. Așteptăm unitățile agricole să .le ridice". Cine întrerupe această așteptare ? lată o fotografie care trebuie explicată, pentru a fi înțeleasă. Așa arată îngrășămintele chimice scoase de sub zăpadă, și neprotejate împotriva umezelii. Adică de nefolosit. Ce părere are despre această „ispravă" consiliul de conducere al C.A.P. Calopăr ?

Pe baza rezultatelor practice și a experienței dobindite de-a lungul anilor, Ia Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. pe problemele agriculturii din luna decembrie anul trecut, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat — ca o cerință esențială pentru realizarea producțiilor planificate — executarea insămînțărilor de primăvară în limitele perioadelor optime., încadrarea in aceste perioade impune crearea din timp a tuturor condițiilor pentru buna desfășurare a semănatului. Dintre acestea se detașează, ca fiind cea mai urgentă, asigurarea în fiecare unitate agricolă a cantităților de semințe necesare, corespunzător structurii de soiuri și hibrizi, precum și a categoriilor biologice stabilite. Acum, cind ne mai despart puține zile de momentul declanșării însămînțări- lor de primăvară, interesează în mod deosebit situația transferului de semințe între județe șl a preluării acestora de către unitățile agricole de la centrele de specialitate.Potrivit programului adoptat de Ministerul Agriculturii, o parte din sămința necesară în această primăvară se asigură in cadrul schimbului de semințe intre județe Este vorba de o cantitate totală de 40 000 tone sămînță de porumb, soia, floarea-soarelui, orzoaica, ovăz, griu, in pentru ulei, orez. La data de 21 februarie acest schimb de semințe pentru culturile din prima epocă era efectuat în proporție de 96 Ia sută, unele restanțe la livrări înregistrîndu-se la ovăz în județele Argeș, Neamț, Iași și Sibiu, care mai aveau de expediat spre alte județe 53 tone sămînță. în ce privește culturile din epoca a

doua, deși schimbul de semințe s-a intensificat in ultima săptămînâ, totuși au mai rămas de expediat 3 400 tone de porumb și 500 de tone soia, ccie mai mari rămineri în urmă avînd județele Arad, Olt, Iași, Teleorman și Călărași, unde se înregistrează mai bine de jumătate din totalul cantităților restante 1In mod deosebit se pune problema preluării semințelor de către unitățile agricole cultivatoare de la centrele de semințe județene. Este pozitiv faptul că multe unități au acum în depozitele lor toate cantitățile de semințe necesare pentru cultivarea suprafețelor prevăzute. Totuși, un șir de unități agricole nu și-au ridicat semințele nici pînă la această dată. Ne referim in primul rînd la semințele pentru culturile care se, însămințează în prima epocă. La orzoaica, • din cantitatea de 7 200 tone de semințe, au fose preluate doar2 250 tone, la ovăz — 1 650 tone din3 500, iar la floarea-soarelui — 1 304 tone din 2 400 tone. Aceasta dovedește că organele agricole, conducerile consiliilor agroindustriale din unele județe nu au acționat stăruitor în această privință. Cum altfel poate fi explicat faptul că în județele Mehedinți și Caraș-Seve- rin, unde campania agricolă ar putea începe de la o zi la alta, unitățile agricole nu au ridicat nici un kilogram din cantitatea de sămînță de ovăz condiționată de către centrele județene?Neajunsuri serioase în preluarea semințelor se manifestă și in județele Brăila, Dolj, Mureș, Bacău, Cțiraș-Severin, Sălaj', Cluj, Bis- trița-Năsăud, Gorj, Neamț, Vaslui, Iași, Hunedoara, Brașov, Covasna, Harghita, Suceava și Vîlcea.Dealtfel, iată care este situația preluării semințelor de către unitățile agricole de la centrele de semințe județene, la data de21 februarie, pentru doua din culturile prima epoca : care se însămințează in— în tone —■
Județul Ovăz Floarea-soareluiCantitatea repartizată unităților agricole Cantitateapreluată ■ Cantitatea repartizată unităților agricole Cantitatea preluată
Timiș 248 58 29 3
Mehedinți 15 0 51 20
Brăila — — 181 20
Dolj — — 225 45
Bacău 64 3 27 1
Caraș-Severin 243 0 — —
Mureș 237 44 —
Gorj 88 0 6 0Asemenea tergiversări obligă la acțiuni ferme, imediate pentru urgentarea preluării de către unitățile agricole a cantităților, de semințe repartizate. Subliniem aceasta întrucît orice întirziere este de natură să pună multe unități agricole în situația de a nu avea sămînță la momentul începerii campaniei, cu toate consecințele ce decurg do aici. Iată de ce nu se mai poate admite acum nici o justificare cînd este vorba de asigurarea

semințelor. Ele trebuie să fie transportate cît mai repede în unități, unde să fie păstrate în cele mai bune condiții pînă la încorporarea lor in sol. Este o acțiune care trebuie să preocupe in cel mai înalt grad pe toți cei cu răspunderi în acest domeniu, de la specialistul din unitatea agricolă pină la directorul direcției agricole.
Iosif POP

Mii de atelaje transportă 
îngrășăminte organice pe cîmpîn unitățile agricole din județul SĂLAJ se desfășoară ample acțiuni de fertilizare a terenurilor cu îngrășăminte naturale. La această lucrare sint folosite intens cele peste 7 500 atelaje. Cu remorcile trase de tractoare s-au transportat îngrășăminte organice doar pe terenurile care urmează să fie desfundate în vederea înființării de noi plantații de pomi și vii. Care sînt rezultatele folosirii atelajelor ? Pînă la 21 februarie au fost transportate pe cîmp 145 400 tone îngrășăminte ' organice, cu 21 la sută mai mult decît se prevăzuse pentru actualul trimestru. în' frunte se situează unitățile din consiliile agroindustriale Cehu Silvaniei, Zalău, Hida și Ileanda. în comuna Hereclean, unde, pe baza folosirii unor mari cantități de îngrășăminte, anul trecut, s-au obținut producții dintre cele mai mari pe județ, toate cele 220 atelaje existente în comună sînt organizate în formații. Numeroși cooperatori lucrează la încărcarea și descărcarea atelajelor. Așa se face că au rămas de transportat îngrășăminte organice doar pe pășuni și pentru răsadnițe. Dacă avem in vedere și cantitățile transportate în toamna trecută, rezultă că în cîmp există acum 5 200 tone îngrășăminte organice. (Eugen Teglaș).

O măsură bună, care trebuie și finalizatăDe citva timp, în depozitele centrului de semințe din județul BOTOȘANI s-au creat cîteva spații cu o destinație specială: semințe pentru gospodăriile personale ale cetățenilor. Pentru primăvara ce urmează au fost asigurate acestui sector 500 tone sămință de porumb, 7 tone de floarea- soarelui, precum și unele cantități de semințe de soia și plante furajere. Mai mult decît atît. Specialiștii centrului au repartizat semințele pe zone și localități, în funcție de condițiile pedoclimatice. Cum pot ajunge cetățenii în posesia semințelor ? — am intrebat-o pe Elvira' Matei, inginer principal la acest centru. „Adresîndu-se cooperativelor agricole în raza cărora domiciliază — ne-a răspuns. Și, bineînțeles, achitînd acestor unități contravaloarea semințelor solicitate". La un sondaj efectuat în rindul sătenilor din cîteva comune — Vorona, Frumușica, Flăminzi, Cristești etc. — s-a constatat că cei mai multi dintre 'ei rtu știau nimic despre această înlesnire ce ar face ca loturile din folosință să producă mai mult. Iată de ce popularizarea largă a acestei măsuri este absolut 
necesară. (Silvestri Ailenei).

Locuitorii satelor
participă la lucrările din legumiculturaOamenii muncii de pe ogoarele județului IAȘI pregătesc temeinic campania de primăvară. Potrivit datelor furnizate de direcția agricolă județeană, de la începutul anului și pină în prezent, în unitățile agricole socialiste au fost transportate în cimp 181 000 tone îngrășăminte organice, reprezentind 79 la sută din prevederile pe întreg trimestrul I. Administrarea lor se face mai ales pe cele 4 000 hectare care vor fi semănate cu porumb in cultură intensivă. Cantități însemnate de gunoi de grajd sint destinate fertilizării grădinilor și amenajării răsadnițelor. Concomitent, numeroși cooperatori din județ participă zilnic la consolidarea și acoperirea solariilor, amenajarea răsadnițelor, Printre unitățile fruntașe la aceste acțiuni se situează cooperativele agricole din comunele Focuri, Prisăcani, Gorban, Grozești și altele. Cu tot frigul iernii, cooperatorii și ceilalți oameni ai muncii din agricultura județului Iași continuă lucrările de îmbunătățiri funciare : decolmatarea canalelor și repararea sistemelor locale de irigații, combaterea eroziunii solului. (Manole Corcaci).
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EDUCAREA TINERETULUI STUDENȚESC IN SPIRITUL
RĂSPUNDERII FAȚĂ CERINȚELOR PRODUCȚIEI UNIVERSUL GENEROS AL MUNCII

Nu numai retrospectiva activității universitare, prilejuită de încheierea fiecărui semestru, aduce in actualitate practica studehților, împlinirile, ca și rezervele ei însemnate de perfecționare. Legătura învățămintului cu cercetarea și producția, coordonată fundamentală a întregii dezvoltări și desfășurări a învățămintului românesc, constituie, in concepția partidului, a secretarului său general, un obiectiv, permanent al procesului e- ducativ din școli și facultăți, un indicator, esențial al eficienței pregătirii tinerei generații pentru muncă și viață, pentru activitatea’ econo- mico-socială. în acest cadru, sistemul activităților productive studențești devine grăitor pentru raporturile de colaborare dintre unitățile de invățămint, de cercetare și de producție, pentru întreaga activitate de educare comunistă, revoluționară a tineretului universitar în cultul muncii, al creației, al respectului față de valorile materiale și spirituale și față de făuritorii acestora. Este rațiunea pentru care eforturile de creștere a calității, ca obiectiv permanent al școlii noastre superioare, au în vedere, în mod deosebit,^dezvoltarea spiritului de creație tehnico-științifică, organizarea temeinică a practicii în producție, ca o formă eficientă de pregătire profesională, etică și cetățenească. Iată de ce trebuie apreciat faptul că, în semestrul universitar recent încheiat, practica studenților s-a situat în centrul preocupărilor organizațiilor de partid, al rectoratelor și decanatelor, al tuturor studenților. „Pe baza indicațiilor și orientărilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, secretarul general al partidului, In cuvîntările rostite Ia Consfătuirea de la Mangalia și cu prilejul inaugurării actualului an de învățămînt — ne-a spus Dinu Ta- raza, secretar al Comitetului de partid al centrului universitar București — am elaborat din primele zile și am supus dezbaterii largi a comuniștilor un cuprinzător program al practicii studenților, cu sarcinile concrete ce revin, pentru fiecare caz în parte, unităților de învățămînt, de producție și de cercetare ; colectivul de practică al comisiei profesionale a fost întărit, lărgindu-și atribuțiile nu numai în ceea ce privește controlul, ci mai ales sub raportul îndrumării practicii, astfel incit valențele ei formative să sporească odată cu creșterea finalității economice. Căci una dintre importantele rațiuni ale practicii o constituie, după cum se știe, promovarea unei atitudini înaintate față de muncă, față de procesul complex al făuririi valorilor civilizației noastre socialiste. Așa cum arăta secretarul general al partidului, în. procesul viu al muncii se făuresc caractere, se nasc atitudinile. înaintate, se dezvoltă trăsăturile omului nou. Iată de ce noi privim practica în producție ca o modalitate de o mare eficiență a educației comuniste a studenților, în strînsă legătură cu universul concret al muncii desfășurate în întreprinderi, în secții și a- teliere. Ne-au preocupat, de asemenea, realizarea unei ' corelații mai bune între activitățile practice și cele teoretice desfășurate de stu- denți, întărirea caracterului sintetic al programelor de practică și ,mai buna lor adaptare la exigențele modeme ale pregătirii superioare".Consemnăm cîteva dintre urmările pozitive ale acestor eforturi de a valorifica multilateral, complex, practica studenților. Rezumindu-ne la centrul universitar București, să reținem mai intîi că numeroase labora

toare noi din facultățile de Electrotehnică, Electronică, Automatică, Mecanică, T.C.M., Hidrotehnică, Instalații pentru construcții etc. și-au putut dezvolta activitățile datorită eforturilor studenților, conduși de cadrele didactice, pentru realizarea, în cadrul practicii, de aparate și echipamente cu înaltă valoare științifică și tehnică. Pornind de la faptul că cea mai mare parte a microproduc- ției sale de pină acum a fost realizată de către studenți, in cadrul practicii, Politehnica bucureșteană s-a angajat să realizeze în 1984, pe aceeași bază, un plan de export in valoare de 8,5 milioane lei ; prevederi importante, elaborate tot pe baza realizărilor practice de pînă acum ale studenților, au ca obiective în 1984 noi creații tehnico-științifice, abordate la solicitarea producției, extinderea activității de cercetare și proiectare în două schimburi (Politehnică și Institutul de’ construcții), includerea unui număr mai mare de studenți în colectivele interdiscipli- nare care încheie convenții sau con

neficieze de pe urma practicii studenților — ne-a spus prof. univ. dr. ing. Constantin Bălă, prorector al Institutului politehnic din București — cind se aplică riguros exigențele pregătirii de înaltă calitate, subliniate în repetate rîn- duri de secretarul general al partidului. Uzinele noastre, bunăoară, oferă mari posibilități de instruire, dar asta nu e totul : ca să folosească la maximum acest contact, studentul trebuie să fie mai întii pregătit pentru așa ceva. Apoi, practica nu trebuie să constituie, prin așezarea ei calendaristică, o dificultate in desfășurarea organică a procesului de invățămint ; cind începem un curs de bază, de specialitate, nu e bine să-l fragmentăm „din motive de practică". Și caracterul ei sistematic trebuie întărit, în sensul respectării cerințelor de continuitate și de creștere gradată a solicitărilor adresate studenților pe parcursul tuturor anilor de pregătire, inclusiv liceală. Dacă îi înfățișăm la un curs din anii III sau IV concep
Anchetă privind căile de perfecționare și creștere 

a valorii formative a practicii studenților
tracte economice cu unitățile de producție (A.S.E.) etc.Consemnînd această experiență valoroasă, trebuie să arătăm că practica studenților nu a atins pretutindeni, în toate institutele și facultățile, cotele de organizare și eficiență necesare. Anumite deficiențe și-au mai făcut simțită prezența și în semestrul recent încheiat. Așa cum rezultă șl dintr-o analiză a Comitetului de partid pe centrul universitar București, sint încă multe facultăți care n-au putut consemna, intr-un intreg an universitar, nici o realizare valorică de pe urma practicii studenților (Energetica, Utilaje și ingineria proceselor chimice, Construcții civile, Economia industriei etc., etc.). Numărul studenților încadrați direct în producție pe timpul practicii este încă redus și aparține in cea mai mare parte Institutului agronomic „Nicolae Bălcescu" și Facultății de mecanică agricolă a Politehnicii. în pofida virtualităților de creație pe care le conține activitatea de cercetare și proiectare, studenții anului al IV-lea de la Facultatea de tehnologie chimică au efectuat, în perioada practicii cu acest profil, numai operații de documentare bibliografică, iar o parte dintre studenții Facultății de" utilaj tehnologic, deși remunerați de către institutele de •cercetare unde au efectuat A.C.P.-ul, au fost puși să execute lucrări care nu necesită decît o calificare redusă, în unele cazuri, programele de practică sint aduse cu întîrziere la cunoștința studenților, iar prezența cadrelor didactice in locurile de practică se limitează uneori la un control. formal, pierzîndu-se din vedere exigențele îndrumării nemijlocite și permanente a studenților.— Avind în vedere realizările remarcabile, dar și lipsurile existente în practica studenților, ce măsuri concrete apreciați că se impun pentru ca activitatea studenților de producție, de cercetare și proiectare, să atingă in noul semestru universitar cote superioare de eficiență economică, dar și educativă ?— Nu numai o unitate sau alta, ci învățămîntul superior și economia românească in ansamblul conlucrării lor pot și trebuie să be

ții și tehnici ultramoderne dintr-o uzină și el, studentul, cind merge în practică într-o asemenea întreprindere execută numai operații care nu necesită o calificare, rezultatele practicii nu vor fi dintre cele mai eficiente. Pe de altă parte, activitatea de cercetare și proiectare din anii superiori are \ nevoie nu numai de cunoștințe profesionale, ci și de pasiune, ca atare emulația este de nelipsit.Ceea ce înseamnă, inclusiv din perspectiva celor subliniate mai sus, că reușita practicii depinde în bună măsură de personalitatea, de prestigiul fiecărui cadru didactic. Nu o dată chiar, elocvența exemplului pe care-1 întruchipează profesorul este hotăritoare. De o mare importanță pentru buna desfășurare a practicii studențești este, desigur, asigurarea unui control riguros, a îndrumării permanente. Se observă însă în unele locuri tendința de a se diminua îndrumarea practicii studenților, cind esențial ar fi ca Ia această foarte importantă activitate să participe cele mai calificate cadre, profesorii cu cel mai mare prestigiu. în orice caz, este de la sine înțeles că, într-o bună măsură, rezultatele concrete, educative ale practicii exprimă și consecvența cu care cadrele didactice participă direct, nemijlocit la acest proces.Pornind de la acest principiu, la A.S.E. a fost antrenat în organizarea practicii întregul corp profesoral, iar prezența cadrelor didactice de filozofie, de drept, de limbi străine, pe lingă că a contribuit la realizarea, pe tema practicii, a unor in- .teresante anchete sociologice, a lăr- • git și a întărit Caracterul interdisci- plinar al îndrumării, de pe urma căruia pregătirea studenților economiști are numai de cîștigat.Ajungem astfel implicit la finalitatea formativă a practicii șî la instrumentele stimulării unei pregătiri aprofundate, realizate pe baza concepției superioare despre lume și viață a partidului nostru comunist. Și in această privință se constată progrese. Dacă in urmă cu cițiva ani, colocviile de practică, bunăoară, erau dominate de un anumit formalism care le diminua caracterul de seismograf al pregătirii, astăzi ele

se situează cu mult mai aproape de realitate. Calificativele invariabile de odinioară fac acurn loc aprecierilor diferențiate și întemeiate pe observații, verificări și concluzii mai aprofundate. Persistă însă și unele neajunsuri, față de care se cer adoptate măsuri urgente. Este vorba îndeosebi de procentul absențelor înregistrate la practică. Din totalul studenților Institutului agronomic „Nicolae Bălcescu", de exemplu, mai mult de 10 la sută au absentat de Ia practica desfășurată in anul universitar 1982—1983. Tovarășa conf. dr. Elena Florescu, decanul Facultății de horticultură, ne-a relevat o seamă de eforturi întreprinse in vederea cunoașterii amănunțite a cauzelor pentru care un student sau altul absentează de la practică, în vederea stabilirii măsurilor care se impun pentru ca această situație să nu se mai repete. Evident, nu toate măsurile administrative de îndreptare dau rezultate. De pildă, procedeul reprogramării practicii, frecvent utilizat, nu are valoarea unui remediu, știut fiind că practica studenților agronomi este astfel concepută incit, pe parcursul celor 4 ani, să a- copere un ciclu complet de producție : or, derogarea de la acest flux, „reprogramarea" echivalează cu .un minus dg pregătire, întrucît lucrările specifice unui anotimp rămin astfel necunoscute. Sub acest raport, experiența Institutuliji agronomic din Iași se impune atenției și ea trebuip larg cunoscută și aplicată și de alte institute : aici procentul absențelor este mai mic — de dorit ar fi să nu fie nici o absență 1 — și s-a pus un accent deosebit de mare pe acțiunile menite să formeze și să mobilizeze opinia, atitudinea activă a studenților înșiși in vederea preintimpină- rii și nu doar a sancționării unei a- semenea stări negative de lucruri. Așadar, aici, ca și în multe alte locuri, accentul este pus pe acțiunile educative, politice, pe care asociațiile studenților comuniști le întreprind, sub conducerea comuniștilor, a organizației de partid. Este bine să se procedeze așa, apelindu-se la forța de mobilizare a colectivelor studențești, la puterea exemplului pe care-1 dau studenții fruntași în muncă șl învățătură. „Reușita întregului proces de pregătire universitară și, cu deosebire, a programului de practică depinde in mod hotărîtor de spiritul revoluționar al studenților, de capacitatea lor de a-și consacra energiile îndeplinirii obiectivelor propuse — ne spunea Augustin Purnuș, președintele Consiliului A.S.C. de la Facultatea de hidrotehnică a Institutului de construcții. Ca atare, cointeresarea morală, dialogul, schimbul de opinii, dezbaterea și adoptarea, pe această bază, a celor mai bune programe de practică, strinsa colaborare cu utecișt.ii din uzine și de pe șantiere constituie modalități eficiente de mobilizare, de cultivare a conștiinței înaintate a studenților comuniști, factor esențial in perfecționarea învățămintului nostru superior".De unde rezultă că schimbul universitar de experiență, analizele temeinice pe tema practicii, efectuate inclusiv la nivel central și cu participarea departamentelor economice, nemijlocit răspunzătoare de pregătirea practică a viitorilor specialiști, își impun necesitatea. Practica studenților va cunoaște astfel, în noul semestru, realizări pe măsura rolului ei educativ, canalizînd toate energiile in direcția pregătirii temeinice pentru viață și muncă a tinerei generații.
Mihai IORDĂNESCU

ÎN CREAȚIA OAMENILOR MUNCIIExpoziția artiștilor plastici amatori din municipiul și județul Brașov, ca și alte manifestări de acest gen organizate in ultima perioadă, relevă progresele înregistrate de artiștii plastici amatori din județ în ultima vreme. Acest fapt se desprinde clar din numeroasele lucrări expuse, fie ele de pictură, de sculptură, grafică sau artă decorativă — ce se caracterizează printr-o mai largă diversitate tematică, de stiluri și tehnici, comparativ cu lucrările prezentate de aceiași creatori la primele ediții ale festivalului. Saltul calitativ este în acest sens cit se poate de concludent : dacă la prima ediție a Festivalului național „Cintarea României", artiștii plastici amatori din județ au primit doar 4 distincții, în cea de-a doua ediție 8, în cea de-a treia 18, iată că la ultima ediție ei au cucerit 54 de distincții, din- tr-un număr de 116 lucrări reținute de comisia republicană pentru faza pe țară. La aceasta mai trebuie amintit faptul că, numai in cursul anului recent încheiat, artiștii plastici amatori din județ au participat la 8 expoziții colective și 86 de grup sau personale, unde au expus peste 2 600 lucrări.Dar elementul esențial, definitoriu pentru a caracteriza activitatea oamenilor muncii in acest domeniu constă în impresionanta diversitate a surselor de inspirație ale lucrărilor lor : creații în care ochiul și sufletul oamenilor vibrează emoționant în fața chipului patriei, în fața mărețelor realizări socialiste care au înfrumusețat fiecare parte a țării.Referindu-ne la tematica acestor lucrări, este de reținut faptul că majoritatea lor abordează aspecte din realitatea atît de vie și bogată a zilelor noastre, ele surprinzînd munca plină de abnegație și dăruire a constructorilor socialismului, realizările remarcabile din anii construcției socialiste, portrete ale unor fruntași, inovatori și inventatori. Unele lucrări evocă momente sau personalități de seamă din istoria patriei noastre, ori redau peisaje ale unor splendide colțuri de țară in care sint incorporate rezultatele luptei eroice a oamenilor cu natura, valorile civilizației socialiste făurite de clasa muncitoare, de țărănime, de toți cei ce muncesc.Cine sint autorii unor asemenea lucrări ? Sînt oameni ai muncii de cele mai diverse profesii și vîrste, din cele mai diverse sectoare de activitate și care prestează cele mai diferite munci intelectuale și fizice. Sint oameni ai

muncii care, după ce își îndeplinesc cu conștiinciozitate sarcinile1 de serviciu, la mașină, cuptorul de topit metal, Ia planșetă ori în laborator, își folosesc timpul liber mînuind pensula, dalta, acul de gravat ori cusut, pentru a-și exprima sentimentele și gîndurile izvorite din realitatea înconjurătoare. Unii dintre aceștia, cum.sint inginerul Liviu Cihodaru și tehnicienii Doina Dănescu și Horst Mayer — toți de la întreprinderea de tractoare, lectorul universitar Doina Tofan, economistul Gh. Dumitriu, muncitorul Nicolae Dia- conu și alții, s-au afirmat încă la primele ediții ale Festivalului național „Cîntarea României". Alții, ca maistrul Andrei Nicolae, ing. Ioan Opriș, tehnicianul forjor Arpad Boytor, sau muncitorii Can- det Boțea, Csaba Naghi, tehniciană Elena Oleniuc etc., s-au impus și ei datorită aceleiași perseverențe, in ultima perioadă. Cu toții insă, prin pasiune și talent, au reușit și reușesc să transpună cu multă sensibilitate și măiestrie pe pînză sa.u carton, să dăltuie în lemn ori piatră, să modeleze metalul sau lutul, împletindu-le cu sentimentele lor, cu un ales gust față de frumos, deschizîndu-și drum spre” afirmare. Realizările artiștilor plastici amatori din județul Brașov confirmă aprecierile specialiștilor, juriilor, care le-au studiat și analizat lucrările și care le-au atribuit pînă acum 84 de distincții numai în cadrul Festiviflului național „Cîntarea României".Activitatea artiștilor plastici

amatori din județul Brașov nu cunoaște însă pauze. Ea se desfășoară cu aceeași efervescență și acum, ca și in fazele cele mai „fierbinți" ale festivalului. Dacă luăm această primă lună a noului an, el participă la trei importante manifestări : o expoziție de pictură, sculptură, grafică, o expoziție de Imprimeuri și vestimentație și o expoziție de sculptură în lemn. Pentru perioada următoare, ei și-au propus ca, alături de întregul nostru popor, să întîmpine cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare națională și socială, antifascistă și antiimperialistă și cel de al XIII-lea Congres al partidului cu rezultate și mai prestigioase, pe măsura importanței celor două evenimente istorice din viața poporului nostru. Printre obiectivele prbpuse pentru această perioadă se înscriu : îmbogățirea tematicii și a mijloacelor de exprimare artistică, atragerea de noi elemente tinere talentate din rîndul absolvenților Școlii populare de artă și a cercurilor de artă plastică din întreprinderi, acordarea unui sprijin substanțial acestor cercuri etc. Un început bun în această direcție s-a și făcut. Artiștii plastici amatori urmează, la sediul asociației, un curs de „Introducere în arta plastică contemporană" susținut de cadre de specialitate, curs menit să le îmbogățească orizontul de cunoștințe, să dea unei mari și frumoase pasiuni instrucția și calificarea necesare.
N. MOCANU
corespondentul „Sclnteii"

UN CINTEC PENTRU ȚARA MEA 
amplu program de manifestări cultural-educative

La Casa de cultură a sindicate
lor din municipiul Buzău a fost 
deschisă cea de-a XlV-a edi
ție a „Lunii culturii buzoiene", 
complex de manifestări politl- 
co-ideologice, cultural-educative și 
artistice, organizat de Comite
tul județean de cultură și edu
cație socialistă, in cadrul Festi
valului național „Cintarea Româ
niei". In prezența unui numeros 
public, interpreți și formații artis
tice din municipiu și județ au sus
ținut spectacolul inaugural. „Un cin- 
tec pentru țara mea", la realizarea 
căruia au participat orchestra sim
fonică și corul Radiotelevlziunii ro
mâne, dirijate de Iosif Conta.

In aceeași zi, la galeriile de artă 
a avut loc vernisajul expoziției ju
dețene de grafică, organizată de fl-

Corul din Libotin (Maramureș) - prezența notabilă in Festivalul național„Cintarea României" Foto : A. Fărcaș

liala Buzău a U.A.P. La Casa oră
șenească de cultură Rimnicu Sărat 
a avut loc simpozionul „Documen
tele Congresului al XII-lea șl ale 
Conferinței Naționale ale partidului 
— amplu și mobilizator program de 
înflorire continuă a patriei" și 
spectacolul patriotic-revoluționar 
„Partidul — lumina vieții noastre", 
susținut de formații artistice lau
reate ale Festivalului național 
„Cintarea României". In întreprin
derile, instituțiile, școlile și cămi
nele culturale din județ a avut loc 
lansarea concursului de poezie pa
triotică „40 de trepte ale devenirii 
comuniste", organizat de comitetul 
județean al U.T.C.

Luni, 20 februarie, în amfiteatrul 
Liceului „Mihai Emlncscu" din Bu
zău și la căminul cultural Rușețu 
au avut loc colocviile revistelor 
„Convorbiri literare" și „Opinia 
studențească" din Iași, sub generi
cul „Tineretul și literatura".

în programul din acest an al „Lu
nii culturii buzoiene" sint de re
marcat numărul sporit de specta
cole concursurile de creație, cele de 
îmbogățire a' Cunoștințelor („Per
sonalități ale vieții științifice și po
litice românești"), aniversările isto
rice și culturale („Semnificația isto
rică a răscoalelor țărănești din 
1907", „Instaurarea primului guvern 
revoluționar democratic de la 6 
Martie 1945 și însemnătatea sa isto
rică", „175 de ani de la nașterea lui 
Vasile Cîrlova", „Centenar Vasile 
Voiculescu"), precum și alte mani
festări literare cu cartea, colocvii, 
expoziții de artă plastică organizate 
in case de cultură, cămine cultura
le, in întreprinderi și instituții, in 
școli.

Stelian CHIPER corespondentul „Scinteli"
Documentele de arhivă 

în sprijinul activității 
politico-educative

DĂRIMET CULTU R AL

tn patrimoniul Arhivelor Statului din țara noastră s-a acumulat un prețios tezaur de documente a căror importanță pentru istoria poporului nostru este covîrșitoare, întrucît ele oglindesc coordonatele pe care se înscrie bogata civilizație materială și spirituală creată de milenii pe teritoriul patriei noastre, evoluția poporului român și aportul său la istoria și cultura universală.La filiala din județul Hunedoara a Arhivelor Statului se păstrează un bogat volum de documente. Despre ele, despre folosirea lor în activitatea de educație patriotică a maselor ne vorbește tovarășul Ioan Frățilă, directorul acestei filiale.Dintre documentele ce le păstrăm, parte integrantă a Fondului Arhi- vistic Național, se detașează cele privind revoluția din 1784 de sub conducerea lui Horea, Cloșca și Crișan, și, mai ales, revoluția din 1848, ele scoțînd în evidență ro-- Iul lui Avram Iancu și al tribunilor săi în luptele pentru apărarea Munților Apuseni, popularitatea de care „craiul munților" se bucură în rîndul maselor. Deosebit de semnificativ este ilustrat procesul destrămării administrației monarhiei habsburglce din Transilvania in toamna anului 1918 și preluarea puterii de către consiliile și gărzile naționale române, instalarea noilor organe românești. Manifeste, informări și rapoarte ale autorităților, fotografii reflectă o vastă activitate a comuniștilor pentru organizarea și conducerea muncitorimii hunedorene in lupta împotriva exploatării, în centrele cu veche tradiție revoluționară — Lupeni, Petroșani, Brad, Vulcan, Hunedoara, Si- meria, Călan, Deva — lupta minerilor din Lupeni în 1929, lupta munci- torfpiii în perioada 1923—1933 și apoi împotriva pericolului fascist.— Vă rugăm să vă referiți concret la citeva documente cu o mare’ valoare istorică ce se păstrează in filiala hunedoreană.— Printre cele mai valoroase sînt : „Ultimatumul" adresat, in numele lui Horea, de către țăranii răsculațl nobililor ‘ refugiați în cetatea Devei (11 XI 1784), interogatoriul luat lui Avram Mihoc, participant la revoluția lui Horea, in care acesta afirmă că la revoluție a luat parte și o persoană din Țara Românească, rapoarte ale comitatului Hunedoara către Guberniul Transilvaniei referitoare Ia starea de soirit a populației după anul 1784, la frămîntările din comitat sub influența revoluției de la 1821 de sub conducerea lui Tudor Vladimlrescu, scrisoarea pre

fectului Ion Buteanu către Avram Iancu privind operațiunile militare (28 XI 1848), rapoarte ale.primăriei Deva privind acțiunile din oraș în sprijinul unirii Transilvaniei cu România, în 1918, rapoarte și informări referitoare la înființarea și activitatea primelor grupe comuniste din Lupeni, după crearea P.C.R., tabelul nominal cu cei că- zuți eroic la 6 august 1929 la Lupeni etc.— Ce s-a întreprins pînă acum pe linia valorificării acestor documente ?— Personalul de specialitate al filialei folosește bogatpl material la care m-am referit in scopul educării patriotice a maselor largi de oameni ai muncii, tineri și virstnici. Sub îndrumarea organelor locale de partid, la indicația Direcției generale a Arhivelor Statului, în colaborare cu Comitetul pentru cultură și educație socialistă și cu Muzeul județean am organizat în ultimii ani peste 45 de expoziții care au dat prilejul miilor de oameni ai muncii, tineri și virstnici, să ia contact direct cu documente de mare valoare evocatoare. Printre numeroasele manifestări pe care ie organizăm in colaborare cu instituțiile enumerate menționăm activitatea permanentă a brigăzilor niuzeistico- arhivistice, care se deplasează săp->, tăminal in localitățile județului, unde folosind documentele, se fac expuneri, se dau răspunsuri la întrebări despre trecutul glorios al poporului nostru.La indicația Comitetului județean de partid și sub auspiciile Comitetului de cultură și educație socialistă, in colaborare cu Muzeul județean am inițiat in cadrul „Colocviilor de istorie", organizate periodic, dezbateri pe teme ca : „Au participat români de peste munți la revoluția din 1784 ?“, „Un document inedit desore arestarea lui Avram Iancu", „Alexandru Ioan Cuza la Deva", „înființarea primelor organizații muncitorești in județul Hunedoara", ,File din lupta comuniștilor de pe meleagurile hunedorene".Am desfășurat o susținută activitate de cercetare ale cărei'rezultate au fost, concretizate în publicarea volumului „Documente hunedorene din istoria mișcării revoluționare 1920—1944“ și in lucrările „Din istoria învățămintului hunedorean" șl „50 de ani de luptă și muncă a tineretului hunedorean".
Sabin CERBU corespondentul „Scinteii"

ANIVERSĂRI UNESCO

On devotat slujitor al științei româneștiNicolae Gh. Lupu a văzut lumina zilei la 24 februarie 1884 in sudul Moldovei, nu departe de Bîrlad, in comuna Arsura. Aici și-a petrecut copilăria și a urmat școala primară, în aula Academiei, la sărbătorirea solemnă a 75 de ani, acad. N. Gh. Lupu a evocat, in graiul dulce moldovenesc al satului său natal, acești ani ai. copilăriei care i-au pecetluit ființa. A învățat apoi la liceul internat din Iași, cu unii- colegi de aici răminind prieten pe viață, cum au fost academicienii cîe mai tîrziu N. Hortolomei și I. Enescu. Sub influența fratelui său mai mare, doctorul Nicolae Lupu, pe care l-a admirat totdeauna cu venerație, s-a înscris la Facultatea de medicină din București. A fost extern, apoi intern, fruntaș al generației sale, președinte al societății studenților mediciniști. încă din perioada cind funcționa ca intern lăsa să se întrevadă că va fi un mare clinician. Sub înriurirea străluciților săi dascăli, Victor Babeș și Ion Cantacuzino, așază Ia temelia formării sale de clinician o solidă și complexă pregătire de laborator, in special de morfopatologie.Participă la marea „experiență română" din 1913 a primei profilaxii active antiholerice, prin vaccinări in masă, sub conducerea prof. 1. Cantacuzino. Ia parte la războiul pentru reîntregirea țării, îngrijind cu devotament ostașii ; se îmbolnăvește grav, contaminindu-se de la bolnavii de tifos exantematic. După război se dedică unor studii strălucite in Elveția, întors in țară devine șef de lucrări, apoi conferențiar la Clinica medicală Filantropia, iar in 1932 profesor de anatomie patologică.Din 1936 începe perioada cea mai fecundă,a vieții lui, odată cu preluarea conducerii Clinicii medicale Co- lentina, in calitate de profesor de medicină internă. Reușește să obțină cele necesare pentru reconstruirea, într-un stil modern, a pavilionului clinic și atribuie laboratoarelor un rol și o pondere neobișnuită pentru vremea aceea în actul medical. A- ceastă concepție nouă — o inovație — asigură condițiile diagnosticării științifice a bolnavilor și baza materială a unei cercetări medicale cu adevărat științifice. Toate acestea l-au îndreptățit să așeze pe frontispiciul noii clinici denumirea „Institutul cli- nico-medical".în organizarea învățămintului clinic N. Gh. Lupu și-a manifestat cu strălucire însușirea de pedagog neîntrecut. Cursurile sale porneau de Ia fapte clinice, se sprijineau pe substratul morfopatologie și conduceau la înțelegerea limpede fiziopatologi- că. Logica drumului spre diagnostic se desfășura sub imperiul bunului •simț și al aptitudinii de a desluși 

semnificația faptelor de observație clinică. Puterea de asimilare a experienței trăite, memoria . fidelă și promptă îi permiteau să rezolve in mod surprinzător cazuri dificile, similare cu ceea ce mai văzuse. A fost un model, de neuitat, pentru cei care l-au văzut la patul bolnavului, cule- gind cu minuție datele clinice, selec- ționind cu perspicacitate valoarea lor, elaborind diagnosticul cu riguroasă logică și purtindu-se cu bolnavii cu nesfirșit respect și omenie. A încurajat și dezvoltat ca nimeni altul in- vățămintul practic, stagiul de extern și mai ales intern la clinica lui fiind rivnite și ocupate de cei mai buni studenți. Un stagiu câre răminea întipărit pentru totdeauna în personalitatea lor. A făurit., astfel, o școală
100 DE KNI 

DE Lfi NAȘTEREA 
ACAD. NICOLAE GH. LUPU

de medicină internă de înaltă ținută, largă cuprindere și de măre eficiență, majoritatea actualilor profesori, nu numai de clinică medicală, min- drindu-se că au fost colaboratori, elevi ori externi sau interni ai profesorului Lupu. în acești ani a coordonat realizarea unui vast tratat de medicină internă care a încoronat activitatea sa de dascăl, .după ce scrisese primul manual de hematologie, o monografie despre tifosul exante- matic și multiple lucrări de cercetare clinică.în 1949 academicianului Lupu ii revine răspunderea de a organiza și conduce Institutul de terapeutică al Academiei Republicii. Este un moment in care apar pregnant noi resurse ale înclinației sale nu numai organizatorice, dar mai ales ca om de știință. Organizează munca de cercetare pe echipe cu profil specializat, inspiră teme pentru studiu, selecționează și formează tinere cadre pentru cercetare, legindu-și, in anul 1960, definitiv numele de realizarea cea mai însemnată a vieții sale — Institutul de medicină internă. în concepția sa, menirea acestui institut era să studieze clinic și experimental mecanismele prin care boala acută devine cronică, precum și mijloacele de prevenire a cronicizării. în acest scop a realizat o organizare complexă, cu triplă activitate : profilactică, curativă și experimentală, a- părind cu energie principiul unității medicinii interne, in cadrul căreia a stimulat cercetarea științifică specializată. A inițiat studii fundamentale și aplicative in cele mai variate do

menii : hematologie, reumatologie, hepatologie, alergie, nefrologie, cardiologie. Plecind de la observații curente, a emis idei îndrăznețe, ipoteze fertile de lucru pentru colectivele institutului. Autor a numeroase monografii, articole și comunicări a ajuns cunoscut și respectat și peste hotare. în sumarul volumului omagial editat de Academia Română la aniversarea a 75 de ani de viață, alături de autorii români sint 42. de nume prestigioase, specialiști străini ce semnează lucrări deosebite. Președinte al Societății române de medicină internă, al comisiei Academiei și Ministerului Sănătății pentru combaterea reumatismului, acad. N. Gh. Lupu devine membru fondator al Societății internaționale de medicină internă. Toate acestea explică includerea sa pe agenda UNESCO in rin- dul marilor personalități științifice comemorate in acest an. înființează apoi o revistă științifică a institutului pe care il conduce, o revistă in care s-au publicat cele mai multe din rezultatele activității colaboratorilor săi.O trăsătură deosebită a personalității acad. N. Gh. Lupu a fost adîncul devotament față de bolnavii care il căutau cu fervoare și pe care ii ajuta cu știirțță, înțelepciune și abnegație. A fost cel mai iscusit examinator de bolnavi din ciți am intîlnit. Avea harul de a dobindi din prima clipă încrederea deplină a bolnavului. Cerceta cu luare aminte fiecare amănunt obținut din chestionarea și examinarea clinică o bolnavului. Nu emitea niciodată sentința unui diagnostic fără acoperire de fapte. Indica examene de laborator strict necesare și decidea măsuri terapeutice bine țintite. adică foarte precise, și cit mai simple. Cind adevărul continua să-i rămînă ascuns, spunea simplu și mol- dovenește „om vide", aminind răspunsul.Viața și personalitatea lui Nicolae Gh. Lupu au avut la temelie o desăvîrșită bună credință, un mare simț de răspundere civică și o ardentă iubire de țață. Intelectual cu vederi înaintate, democrat încercat, antifascist notoriu, N. Gh. Lupu a militat și în calitate de deputat al Marii Adunări Naționale pentru construirea unei Românii libere, demne, pentru o Românie socialistă, fiind in întreaga lui viață întruchiparea vie a savantului cetățean, a profesorului făuritor de școală, a medicului desă- virșit, a patriotului luminat, adine legat prin întreaga sa ființă de poporul in mijlocul căruia -s-a născut și format și căruia i s-a dedicat apoi prin tot ce a realizat..
Prof. univ. dr. docent 
Victor CIOBANU

Brașov cadrul etapei de masă a Festivalului național „Cîntarea României", in județul Brașov a început „Dialogul cultural-artistic al comunelor", manifestare organizată în acest an in cinstea sărbătoririi a patru decenii de la marele act istoric de la 23 August 1944 și a Congresului al XIII-lea al partidului. Pe lingă valoarea lor artistica ridicată, primele dialoguri s-au caracterizat printr-un bogat conținut de idei și prin punerea in valoare a tradițiilor și specificului local. (Nicolae Mocanu).Bacâll Sub §enericul ,30 de ani de demnitate", pe scenele căminelor culturale de la Racova, Huruiești, Livezi, Dealul Morii și Helegiu din județul Bacău s-a desfășurat faza de masă a Festivalului național „Cintarea României", la care au luat parte peste 3 009 de artiști amatori. (Gh. Baltă).
Ialomița organizarea Consiliului Culturii și Educației Socialiste, in colaborare cu Institutul de cercetări etnologice și dialectologi- ce și Comitatul de cultură și educație socialistă Ialomița, Ia Slobozia a avut loc o consfătuire interjudețeană cu tema „Probleme ale activității artistice in domeniul muzicii populare". Au participat activiști culturali și instructori de lor-, mâții muzicale din județele Prahova, Giurgiu, Buzău, Călărași, Brăila, Tulcea și Constanța. (Mihai Vișoiu).Vîlcea Gasa de cultură a științei și tehnicii pentru tineret și cinematograful „Flacăra" din municipiul Rimnicu Vîlcea au găzduit o suită de acțiuni politico-educative in cadrul complexului de manifestări „Săptămina filmului românesc pentru tineret". Peste 3 000 de tineri au participat la dezbateri, colocvii, intilniri cu regizori și actori la concursuri tematice. (Ion Stanciu).
Vaslui cornune,e Codăești, Lipovăț, Solești, Delești, Pădureni

15,00 Viața culturală
15,20 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
13,30 Emisiune în Limba germană (par

țial color)
16,00 Tenis ; România — S.U.A. „Cupa

și altele, s-au deschis mai multe expoziții de carte sociai-politicâ, au avut loc evocări iștorico-lițera- re, expuneri bibliografice, mese rotunde și dezbateri pe teme agrozootehnice. (Petru Necula).
Botoșani. Galeriile „Luchian" din Botoșani prezintă vizitatorilor cele mai valoroase lucrări de pictură, grafică și sculptură din cadrul ediției a IX-a a salonului de artă naivă. Intrată in tradiția vieții spirituale locale, ediția din a- cest an reunește lucrări semnate de 53 plasticieni amatori din 16 județe și din municipiul București. (Silvestri Ailenei).
Mureș Sub genericul „Rolul cărții in formarea personalității umane", in căminele culturale, cluburile și casele de cultură din localitățile județului au avut loc ample manifestări politico-educative ș'i cultural-artistice, în cadrul cărora poeți și critici literari mureșeni și din alte județe s-au in- tilnit cu un mare număr de cititori tineri și virstnici. (Gheorghe Giurgiu).
Timiș. clubul C.F.R. din Timișoara a găzduit faza județeană a tradiționalului concurs ,.Hermes" organizat in cadrul Festivalului național „Cîntarea României". Au participat formațiile artistice de amatori din unitățile comerțului de stat, cooperației de producție, achiziții și desfacerea mărfurilor și de turism. (Cezar Ioana).
Satu Mare. Sub egida Co* miletului județean de cultură și educație socialistă, a apărut un bogat documentar privind organizarea și desfășurarea manifestărilor cultural-educative in județul Satu Mare, în cadrul actualei ediții a Festivalului național „Cintarea României", . fiind un prețios instrument de lucru pentru activiș- tii culturali de la orașe și sate. (Octav Grumeza).

Davis“. Transmisiune directă de
■ la Palatul sporturilor și culturii 

20,00 Telejurnal (parțial color) 
20^20 Actualitatea in economie 
20,35 Studioul șlagărelor 
20,50 Cadran mondial
21,10 Film artistic : „Mirajul" (color)» 

Premieră pe țară. In distribuție î 
Nicholas Farrel, Cherie Lunghi 

23,05 Farmecul operetei
22,20 Telejurnal (parțial colbr)
22,30 închiderea programului
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Tovarășului BETTINO CRAXI
Secretar general al Partidului Socialist Italian, 
Președintele Consiliului de Miniștri al ItalieiCu prilejul celei de-a 50-a aniversări a zilei dumneavoastră,de naștere, am plăcerea să vă adresez cordiale felicitări, precum și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală.Folosesc această ocazie pentru a sublinia cu satisfacție dezvoltarea continuă a relațiilor tradiționale de prietenie dintre partidele și țările noastre și îmi exprim convingerea că ele se vor adinei în viitor in interesul popoarelor român și italian, al cooperării fructuoase dintre România și Italia, în lupta pentru edificarea unui climat de pace, securitate și încredere 

în Europa și în lume, pentru independență națională, progres și cooperare neîngrădită între națiuni.
NICOLAE CEAUSESCUSecretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ.

Cronica zilei

Cu prilejul celei de-a 66-a aniversări a Armatei și Flotei maritime militare sovietice, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, E. M. Tiajelnikov, a oferit, joi la amiază, o recepție.Au participat general-colonel Vasile Milea, prim-adjunct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, general-locotenenț Ilie Ceaușqscu, adjunct al ministrului apărării naționale și secretar al Consiliului Politic Superior al Armatei, generali și ofițeri, activiști de partid și de stat, membri ai conducerii Asociației de prietenie româ- no-sovietice, alte persoane oficiale.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, atașați militari, membri ai corpului diplomatic.

Tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit o telegramă din partea tovarășului Kang Sâng San, în care se exprimă mulțumiri pentru felicitările adresate cu prilejul alegerii sale în funcția de premier al Consiliului Admi-
nistrativ al R.P.D. Coreene: Totodată, în telegramă se exprimă convingerea că bunele relații de prietenie existente între guvernele și popoarele român și coreean se vor dezvolta pe mai departe, în interesul cauzei generale a socialismului și păcii.

DIN ACTIVIIATEA PARTIDELOR DEMOCRATICE
PROGRESISTE DIN NOILE STATE INDEPENDENTE

COTIDIAN.
• ;ri Fapte, realizări de pe cuprinsul patriei, 

relatate de corespondenții ..Scinteiî"

FRONTUL DE ELIBERARE NAȚIONALĂ A ALGERIEI :

Opțiuni prioritare în dezvoltarea economico-socială

Tovarășul Ion M. Nicolae, vice- prim-ministru al guvernului, a primit joi pe Gheorghi Pankov, ministrul industriei chimice al R, P. Bulgaria.în timpul întrevederii s-a exprimat satisfacția pentru evoluția ascendentă a relațiilor de strinsă colaborare și cooperare pe multiple planuri statornicite între România și Bulgaria, care, pe baza înțelegerilor convenite cu prilejul întîlnirilor șl convorbirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, cunosc o dezvoltare și diversificare continuă. Au fost a- bordate, de asemenea, probleme privind lărgirea conlucrării în domeniul industriei chimice.La întrevedere a luat parte Gheorghe Dinu, ministrul industriei chimice.A fost de față Todor Stoicev, ambasadorul Bulgariei la București.în aceeași zi, Gheorghe Dinu, ministrul industriei chimice, și Gheorghi Pankov, ministrul industriei chiri

mice al R. P. Bulgaria, au semnat Protocolul privind măsuri de realizare. in cooperare, a unor instalații, de lărgire și diversificare a schimburilor de produse chimice de, mic tonaj, medicamente și alte produse.
★La Ambasada R.D.G. din București a fost organizată, joi, o conferință de presă consacrată ediției de primăvară a Tîrgului internațional de la Leipzig, care se va desfășura între 11 și 17 martie 1984. Directorul Oficiului de tîrguri din Leipzig, Fritz Hoffmann, a arătat că tîrgul se va desfășura sub deviza „Pentru comerț mondial neîngrădit și pentru progres tehnic" și va reuni peste 9 000 de expozanți din Europa, Asia, Africa, America și Australia.România^ care se va afla la a 35-a participare la tirgurile internaționale de la Leipzig, va expune, pe o suprafață de peste 1 500 mp, prin . intermediul a 14 întreprinderi de comerț' exterior,. (Agerpres)

*Joi dimineața, la Monumentul e- roilor sovietici din Capitală a avut loc solemnitatea depunerii de coroane de flori din partea Ministerului Apărării Naționale și Consiliului popular al municipiului București cu ocazia celei de-a 6’6-a aniversări a Armatei și Flotei maritime militare sovietice.A fost, de asemenea, depusă o coroană de flori din partea Ambasadei Uniunii Sovietice la București.Au participat general-locotenent Gheorghe Gomoiu, adjunct al ministrului apărării naționale, Ștefan Bîr- V ceri, vicepreședinte al Comitetului Executiv al Consiliului popular al municipiului București, generali și ofițeri.Au. fost prezenți E. M. Tiajelnikov, ambasadorul Uniunii Sovietice in România, geperal-maior M. A. Lialin, atașatul militar aero și naval al U.R.S.S. la București.Cu același prilej au fost depuse coroane de flori și la alte monumente și cimitire din Capitală și din țară.
„Construind, ne facem țara

mai puternică și mai frumoasă"
(Urmare din pag. I) vedea că spusele mele au acoperire.Și ne-am întîlnit cu oamenii. Greutăți ? Au fost destule și nici în continuare nu se duce lipsă de ele. Este încă foarte mult de lucru în stadiul acesta în care construcția se apropie de momentul furnizării primilor Megawați. Un baraj din anrocamente este o construcție delicată, gingașă, cu toate că mu s-ar părea, aflîndu-i dimensiunile : baza lui măsoară 250 de metri, coronamentul 500 de metri, volumul de umpluturi 8,8 milioane metri __________ :..i o doilea baraj din țară- din», constituie mifizul imper- arțrocamente, ,dup.|,,cgj de meabil alcătuit <jintr-o aria Lotru. La începui, multe ne • erau necunoscute, munții aveau să ne pună in . cale multe piedici, pe care nu le bănuisem — în adin- cul lor pungile cu metan 

și hidrogen sulfurat sau marile pungi cu apă prin care am trecut cu galeriile subterane, și atitea alte piedici treptat învinse de noi. Visul nostru concret însă ne era bine conturat — barajele, hidrocentralele, canalele de aducțiune, faptul că de reușita muncii noastre depindea proiectul vast al unor amenajări de hidroameliorații ce vor permite, în principal, irigarea a 100 000 de hectare de pămint arabil în cîmpie și asigurarea cu. apă a municipiului Buzău și a puternicei sale industrii.— Un vis pentru a cărui transpunere la scara realității' merită să pui umărul.— Atunci, la început, re- trăiam visul acesta ori de cite ori trebuia să le înfățișăm oamenilor locului proiectele noastre, desenin- du-le, cu bățul, pe pămint, barajul dintre munți, lacul, hidrocentralele, orașul nou din Siriu, vatra lor nouă de sat cu pămînturi și pășuni mai buhe. Era un octombrie cu soare — lucru rar aici în anotimpul toamnei — și noi îi ajutam pe oameni să-și culeagă porumbul și să-și mute, gospodăriile.— Numai pe unul singur nu ați reușit să-l convingeți...j— Poate, dar conving faptele Noi înșine ne-am mat, transformind munții. Cercetați1, mai adine faptele oamenilor, viața lor și veți

puns — spune el, într-un tîrziu : anii aceștia se măsoară cu efort susținut, cu speranțe împlinite și cu alte speranțe care urmează să se împlinească. Uite, mi-amintesc de toamna cînd am poposit aici pentru prima oară, venind de la barajul din Valea Uzului, împreună cu alți 14 tovarăși ai mei de muncă. Unii lucraseră la Lotru, alții la Bicaz, unii la Porțile 1 de Fier sau pe Argeș. Deschideam șantierul de la Siriu. Cu emoție, pentru că aici urma să cgpșțryjnț .qț,,cubi. - Inima barajului doilea baraj din țară-dîh>. constituie mifizul itnp anrocamente, după cel de ..meabil alcățuțț djntr-o gilă deosebită," o 'argilă" . plastică, fără conținut de pietriș.— Barajul — ne spunea un constructor — include, în structura lui, de-o parte și de alta a nucleului dc argilă, filtre de nisip de o granulație precisă, pentru a lăsa să se scurgă apele...— Cum, adică, apele intră în baraj ?— Desigur. Am putea a- semăna barajul cu un uriaș burete, care absoarbe apa din lacul de acumulare, dar „se stoarce" singur, automat, prin filtrele _ de ni- , sip. Nucleul de argilă este însă impermeabil.Aceasta, în puține, foarte puține cuvinte, despre „personalitatea" barajului. Dar personalitatea oamenilor ? Ea a crescut și s-a făurit, pas cu pas, pe mă-, sura construcției. Ion David, tehnician auto, secretar al comitetului de partid, vechi șantierist, ne spune :— Fiecare șantier îți îmbogățește experiența. Cind închei o construcție ești parcă alt om, știi mai multe, înțelegi mai multe, gin- dești mai profund. Siriul acesta, de pildă, ne-a deschis alte orizonturi : jos, în vale, o cîmpie uriașă așteaptă apele pentru irigații, uzinele țării așteaptă primii Megawați de la noua hidrocentrală — ne spuneam noi. Și am început cu galeria de deviere a apelor. De neuitat, pentru noi, 'rărnine momentul cind am închis drumul apelor pe vechea albie, pentru a începe excavațiile la— Cum a fost ?— 260 de mașini necontenit piatra ; buldozere și două excava-
acum îl noastre, transfor- baraj.cărau două

toare lucrau la amenajarea digului. Se strimta treptat trecerea apelor.. Ritmul încărcărilor și al descărcărilor se accelera, pe măsură ce albia' se bloca. A fost un prag de sus al acțiunii, un prag pe care fiecare dintre noi îl bănuia apro-’ piindu-se, și ne încordam forțele, și strîngeam dinți, și munceam, ceam. Dar cînd am trecut acel prag, pe care simțit cu toții, nimeni a strigat de bucurie, aveam timp. Vuiau mașinile, vuia apa. Constructorii acționau ' ca o singură voință.' îmi spuneam cu■ mindrie : ce oameni minunați avem !—■ Totuși ați mai '■ trăit astfel de momente, la alte construcții asemănătoare...—-. Ei bine, o clipă ca a- ceasta înseamnă totdeauna ceva nou, unic. Certitudinea că vor pulsa sute dă noi Megawați în arterele energetice ale țării, că zeci de mii de hectare de pă- mînt arabil vor fi scoase de sub capriciile naturii, că în urma noastră rămin noi localități, modern construite. Toate acestea sînt date noi in biografia noastră și a țării.— Ați rămas același romantic de la Bicaz.— Vă referiți Ia hei- rup-ul de pe vremuri ? A fost frumos, e adevărat. Dar e și mai frumos romantismul de acum, a- cest romantism revoluționar care îți cere foarte mult : să minuiești mașini gigantice și să stăpînești tehnologii moderne. Trăiesc și eu romantismul de acum, ca și copiii mei născuți, crescuți și instruiți pe șantier ca laboranți la betoane, la Siriu — și fata și. băiatul. _Cu ani îm urmă, cind a venit prima oară, pe șantier, subinginerul Emil Hîncu se gîndea că va ră» mîne aici cel mult o săp- tămînă-două.— Păi, știți dumneavoastră ce a însemnat pentru mine să debarc la Neho- iașu, să fiu cazat cu alți șapte stagiari în același a- partament ? Locuisem zece ani la București ! Nu. nu stau, plec, mă întorc, la laboratorul de hidraulică — mă gîndeam eu, înotînd prin noroaiele— Noroi se mai și acum.— Ați văzut noroi ?

din mun-l-am nu nu

șantierului.găseșteșantier fără

Aplicarea Programului unic de
(Urmare din pag. I) cu deputa- lui Nicolae simplu ui-Mergind prin comună tul, am ajuns la poarta Măcănașu. Rămii pur și mit dacă te uiți în cyrtea gospodarului : peste 90 de oi, 6 capre, 2 porci, un cal, 30—40 de păsări.— Ce le dați să mănince atîtor animale ?Aflăm că primăria i-a acordat două hectare de pajiște, furajele corespunzătoare pentru contracte și 10 hectare de pășunat în pădure. Acestea toate, împreună cu porumbul obținut pe lotul dat în folosință, îi ajung să întrețină in condiții excelente un număr chiar mai mare de vite și păsări.— Mă ajută consiliul popular, dar și eu contractez masiv cu statul. Anul acesta am încheiat contract pentru 300 kg de lină — toată lina de pe cele 90 de oi — 1 200 1 de lapte, 45 de miei, 2 porci, 500 ouă.Pe aceeași uliță, în poarta unei case era trasă o căruță. Din ea se descărca gunoi de grajd. Fără să mai așteptăm invitația deputatului cu care mergeam, intrăm în gospodăria lui Marin Danciu. Ne-au atras solariile întinse care împinzeau curtea. Aflăm de la gospodar că crește și păsări și animale mari, dar plăcerea lui cea mare e să se ocupe de cultura roșiilor. Intrăm într-un solar și, intr-adevăr, acum, în plină

iarnă, ne trezim în mijlocul a de fire de plante viguroase. O vărată grădină, n-o poate consuma lui. A contractat cu kg tomate.— Cred că sînteți spuneam că în comuna noastră sint oameni harnici și pricepuți, a zis la despărțire Stelian Chițu. Dar să mai știți ceva. Noi, deputății, sîntem primii care tractăm pe baza de ‘ .800 kg de lapte, 1 porc, 400 ouă, 100 kg struguri și 3 kg lină. Cit privește problema aceea cu salcîmii, după sesiunea consiliului popular, chiar și ultimii oameni care mai au în grădini asemenea plantații au înțeles că autoaprovizionarea nu se poate realiza cu salcîmi și cu droaia de ciori care cuibează în ei.Desigur, cele aflate însoțindu-1 pe deputatul Stelian Chițu privesc doar secvențe dintr-o singură circumscripție electorală, iar în comună sint 21 de circumscripții. O discuție mai amplă cu primărița comunei, tovarășa Dumitra Dragomir, a pus mai clar în evidență și alte acțiuni pe care primăria intenționează să le ia pentru ca, în cel mult un an, un an și jumătate toți membrii cooperatori să aibă în gospodă-

mii ade- Desigur, producția numai familia statul 5 000 delămurit de ce
la

creștem animale și con- cu statul. Eu de exemplu, ajutorului care-1 voi primi primărie, am contractat :

B Chimiștii de pe marea platformă a Combinatului din Tîrnăveni au realizat, cu forțe proprii, un modern cuptor de carbid de mare capacitate și productivitate complet închis și automatizat. Prin perfecționările aduse, noul cuptor funcționează încă din primele zile la parametrii proiectați și duce la diminuarea, față de cuptorul clasic, a consumului energetic.
0 Colectivul de oameni ai muncii de la Combinatul de fibre sintetice din lași a îndeplinit, înainte de termen, planul la export pe primele două 'luni ale anului. Pină la sfîrșitul lunii februarie se vor vra suplimentar unor firme străinătate mărfuri în valoare peste 17 milioane lei.
B întreprinderea județeană transporturi locale Cluj are în f zent în circulație 120 de autobuze care utilizează motorină în amestec cu gaz metan. In afară de faptul că autobuzele merg... ca pe roate, se economisesc zilnic mari cantități de motorină.
B La Cernavodă a fost dat în folosință un nou dispensar medical dotat cu instrumentar, aparatură și mobilier modern. Noul edificiu de sănătate, încadrat cu personal de specialitate, asigură asistența cală pentru copii și adulți, noapte, în trei schimburi.
B Colectivul de oameni ai cii de la Combinatul chimic nicu Vîlcea aplică noi tehnologii de prelucrare a subproduselor și produșilor reziduali. Pe această cale, în. ultimul timp au fost introduse în fabricație noi produse, care pină acum s-au asigurat din im-

li- din dede pre-

medi- zi șimun-Rîm-

■ Ieri d ieșit de pe liniile de montaj de la întreprinderea „Elec- tromureș" din Tîrgu Mureș caseto- fonul auto cu numărul 20 000. La începutul anului au fost puse in funcțiune trei noi linii tehnologice de mare productivitate care au făcut ca. producția lunară de case- tofoane să .crească de patru ori.■ Stația de incubație din Alexandria a Uniunii județene a cooperativelor de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor Teleorman se extinde cu încă 10 capacități a cite 10 000 pui pe serie fiecare. Anul acesta de aici vor fi livrați gospodăriilor populației din județ, spre a fi crescuți, aproape un milion de pui.■ La întreprinderea mecanică a agriculturii și industriei alimentare din Arad o fost reproiectată instalația pentru măcinat furaje fibroase. Rezultatul : la noul tip de instalație consumul de metal s-a redus la jumătate, iar capacitatea de producție a sporit cu 50 la sută.
B Impresionantă dinamica activității de recondiționare a. pieselor la întreprinderea de reparații Brăila. Intr-un singur an, condiționează 220 loare de peste 170
B în municipiul află în construcție tic cu 260 locuri, care va fi dat în folosință în acest an. De asemenea, în curînd va fi pusă la dispoziția oaspeților cabana Mogoșa cu .107 locuri, ridicată lingă cea mai solicitată pîrtie de schi din Maramureș, într-un peisaj montan vizitat în tot timpul anului de numeroși turiști.

aici se re- repere în va- milioane lei.Baia ■ Mare se un hotel turis-

La mijlocul lunii decembrie 1983, în viața politică și socială a Algeriei a avut loc un eveniment cu profunde semnificații pentru mersul înainte al acestei țări : cel de-al V-lea Congres al Partidului Frontul de Eliberare Națională (F.L.N.). Desfășurat sub lozinca „Munca și exigența — garanție a viitorului" importantul forum politic a dezbătut pe larg principalele sarcini care stau astăzi în fața poporului algerian, pu-' nînd un accent deosebit pe accelerarea progresului economie ca o condiție esențială a consolidării independenței naționale ,și a creșterii bunăstării maselor. Congresul a confirmat însemnătatea acordată în cadrul viitorului plan cincinal (1985— 1989) dezvoltării și modernizării a- griculturii și sectoarelor anexe și a subliniat necesitatea redesfășurării teritoriale a activităților industriale pentru ridicarea la o viață nouă a diferitelor regiuni ale Algeriei.Un loc important în cadrul,lucrărilor congresului l-au ocupat problemele privind creșterea rolului conducător al partidului in toate domeniile și consolidarea structurii sale organizatorice. în raportul prezentat la congres, Chadli Bendjedid, secretar general al F.L.N., președintele țării, a subliniat fermitatea opțiunii socialiste a poporului algerian, precum și hotărîrea conducerii Algeriei de a rărnine fidelă principiilor și idealurilor revoluției naționale.Lucrările congresului'au constituit, de asemenea, un prilej de trecere în revistă a succeselor înregistrate in cei 22 de ani care au trecut de. la proclamarea independenței tînărului stat în direcția lichidării grelei moșteniri a dominației coloniale și a valorificării resurselor naturale în folosul propriu, ceea ce a schimbat radical înfățișarea unor intinse regiuni ale țării. Așa cum s-a arătat la congres, pe harta economică a țării au apărut noi uzine, fabrici, edi- fieii moderne, școli și universități ; a luat o deosebită amploare activitatea de exploatare și prelucrare a petrolului, care s-a materializat prin înălțarea unor mari rafinării și complexe petrochimice la Arzew, Alger, Skikda și Anaba ; s-a intensificat, totodată, acțiunea de fertilizare a pă- mînturilor aride ca urmare a construirii de baraje și â numeroase canale de irigații. Noile direcții de acțiune stabilite de congresul din decembrie al F.L.N. subliniază necesitatea ridicării pe o treaptă superioară a tuturor acestor realizări prin

includerea in efortul de dezvoltare a unor regiuni care au beneficiat mai puțin de pe urma diverselor programe economice de pină acum.Unul din proiectele de perspectivă elaborate in ultima vreme în contextul unor asemenea preocupări il constituie cel referitor la punerea în valoare a platourilor înalte dintre lanțurile muntoase ale Atlasului Saharian și Micul Atlas, proiect strins legat de condițiile geografice speci- ' fice ale Algeriei și mai ales de nevoia acută de a extinde terenurile agricole ; din suprafața totala a țării de 2 381 741 kmp, patru cincimi sînt ocupate de întinderile deșertice, principalele regiuni agricole fiind cuprinse între munții Atlasul Saharian •și Mediterana (325 000 kmp), unde trăiește circa 90. la sută din populația de 18 250 000 de locuitori a Algeriei ; tot aici sînt concentrate marile orașe, porturile și toate zonele industriale. în dorința de. a descongestiona această regiune dens populată și a jnclude noi regiuni în sfera economiei naționale, se preconizează acum punerea în valoare a platourilor înalte de la porțile Saharei, pain construirea unor noi așezări ineflj- jurateide platforme industriale și lanuri de grîne. Așa cum arată ziarul „El Moudjahid", pină acum două secole aici a fost un renumit grinar, care și-a pierdut însă treptat importanța, devenind o regiune semi- aridă, slab populată și străbătută mai ales de turmele de animale ale nomazilor. Pină la sfîrșitul mileniului, întreaga zonă urmează a-și schimba înfățișarea actuală, devenind din nou una dintre cele t mai înfloritoare regiuni ale Algeriei. Operațiunea de revitalizare a pla- ’ tourilor înalte, scrie ziarul, a început dc fapt de mai mulți ani, ea incluzînd ridicarea unui „baraj verde" — o imensă perdea de. arbori de la granița marocană pină la cea tunisiană. menită să stopeze înaintarea deșertului. Tot în această zonă a inceput construirea unei magistrale feroviare in lungime de 1 000 km și s-a trecut la construcția sau modernizarea a peste 10 000 de km de șosele. Potrivit proiectelor aprobate de Congresul F.L.N., zona platourilor înalte va ocupa, de asemenea, un Ioc central in domeniul industrializării, pe cuprinsul ei urmînd să fie înălțate în anii viitori o uzină de automobile în localitatea Tiaret și un centru de cercetări științifice in apropiere de Ain Oussera.
Mi in de-

— Și cum se face că ați rămas ?— Simplu 1 Era mult de lucru. Mi s-a dat să execut alimentarea cu apă a Nehoiului'— proiect și construcție. Aveam un buldozer și 60 de oameni. Ei, da, asta era o problemă. Am hotărit să o rezolv și apoi să plec.— Și ați" rezolvat-o ?— Păi altfel cum ? s-a propus să lucrez subteran, la galeria deviere. Ei, da, era și asta o problemă ! M-a încercat • teama, pentru o clipă. „Nu se poate, Emile, mi-am .Zis, cum să-Ji;. fie fricăj?,jO faci și pe -ăsta și pleci cu fruntea • -&s; T.Ț - Nu, ..dacă ești om întreg, nu poți să pleci cind ți se încredințează răspunderi. In subteran eram coordonator de lucrări. Trei luni mi-au trebuit, trei luni de trudă — acesta-i cuvîntul — să învăț, să mă adaptez din mers, să fur meseria de la maiștri și de la muncitori, să mă adopte oamenii. Mare lucru să te adopte oamenii, adică să se convingă că e'ceva de capul tău, că le meriți încrederea. Și trebuia lucrat repede. Se apropia devierea a- pelor, nu era glumă ! Am lucrat ca subinginer. ca salahor, ca încărcător și descărcător de fier beton, m-am zbătut alături de oameni. Am deschis apoi galerie la Cașota, în 1981. Era primăvară ploioasă. Am făcut tranșeea la portal, am pus cofragul, armătura. Ce mai ploua ! Noaptea se dărîma ce pusesem in picioare, ca în legendă. Scoteam noroiul cu can- ciocul și credeam că nu mai terminăm, nu mai intrăm în munte. Îmi aduc aminte ca acum : un miner' plîngea de furie. Mă încerca și pe mine plîn- sul, dar m-am ținut și am luat-o de la început, cu in- căpățînare. Știți, aici nu un baraj am construit, nu numai un baraj, ci oameni. Las modestia la o parte — m-am construit pe mine însumi. Mă cutremur cînd mă gîndesc ce prostie aș fi făcut dacă nu aș fi rămas pe șantier. Muncind aici, lași ceva trainic în urma ta, cu mindrie, cu răspunderea patriotică, revoluționară pusă la temelia marilor construcții socialiste ale țării.

MATERIALELE REFOLOSIBILE

52% S 48,3% 54,5%
La producția f Fontă de Cuprude oțel / turnătorie

(Urmare din pag. I)ma de cerințele pieței. Firește, în cele din urmă se vă găsi o soluționare corespunzătoare. Aceasta va presupune, desigur, cheltuieli suplimentare și, mai ales, întîrzieri în valorificarea unor mari cantități de resturi textile.Ne-am referit la un caz nedorit. Trebuie să precizăm că, în general, industria reciclării a fost dotată cu o serie de noi capacități care asigură în condiții superioare prelucrarea unor materiale refolosibile, cum sint metalele neferoase, masele plastice, anvelopele pentru reșapare, diferite substanțe chimice ș.a. Țotuși sînt numeroase capacități -la care activitatea pe șantier trenează din
creștere a producției agricole

5rie acel efectiv minim de animale prevăzut în program.Am consemnat din cele relatate de tovarășa Dragomir : „înfăptuirea prevederilor Programului unic nu e o acțiune pe care o poate urmări doar primarul, de aceea toți deputății și toate comitetele de cetățeni au primit sarcina să verifice în circumscripțiile lor electorale, de la o etapă la alta, felul în care cetățenii se încadrează în aceste prevederi. Cum se știe reqensămîntul animalelor se face o dată pe an, dar deputății mergînd din casă în casă ne pot informa „la zi" cu situația creșterii animalelor in fiecare gospodărie. Pe de altă parte, tot deputății ne-au informat că nu numai în Minăstirea există grădini plantate cu arbori neproductivi de soiul sal- cîmilor, ci și în satele aparținătoare, de aceea' toate aceste suprafețe vor fi degajate, iar pămintul va fi folosit pentru creșterea animalelor și cultivarea legumelor. In urma re- censămintului am reținut, pe circumscripții electorale, toate gospodăriile care încă nu au un număr suficient de păsări și animale mari, de aceea lor li se vor livra cu prioritate pui de găină, purcei, miei ș.a.m.d. îneît, în scurt timp, să se ridice cu toate la nivelul fruntașelor. Cit privește pe cei care nu vor să participe la această acțiune de mare interes pentru ei înșiși și pentru

prevederile clare : pă- folosință va harnici, măsurile ca fie
economia națională. Programului unic sînt mintul care le e dat in fi transferat altora maiPrimăria a luat toategospodăriile cooperativelor să ajutate cu furaje, cu semințe selec- • ționate. cu animale pentru Reproducție. Și acțiunea va continua".Ca urmare a sprijinului prevăzut a fi acordat gospodăriei țărănești, iată, sintetic, efectivele de animale existente în comună la sfîrșitul anului trecut și cele care, în urma măsurilor luate, vor exista v- ca efectiv minim — la sfîrșitul anului în curs :

1983 1984bovine 180 300porci 1 137 2 000oi 5 165 7 000capre 287 750păsări . 17 800 30 000iepuri 49 2 500în mod cert, saltul e mare și se va mări, în scopul autoaprovizionă- rii, al îndestulării pieței în general, pe măsură ce gospodăria fiecăruia va începe să se bucure de avantajele creșterii animalelor, ale încheierii unor contracte ferme și avantajoase cu statul, pe măsură ce exemplul fruntașilor va stimula și ambiția celorlalți săteni.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 24 

februarie, ora 20 ~ 27 februarie, ora 
20. în tară : Vremea va fi în general 
umedă cu ceață frecventă. Cerul va fi 
mai mult noros. Vor cădea precipitații 
mai ales sub formă de burniță și 
ploaie în sudul și vestul țării. în rest, 
precipitații locale sub formă de ploaie, 
lapoviță și ninsoare. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat, prezentînd unele 
intensificări din sectorul sudic în Ba
nat și Moldova în. prima parte a inter

valului, iar în a doua parte a inter
valului și în Dobrogea și Bărăgan. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 5 și plus 5 grade, izolat 
mai coborîte, iar valorile maxime vor 
oscila între zero și 10 . grade. Izolat, 
condiții de polei. In București : Vre
mea va fi în general umedă, cu ceață 
frecventă. Cerul va fi mai mult noros. 
Vor cădea precipitații slabe mai ales 
sub formă de burniță și ploaie. Vînt 
slab pînă la' ’moderat; ' Temperaturile’- 
minime vor fi cuprinse între minus 2 
și plus 2 grade, iar-valorile maxime 
vor oscila între plus 2 și plus 5 grade.
Condiții de polei, (Ileana Mihăilă, me- • 
teorolog de serviciu).

Pasta de 
maculatură

diferite cauze, cum sint țiuni ale documentațiilor ție, neasigurarea unor utilaje, insta-. lății sau a efectivului necesar de constructori sau montori. Un control efectuat la sfîrșitul anului trecut de organele financiar-bancare a pus in evidență faptul că din cele peste 500 de obiective verificate din domeniul reciclării «imaterialelor și energiei secundare, aproape 300 nu erau nici măcar începute, la 71 din acestea fiînd expirate și... termenele de punere în funcțiune. Iar concluzia la care s-a ajuns a fost că numitorul comun al cauzelor amintite anterior este lipsa de interes manifestată de factorii care concură la realizarea obiectivelor respective începînd chiar cu beneficiarul investiției. Să amintim cîteva obiective din industria recuperării materialelor aflate în . a- ceastă situație : instalațiile de acid formic și acid oxalic de la Combinatul chimic din Tîrnăveni, instalația de apă oxigenată de la „Solventul" Timișoara, instalații de captare, însi- lozare și livrare a cenușilor pentru 
•_<....,j,-----ța 30czeșij(Paroșeni.conducerea în domeniul refolosibile

imperfec- dc execu-

înlocuirea cimentului Doicești, Comănești șiAșa cum a stabilit partidului, investițiilor recuperării materialelor trebuie să li se acorde un regim prioritar. Cei care răspund de realizarea investițiilor respective cunosc desigur aceasta, dar trebuie să le fie permanent in atenție faptul că pe producția capacităților amintite și a celorlalte a căror punere în funcțiune este întîrziată se contează încă în acest an pentru asigurarea unui volum important de materii prime necesare realizării produselor planificate din diferite sectoare ale economiei, resurse care nu pot fi în nici un caz înlocuite cu materii prime noi.Industria reciclării materialelor are un loc deosebit de important, in ansamblul economiei naționale. Dezvoltarea și mai ales funcționarea acestei industrii la nivelul cerințelor actuale reprezintă o cauză de interes general, căreia trebuie să i se alinieze, deopotrivă, forțele de cercetare și proiectare, unitățile de construcții și montaj, beneficiarii de investiții, furnizorii de utilaje pentru crearea capacităților de prelucrare necesare Ia termenele stabilite și în condiții calitative superioare. Desigur, deosebit de aceasta, de mare însemnătate sînt colectarea și prelucrarea gospodărească a tuturor resurselor materiale refolosibile. Dar asupra acestui subiect vom reveni.

• SPORT • SPORT • SPORT ® SPORT
Azi, începe Iu București

Meciul de tenis România-S.U.A. 
din cadrul „Cupei Davis“Palatul sporturilor și culturii clin Capitală găzduiește (azi, sîmbătă și duminică) meciul de tenis dintre echipele României și S.U.A., contind pentru primul tur al competiției internaționale „Cupa Davis" (grupa mondială, de elită).După întilnirile din anii 1969 (finala „Cupei Davis", la Cleveland), 1971 (tot finală — la Charlotte), 1972 (de asemenea finală — la București) și 1973 (optimi de finală — la San Francisco), aceasta este cea de-a 5-a întilnire România — S.U.A. întrucit sistemul de desfășurare al „Cupei Davis" a fost modificat între timp, acum întrecerea se dispută încă de la început pe grupe valorice ; datorită valorii ei, reprezentativa noastră face parte din grupa mondială, considerată grupa de elită, împreună cu alte 15 formații.Această a cincea întilnire dintre cele două formații suscită un interes deosebit, dată fiind valoarea tenis- manilor ce vor evolua pe terenul dc joc. Echipa României este alcătuită din Ilie Năstase (al cărui palmares este prea bine cunoscut). Florin Se-

gărceanu, Adrian Marcu și Dumitru Hărădău (căpitan nejucător, Alexe Bardan), în timp ce formația S.U.A. are în componență pe campionul mondial , 1983, John McEnroe, pe Jimmy Connors, clasat al II-lea1 în ierarhia mondială 1983 și campion mondial în 1982, precum și pe Jimmy Arias și Peter Flemming (căpitan nejucător, cunoscutul Arthur Ashe).Ieri, la amiază, în sala polivalentă a Hotelului București a avut loc tragerea la sorți a meciurilor.Azi, de la ora 16.15 : Connors — Segărceanu ; în continuare, McEnroe— Năstase.Miine, la ora 16,45 : festivitatea de prezentare a echipelor ; de la ora 17, partida de dublu dintre Năstase, Se- gărceanu și McEnroe, Flemming (formații probabile).Duminică, de la ora 16,15: Connors— Năstase ; în continuare, McEnroe— Segărceanu.Arbitrul principal este Bob Howe (Australia), iar arbitrii neutri sint Bob Jenkins și David Mercer (Marea Britanie).
T

Ieri, la fotbal :

Nici o surpriză în optimile de finală 
ale „Cupei României"Joi, pe terenuri neutre,'s-au disputat șapte meciuri din cadrul optimilor de finală' ale „Cupei României" la fotbal, competiție ce se desfășoară sub egida „Daciadei".Iată rezultatele tehnice și autorii golurilor :Rm. Sărat : Petrolul Ploiești — Dunărea C.S.U. Galați 1—0 (0—0). Unicul gol a fost marcat de Catinca.Ploiești : Dinamo — F.C. Olt 2—0 (2—0). Punctele au fost înscrise de Dragnea și Augustin.Alba Iulia : F.C. Argeș — U.T. Arad 2—1 (1—1). Au înscris : Toma și Moiceanu (din lovitură de la 11 m), respectiv,. Cigan.Odorheiu Secuiesc : A.S.A. Tg. Mureș — Viitorul Gheorghieni 2—0 (0—0). Golurile au fost realizate de Gali și Muntean.Brăila : Steaua — S.C. Bacău 1—0 (după prelungiri). Golul calificării echipei bucureștene a fost marcat, în minutul 93, de Stoica.Făgăraș : Corvinul Hunedoara — Jiul Petroșani 2—1 (după prelungiri). Autorii golurilor : Cojocaru și Petcu, respectiv, Dosan.Pitești : Sportul studențesc — Chimia Rm. Vîlcea 7—6 (după prelun

giri și executarea loviturilor de la 11 m). După 90 de minute de joc și prelungiri, scorul era egal : 2-t-2(mpreaseră Coraș, Mihai Marian, respectiv, Roșea din lovitură de la 11 m și Carabageac). După prelungiri, studenții bucureșteni au înscris cinci lovituri de la 11 m, iar vilcenii au ratat prin Roșea !Pentru sferturile de finală ale competiției s-au calificat echipele Dinamo, Petrolul Ploiești, Corvinul Hunedoara, Steaua, F.C. Argeș Pitești, A.S.A. Tg. Mureș și Sportul studențesc.
★La Timișoara, în meci restanță din „16“-imiie de finală, echipa Universitatea Craiova a întrecut cu 2—I (2—1) formația F.C. Bihor Oradea. Au marcat : Irimescu (din lovitură, de la 11 m) și Cămătaru, respedjv Grosu (din lovitură de la 11 m).Wn optimile de finală, Universitatea Craiova va întilni formația Rapid.Sferturile de finală sînt programate pentru ziua de miercuri, 21 martie ; între timp, va trebui să se dispute și restanța Rapid — Universitatea Craiova, din optimi.

Duminică, 26 februarie : TRAGERE LOTO 2Administrația, de Stat Loto-Pro- nosport organizează duminică 26 februarie 1984 ultima tragere Loto 2 din această lună — prilej de noi cîștiguri în autoturisme „Dacia 1 300“ și importante sume de bani. Biletul de participare costă numai 10 lei și poate fi completat cu o variantă achitată sută la sută sau
cu patru variante achitate în cotă de 25 la sută. Indiferent de cota jucată, fiecare bilet are drept de ciștiguri la toate cele trei extrageri a cite patru numere, care însumează 12 numere din 75. Agențiile Loto-Pronosport mai pot elibera numai astăzi și miine bilete cu numerele alese de participanți.



de mess^e între președinție
i președintele ftaiai

ci! prilejul prezentării scrisorilor de acreditare 
de către noul ambasador al țării noastre la MaputoMAPUTO 23 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii. Socialiste România, au fost transmise tovarășului Samora Moises Machel, președintele Republicii Populare Mozambic, un salut cordial și cele mai' bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului mozambican urări de bunăstare și prosperitate.Mulțumind călduros, tovarășul Samora Moises Machel a transmis, la rîndul său, tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai cordiale urări de fericire personală, de noi succese pe calea dezvoltării multilaterale a României socialiste.Președintele Republicii Populare Mozambic a evocat cu căldură relațiile tradiționale de prietenie și cooperare dintre cele două țări și

s

; ORIENTUL MIJLOCIUBEIRUT 23 (Agerpres). — Schimburi de focuri cu arme automate si de artilerie s-au înregistrat joi la Beirut, agențiile internaționale de presă informind despre dueluri peste linia de demarcație dintre sectoarele estic și vestic ale capitalei. Potrivit agenției Reuter, au fost atinse mai multe cartiere de locuințe, precum și taberele de refugiați palestinieni Sabra și Chatila din sudul Beirutului.Totodată, au fost semnalate ciocniri in sectorul Souk El-Gharb, din regiunea de munte. între unități ale armatei libaneze și, milițiile druze. Un bilanț al victimelor arată că la Beirut și în suburbiile sudice ale o- rașului, 15 persoane din rîndul populației civile au fost ucise, iar 58 rănite, informează surse ale poliției libaneze.Pe de altă parte, agenția Associated Press transmite că in capitala libaneză au continuat contactele in vederea degajării unui acord de încetare a ostilităților.
Întîlnirea tripartită de la Lusaka

Crearea unei Comisii mixte angolezo—sud-africane 
pentru supravegherea încetării focului și retragerii efectivelor 

R.S.A, de pe teritoriul AngoleiLUANDA 23 (Agerpres). — După cum transmite agenția angoleză de presă ANGOP in capitala Zambiei — Lusaka — a avut loc o intîlnire tripartită la care au participat reprezentanți din Angola, Africa de Sud și S.U.A. Aceste tratative — i precizează agenția citată — se în- , scriu în eforturile diplomatice ale R.P. Angola pentru crearea cadrului necesar în vederea retragerii trupelor sud-africane de pe teritoriul angolez și accelerarea procesu- 1 lui de independență al Namibiei.în cadrul unei conferințe de presă ■ organizate la Luanda, ministrul angolez de interne, Alexandre Rodrigues, a declarat că Ia Lusaka a fost creată o Comisie mixtă angolezo- sud-africană nentru supravegherea încetării focului la frontiera de sud a Angolei și a retragerii efectivelor sud-airicane de pe teritoriul angolez.Apreciind ca un pas pozitiv recen^ 
ta intîlnire, agenția AnGOP subli

IDEI NOVATOARE, ANALIZE PROFUND ȘTIINȚIFICE ÎN GÎNDIREA 
TEORETICĂ A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

———— . ) - —:  

Cheltuielile militare -f o povară tot mai grea pe umerii popoarelor
Este de înțeles că, dacă va continua creșterea bugetelor mili

tare în ritmurile din ultimii ani, aceasta va submina măsurile și 
semnele unei redresări economice, va duce la o înrăutățire și mai 
gravă a situației economice generale. Dacă nu se va opri cursa înar
mărilor, atunci și perspectivele economice sînt puse sub semnele 
întrebării.

NICOLAE CEAUȘESCUUna din realitățile dramatice ale zilelor noastre - realitate pe care România socialistă, prin glasul președintelui ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a pus-o cu tărie in evidență - este faptul că, împingînd lumea în pragul declanșării unui holocaust nuclear, cursa înarmărilor are consecințe din cele niai grele asupra popoarelor chiar și fără ca armele respective să fie folosite. Sustrăgînd circuitului productiv imense resurse, escalada înarmărilor și a cheltuielilor militare afectează în cel mai înalt grad dezvoltarea economică și socială în lume, mutilează condițiile de viață ale popoarelor, afectează grav creșterea nivelului lor de trai. O serie de fapte și date recente, inclusiv declarații ale unor personalități și organizații competente vin să adauge noi și edificatoare mărturii în acest sens, constituindu-se în tot atîtea incriminări ale caracterului profund nociv al spiralei tot mai accentuate a înarmărilor.Irosirea unor masive fonduri financiare, resurse materiale și umane prin accelerarea cursei înarmărilor perturbă grav economia statelor, fiind resimțită chiar și de țările cele mai dezvoltate.Practic, nu există școală economică de prestigiu în lume care să nu recunoască faptul că „intensificarea cursei înarmărilor înrăutățește criza economică" — cum precizează ziarul londonez „FINANCIAL TIMES". Cu toate acestea, mal există „teoreticieni" care încearcă să acrediteze ideea că intensificarea înarmărilor ar contribui la... încălzirea economiei. Un răspuns categoric dă a- cestor aserțiuni primul ministru al 6uediei, Olof Palme, care spune : 
„Mitul potrivit căruia cercetarea și 
producția militară ar fi utile pentru 
economia națională a fost creat de 
fasciștii germani. Ei au fost cei care 
au susținut că producția de război ar 
da impulsuri economiei și ar contri
bui la soluționarea problemei ocupă
rii forței de muncă. Aceasta a fost 
marea minciună a anilor ’30. Aseme
nea „teorii" se fac auzite și astăzi. 
Adevărul este insă că in vremurile 
noastre ea sună fals. In realitate, 
producția de arme subminează eco
nomia".într-adevăr, potrivit previziunilor Biroului Internațional al Muncii, in 1984, in condițiile noii intensificări a 

popoare, precum și sprijinul politic, moral și .material al României, personal al tovarășului Nicolae Ceaușescu, acordat luptei de eliber rare națională a poporului mozambican și, după cucerirea independenței politice, eforturilor pentru depășirea subdezvoltării și ridicării nivelului de civilizație a Mozambicu- lui. Președintele Machel a evocat cu deosebită satisfacție întilnirile cu tovarășul Nicolae Ceaușescu și a subliniat importanța înțelegerilor convenite și necesitatea realizării acestora.Schimbul de mesaje a avut loc cu prilejul prezentării scrisorilor de a- creditare de către tovarășul Vasile Mușat, în calitate de ambasador al Republicii Socialiste România in Republica Populară Mozambic.
TUNIS 23 (Agerpres). — La Tunis a avut loc o reuniune a Comitetului Central al Mișcării de Eliberare Națională Palestiniană „Al Fatah“ — principala componentă a Organizației pentru Eliberarea Palestinei, transmite agenția palestiniană de știri WAFA.în cadrul lucrărilor au fost analizate rezultatele convorbirilor cu celelalte organizații palestiniene și problema stabilirii unei date pentru viitoarea intîlnire a Consiliului Național Palestinian.De asemenea, au fost trecute în revistă concluziile prezentate de comitetul pregătitor 'al Conferinței generale a „Al Fatah", programată pentru luna mai a.c.CAIRO — Marea Britanie a hotărît să extindă pentru încă un an mandatul contingentului său din cadrui Forței multinaționale de observatori din Sinai, amplasată la granița dintre Egipt și Israel, anunță agenția M.E.N.

niază că guvernul angolez a demonstrat disponibilitatea sa de a participa Ia orice inițiativă capabilă să ducă la soluționarea situației din Africa australă, soluționare ce presupune retragerea necondiționată și imediată a trupelor sud-africane de pe teritoriul angolez, aplicarea prevederilor rezoluției 435 a Consiliului de Securitate al O.N.U. privind accesul la independență al Namibiei, încetarea agresiunilor regimului minoritar de la Pretoria împotriva Angolei.Prezența Angolei la convorbirile tripartite, precizează ANGOP, ,n-a avut drept scop discutarea diferitelor faze ale procesului de independență al Namibiei intrucit — se subliniază — aceste probleme trebuie discutate direct, fără intermediari, între părțile interesate — Organizația Poporului din Africa de Sud- Vest (S.W.A.P.O.), reprezentantul legitim al poporului namibian, și Republica Sud-Africană.

cursei înarmărilor, numărul șomeri
lor în statele membre ale O.E.C.D.— din care fac parte cele mai dezvoltate țări capitaliste — va atinge 
35 milioane, cu 5 milioane mai mult 
decît în 1982. Or, nivelul șomajului este „barometrul întregii economii"— după cum sublinia revista americană „U.S. NEWS AND WORLD REPORT". Iar Neil Kinnock, liderul Partidului laburist din Marea Britanie, consideră că „șomajul este 
indicatorul cheie al stării economici". Și, după părerea sa, „o atare situație, ca cea din prezent; lumea occidentală nu a mai cunoscut din anii ’30".

Bugete de austeritate — 
dar în ce direcție și pe sea
ma Cui ? ®ste de la sine înțeles că în toate țările — ținînd seama de gravitatea crizei, a consecințelor sale pe plan economic, social și politic — s-au întreprins și se întreprind măsuri pentru redresare economică. Nu există stat afectat de criză, chiar dintre cele mai bogate și mai dezvoltate, care să nu fi adoptat „bugete de austeritate", măsuri sau planuri de acțiune, programe pe termen scurt sau pe termen lung etc., incercînd să scoată economia din imobilism. Asemenea bugete, măsuri sau ' pro

Perspective favorabile dezvoltării 
colaborării româno-spaniole 

Convorbiri ale ministrului de externe al României la MadridMadrid 23 (Agerpres). — în cadrul vizitei oficiale pe care o efectuează în Spania, tovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, a avut convorbiri cu Fernando Moran, ministrul afacerilor externe a! Spaniei. Au fost examinate stadiul și perspectivele de dezvoltare a relațiilor bilaterale și s-a efectuat un amplu schimb de păreri privind situația internațională.Cei doi miniștri de externe au exprimat voința guvernelor român și spaniol de a acționa cu hotărîre pentru impulsionarea și dezvoltarea continuă a raporturilor de prietenie și cooperare dintre România și Spania, pentru diversificarea schimburilor comerciale și a cooperării economice și industriale, a relațiilor tehnico- științifice, culturale și pe alte planuri de interes comun, pe măsura potențialului și resurselor de care dispun cele două țări. în acest sens, s-a stabilit să se acționeze pentru pregătirea și convocarea, »în curînd, a Comisiei mixte de colaborare economică. De asemenea, s-a discutat realizarea unor acțiuni mai largi pentru o mai bună cunoaștere și apropiere reciprocă între cele două țări și popoare. Cei doi miniștri au procedat la un schimb de vederi cu privire la principalele probleme ale vieții internaționale actuale și au convenit promovarea conlucrării dintre cele două state pentru o politică de pace, dezarmare și, în primul rind, de dezarmare nucleară, de destindere și dialog, de colaborare și înțelegere în Europa și in lume.
„NU VREM RACHETE NUCLEARE!"

Aspect de la o recentă demonstrație a populației din Niirnberg împotriva instalării de rachete nucleare cu rază medie de acțiune pe teritoriul R.F. Germania
ITALIA : Amplu program ds acțiune 

împotriva armelor atomiceROMA 23 (Agerpres). — Comitetul național de coordonare a luptei pentru pace din Italia a elaborat un program de acțiuni care prevede organizarea, in diferite orașe ale țării, a unor manifestații de masă, dezbateri publice cu participarea unor cunoscuți oameni de știință și politicieni pentru explicarea pericolelor pe care le comportă cursa

grame de austeritate art fost adoptate, după cum se știe, în țări ca S.U.A., R.F.G., Anglia, Olanda, Danemarca, Italia etc. Sînt măsuri și acțiuni justificate de nevoile fiecărei societăți, ale fiecărui stat și care impun, mai ales in asemenea momente, rigori deosebite și multă strictețe, inclusiv unele sacrificii, in folosirea fondurilor financiare și a resurselor materiale și umane, economii severe, la toate capitolele bugetare, cu scopul de a reimprima un curs ascendent economiei, de a-i asigura o dezvoltare stabilă.Ce se observă insă ? „Bugetele de austeritate" ale țărilor occidentale operează, fără excepție, reduceri 
dramatice la toate capitolele privind 
cheltuielile sociale, inclusiv cele destinate să amelioreze condițiile de viață ale celor mai nevoiașe categorii ale populației, iăsind in 
schimb neatinse, ba, mai mult, spo
rind continuu cheltuielile in scopuri 
militare, așadar neproductive.Adică 'sacrificiile — adeseori inerente și inevitabile în condiții de criză — sînt făcute numai și exclusiv 
Ia cheltuielile sociale, în timp ce lar- ghețea continuă să caracterizeze bugetele militare !Astfel :

• aproape în toate țările capi
taliste s-au redus termenele pentru 
care se plătesc infimele ajutoare de 
șomaj, în unele state perioada respectivă atingind doar un număr limitat de săptămini ;

0 au scăzut ajutoarele sociale plătite de unele municipalități celor care nu au nici un fel de venituri ;
® s-au efectuat reduceri la chel

tuielile prevăzute pentru transportul 
public, pentru invățămint, sănătate.La întocmirea bugetelor de austeritate, specialiștii dovedesc o grabă și o „inventivitate" deosebite in descoperirea de noi domenii ale ocrotirilor sociale pe care să le reducă. Iată un exemplu : la sfirșitul

La Madrid, tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, ministrul afacerilor externe, a avut o întrevedere cu secretarul pentru probleme internaționale al Partidului Alianța Populară, Luis Guillermo Perinat, care a transmis mulțumirile președintelui partidului, Manuel Fraga Irribarne, pentru primirea si discuțiile avute la tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Frontului Democrației și Unității Socialiste, președintele Republicii, în timpul recentei vizite efectuate in țara noastră la invitația Consiliului Național al F.D.U.S.S-a exprimat dorința reciprocă de extindere a contactelor intre F.D.U.S. și partidul Alianța Populară în folosul întăririi relațiilor românb-spa- niole, a prieteniei și colaborării dintre cele două popoare.
★Totodată, ministrul afacerilor externe a avut o întrevedere cu președintele Congresului Deputaților, Gregorio Peces Barba, în cadrul căreia au fost discutate probleme legate de dezvoltarea relațiilor dintre România, și Spania și s-a subliniat importanța raporturilor dintre cele două parlamente la mai buna cunoaștere și apropiere dintre cele două țări, la promovarea mai activă a schimburilor comerciale și cooperării economice, precum și în alte domenii, la reluarea politicii de destindere, independență și colaborare.

înarmărilor, și, îndeosebi, a celor nucleare.Cele mai mari demonstrații vor avea loc în Sicilia, la Comiso, in ziua de 8 martie, din inițiativa participantelor la tabăra păcii, instalată in imediata apropiere a bazei militare unde se montează rachete -nucleare americane cu rază medie de acțiune.

anului trecut trezoreria din Marea Britanie a operat o „economie bugetară" de 230 milioane lire sterline la capitolul care prevedea o serie de înlesniri la plata chiriei pentru unele categorii de cetățeni cu venituri modeste. Urmarea ? Circa 2 milioane de asemenea familii au fost afectate, bugetul lor amputîn- du-se săptămînal cu cîte 5 lire * sterline.Situații similare s-au înregistrat și în alte țări occidentale : în R.F.G. s-au diminuat cheltuielile pentru transportul public, educație și sănătate ; în Italia, numărul celor avînd dreptul la „ajutoare sociale" (care intervin după ce încetează ajutorul de șomaj) s-a redus cu citeva sute de mii ; în Olanda și Belgia, o serie de indemnizații in cazuri de creșteri de prețuri sau de inflație au dispărut de pe lista capitolelor bugetare etc.Ce se întîmplă cu cheltuielile pentru înarmare ?Din păcate, nicăieri „austeritatea bugetară" n-a lovit aceste sectoare. Dimpotrivă, în toate țările occidentale au fost substanțial sporite bugetele pentru cheltuielile militare.
Peste 1 100 dolari pe an 

de la fiecare cetățean pen
tru înarmare. Pent"u exercițiul financiar 1984, Congresul S.U.A. a aprobat un buget militar record de 249,8 miliarde dolari cu 17,3 miliarde mai mult decît anul precedent. Dar lucrurile nu se opresc aici. Pentru anul financiar 1985, care începe la 1 octombrie, în proiectul de buget înaintat Congresului S.U.A. la începutul acestei luni, se prevede la capitolul alocațiilor militare o creștere de 14,5 la sută față de anul precedent.Asemenea cheltuieli uriașe sînt în cea mai mare parte acoperite prin impozitele plătite de cetățeni. După cum arată presa americană, în ceea ce privește sumele irosite pe înarmări revin fiecărui locuitor al Sta
telor Unite nu mai puțin de 1 100 dolari, nivel fără precedent in perioadele de pace.Dintre celelalte țări membre ale N.A.T.O., pe locul următor se situează R.F. Germania, cu 57 miliarde mărci. Și nu este deloc intîmnlător că ministrul finanțelor, Gerhard- Stoltenberg, anunța luna trecută că 
impozitele și taxele percepute de

BRUXELLES

întrevederi româno-belgieneBRUXELLES 23 (Agerpres). — Tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., s-a intîlnit, la Bruxelles, cu Frank Swaelen, președintele Partidului Social-Creștin Flamand, partid de guvernămînt.Cu această ocazie, a fost relevată evoluția relațiilor dintre Frontul Democrației și Unității Socialiste și P. S. C. Flamand, exprimîndu-se dorința extinderii acestora, în interesul prieteniei dintre popoarele român și belgian, al conlucrării fructuoase dintre România și Belgia pe plan economic, tehnico-științific, cultural și politic.în cursul discuțiilor au fost abordate problemele actuale ale vieții politice de pe continentul european, necesitatea depășirii situației grave de încordare la care s-a ajuns, de a se opri noua escaladare a cursei înarmărilor nucleare, ce prejudiciază însăși existența popoarelor europene și securitatea mondială.Președintele P. S. C. Flamand a apreciat remarcabilele inițiative de pace, pătrunse de un înalt spirit constructiv și de profundă responsabilitate ale președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae
Vizita delegației parlamentare 

române în DanemarcaCOPENHAGA 23 (Agerpres). — în cadrul vizitei oficiale de prietenie pe care o întreprinde in Danemarca, la invitația Folketingului, delegația parlamentară română, condusă de tovarășul Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, a avut, la Copenhaga, o întrevedere cu Svend Jakobsen, președintele parlamentului, cu alți parlamentari danezi, cu lideri ai unor partide politice. A fost exprimată satisfacția față de cursul ascendent al relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări, popoare și parlamente, apreciindu-se că există reale posibilități pentru amplificarea lor.Subliniindu-se rolul contactelor parlamentare la apropierea și mai buna cunoaștere dintre popoarele român și danez, a fost reafirmată ho- tărirea celor două foruri legislative
MANIFESTĂRI CULTURALE DEDICATE ROMÂNIEI

LISABONA 23 (Agerpres). — In 
sala mare a Muzeului municipal din 
orașul portughez Setubal a fost 
inaugurată o expoziție de carte 
romanească, in cadrul căreia, la loc 
de cinste, s-au aflat operele tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

Totodată, a avut loc vernisajul 
expoziției „Momente din lupta po
porului român pentru unitate și in
dependență națională".

In cadrul festivității de' deschi
dere au fost evocate momente din 
istoria poporului român, din viața 
și activitatea revoluționară a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, precum 
și propunerile șt inițiativele țării 
noastre in problemele majore care 
frământă astăzi omenirea.

ATENA 23 (Agerpres). — In să
lile Camerei de comerț și industrie

la contribuabilii vest-germani vor 
marca o tendință de creștere in 1984.

Poveri mari sint aruncate și in 
spatele zecilor de milioane de con
tribuabili din Marea Britanie, Fran
ța, Italia, ca și din toate țările 
membre ale N.A.T.O., ale căror 
cheltuieli militare se ridică la un 
loc in 1984 la uriașa sumă de peste 
350 miliarde dolari.Tendințele de înarmare rapidă, promovate de unele cercuri conservatoare din Japonia, și-au găsit oglindire in cererea Agenției pentru apărare (Ministerul Apărării) de a obține o majorare de 6,88 la sută a bugetului militar pentru acest an financiar (care cuprinde în Japonia perioada 1 aprilie 1984—30 martie 1985). în cazul în care parlamentul aprobă proiectul prezentat de guvern, ar fi vorba de o sumă de 
2 934,9 miliarde yeni — ceea ce 
înseamnă că fiecare cetățean japo
nez trebuie să achite in anul res
pectiv cite 25 000 yeni.Aruncînd grele poveri pe umerii majorității populației, escalada cheltuielilor militare duce, în același timp, in mod inevitabil, la neutralizarea eforturilor de redresare a economiei. Astfel, într-un interviu televizat, cunoscutul economist Henry Kaufman aprecia că in 1984 S.U.A. vor cunoaște doar „o anumită tendință de redresare" ce va fi 
„încetinită de o serie de anomalii 
economice importante", în special de un deficit record al bugetului federal, de ratele ridicate ale dobînzilor și de un procent destul de înalt al șomajului.în ceea ce privește MAREA BRITANIE, agenția Reuter arăta că, deși previziunile oficiale sint optiSint date, cifre, realități care vin să pună ți mai mult în lumină justețea și oportunitatea propunerilor României, ale președintelui Nicolae Ceaușescu privind necesitatea opririi cursei furibunde a înarmărilor și a cheltuielilor militare, înghețarea acestor cheltuieli și trecerea la reducerea lor, într-o primă etapă, cu 10-15 la sută.Fără îndoială, înghețarea bugetelor militare de către toate statele și, în primul rind, de către statele mari, puternic înarmate și apoi trecerea la reducerea lor ar avea o însemnătate deosebită în ceea ce privește limitarea escaladării înarmărilor, trecerea la dezarmare. In același timp, « asemenea măsuri ar elibera resurse importante care ar putea fi utilizate pentru soluționarea problemelor economice și sociale presante ale fiecărei țări, ca și sprijinirea eforturilor țărilor in curs de dezvoltare. Aceasta și numai aceasta este singura cale rațională, in conformitate cu interesele de pace și progres ale tuturor popoarelor lumii.

Nicolae PLOPEANU

Ceaușescu, care i-au adus un binemeritat prestigiu mondial, au contribuit Ia amplificarea renumelui internațional al României socialiste.
★Tovarășul Dumitru Popescu s-a intîlnit, de asemenea, cu Willy De Clercq, viceprim-ministru, ministrul finanțelor și comerțului exterior ai Belgiei, membru al conducerii Partidului Liberal Flamand.Cu acest prilej, s-a exprimat satisfacția ambelor părți față de raporturile bune existente intre Frontul Democrației și Unității Socialiste și Partidul Liberal Flamand, partid de guvernămînt, manifestindu-se dorința comună de a le extinde, în scopul întăririi prieteniei dintre popoarele român și belgian.Willy De Clercq a evocat cu plăcere vizita pe care a făcut-o in România, evidențiind impresia profundă pe care i-au produs-o întîlni- rea și convorbirile cu președintele României, tovarășul Nicolae Ceaușescu.în cursul convorbirii au fost abordate cu deosebire probleme ale schimburilor comerciale și ale cooperării economice dintre România și Belgia.

supreme de a-și aduce 'O contribuție sporită la identificarea de noi modalități menite să ducă la intensificarea raporturilor tradiționale de prietenie dintre România și Danemarca pe plan politic, economic, tehnico-științific și cultural. Totodată, au fost relevate înaltele responsabilități care revin parlamentelor și parlamentarilor in actuala situație internațională extrem de încordată, evidențiindu-se dorința celor două parlamente de a extinde colaborarea pe plan bilateral și in cadrul Uniunii Interparlamentare, în vederea promovării păcii, înțelegerii și colaborării în Europa și în lume. S-a procedat, de asemenea, la o informare reciprocă privind preocupările actuale ale celor două popoare și parlamente.
din Salonic (Grecia) a fost prezen
tată o expoziție de carte româ
nească, la loc de cinste aflindu-se 
operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu șl tovarășei Elena 
Ceaușescu traduse in limba greacă.

De asemenea, a avut loc vernisa
jul expoziției documentare de fo
tografii „Momente din lupta po
porului român pentru unitate și 
independență națională".

MADRID 23 (Agerpres). — La 
Centrul cultural „N. Salmeran", din 
Madrid, s-au deschis, sub patrona
jul Ministerului spaniol al Culturii 
și al Primăriei din capitala Spa
niei, expoziția de fotografii „Mo
mente din lupta poporului romă", 
pentru unitate și independență na
țională", precum și o expoziție re
prezentativă de cărți românești cu 
tematică istorică.

miste, „1984 va fi un an critic pen
tru economia țării". „Anglia se află in fața unor opțiuni dureroase" — declara ministrul finanțelor, Nigel Lawson. Dificultăți intimpină și R.F.G., unde se face simțită „com
plicarea contenciosului economico- 
social" — cum se exprimă agenția D.P.A. — generat și de numărul mare al celor rămași fără lucru, „înviorarea deși pare să fi început, șomajul nu scade, ci crește" — scrie „FRANKFURTER RUNDSCHAU". Consecințele crizei economice sint resimțite, de asemenea, de OLANDA, ITALIA. FRANȚA, DANEMARCA, JAPONIA, AUSTRALIA, CANADA, NOUA ZEELANDĂ.

Cine profită de pe urma 
cursei înarmărilor ? Dar nu toți membrii societății sint obligați să suporte povara cursei înarmărilor. Pentru că, marile monopoluri și in 
special cele angajate în cercetarea 
și producția de armament, se bucură 
de tot felul de facilități și reduceri 
de taxe, ceea ce le permite să obțină 
profituri tot mai mari. Astfel, in ultimele luni, opt din cele mai mari firme producătoare de armament din S.U.A. și-au văzut sporite profiturile cu 23 la sută. Potrivit revistei „POLITICAL AFFAIRS", valoarea acțiunilor companiilor angrenate in fabricarea de rachete, avioane și tancuri au sporit, față de perioada de destindere din deceniul trecut, după cum urmează: acțiunile companiei „Northrop" — de 16 ori, „Lockheed" — de 38 de ori, „General Dynamics" — de 17 ori, „Boeing" — de 16 ori etc.

HANOI

Reuniune consultativăHANOI 23 (Agerpres). — în perioada 22—23 februarie a avut loc la Hanoi intîlnirea consultativă a președinților grupurilor naționale din unele țări socialiste — membre ale Uniunii Interparlamentare. Au participat delegațiile din R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, R.P.D. Coreeană, Republica Cuba, R.D. Germană, R.P. Mongolă, R P. Polonă, Republica Socialistă România, U.R.S.S., R.P. Ungară, R.S. Vietnam.S-a efectuat un schimb de păreri privind rezultatele celei de-a 70-a Conferințe a Uniunii Interparlamentare (Seul — octombrie 1983). Delegațiile participante au examinat, de asemenea, acțiunile care urmează a fi întreprinse la cea de-a 71-a Conferință a Uniunii Interparlamentare, care urmează să se desfășoare la Geneva, in aprilie 1984, in vederea întăririi și intensificării activității Uniunii Interparlamentare in direcția păcii, dezarmării și cooperării intre popoare.Tovarășul Truong Chinh, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Vietnam, președintele Consiliului de Stat al R.S. Vietnam, a primit pe șefii delegațiilor.
CIPRU

Plenara C.C. al A.K.E.LNICOSIA 23 (Agerpres). — La Nicosia s-au desfășurat lucrările plenarei C.C. al Partidului Progresist al Oamenilor Muncii din Cipru (A.K.E.L.), consacrare examinării u- nor probleme interne și internaționale. Secretarul general al partidului, Ezekias Papaioannou, a condamnat proclamarea unilaterală a „Republicii Turce a Ciprului de nord", subliniind necesitatea întăririi unității tuturor ciprioților și reglementării problemei Ciprului pe o bază echitabilă. Referindu-se la situația deosebit de complexă pe arena internațională, vorbitorul a afirmat că în prezent există în lume forțe capabile să schimbe cursul periculos al evenimentelor —» popoarele, mișcarea internațională antirăzboinică fiind un factor important al luptei pentru pace, pentru asigurarea vieții pe planeta noastră.
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CONVORBIRI LIBIANO — IU- 1 I GOSLAVE. Moammer El Geddafi, | conducătorul Marii Revoluții de la1 Septembrie al Jamahiriei Arabe j I Libiene Populare Socialiste, l-a primit pe președintele Consiliului | Executiv Federal al R.S.F.I., Milka I . Planinț. îii cacțrul convorbirii "au 1 fost examinate probleme ale sta- . I diului actual și perspectivele reia- ! țiilor bilaterale, precum și aspecte | | ale situației internaționale, inclusiv activitatea mișcării de nealiniere. O î 1 atenție specială a fost acordată 1■ gravelor probleme din domeniul 1 relațiilor economice și necesității ■I unei cooperări mai strinse intre I țările in curs de dezvoltare, care I | resimt cel mai mult efectele crizei economice mondiale.
■ REUNIUNE LA PANMUNJON. * 
\ încetarea imediată a manevrelor.
■ militare „Team Spirit 84“ din Co- I

Ireea de Sud a fost cerută cu hotă- ■ 
rire de reprezentantul părții R.P.D 
Coreene in cadrul ședinței, de la 
Panmunjon, a Comisiei militare de |

I armistițiu in Coreea — informează 
agenția A.C.T.C. Reprezentantul i

I părții R. P. D. Coreene a reliefat

I gravele consecințe ale acestor ma- • 
nevre de anvergură — la care par
ticipă trupe ale S.U.A. și ale regi
mului de la Seul — asupra situației I 

| din Peninsula coreeană, subliniind 
că „Team. Spirit 84“ constituie o I

• violare a spiritului acordului de ar
mistițiu. 1

I ÎN FAVOAREA LEGALIZĂRII I 
P.C. BRAZILIAN. Guvernatorul I

I statului brazilian Rio Grande lo Norte, Agripino Maia, ales in I •această funcție din partea Partidu-I .lui Democratic Social din Brazilia1 — de guvernămînt —, s-a pronun-.I ‘,at in favoarea legalizării Partidu- I lui Comunist Brazilian. în cadrul < 
I procesului de transformări democratice ce au loc în țară, a arătat I el, partidul comunist are dreptul II să acționeze la fel ca și celelalte 1 formațiuni politice. Comuniștii, a iI precizat guvernatorul, trebuie să-și I facă cunoscute statutul și progra- ‘I nul lor de acțiune.

CONSILIUL MONDIAL AL PA- | 
I Cil a hotărît si declare o „Săptă- 
I mină a Mișcării de nealiniere" in- I 
• cepind de la 1 martie. In cadrul 
manifestării vor fi organizate reu- * 
niuni șl demonstrații in favoarea .

I politicii de nealiniere, pentru pace I
— transmite agenția Prensa Latina. |

O REUNIUNE A FONDULUI I 
1 O.N.U. PENTRU COPII a început • la Nairobi. Ea este consacrată exa- ‘ minării strategiei organizației pen-I tru o „revoluție in domeniul sănă- I tății copilului" în Africa, contin-’n* |I in care zilnic mor, in medie, 13 703 copii din cauza bolilor și a malnu- j triției.
I PREȘEDINTELE TURCIEI IN.I ARABIA SAUDITĂ. La Riad au în
ceput convorbirile oficiale intre I

I regele Fahd ibn Abdul Aziz al Ara- 
biei Saudite, și președintele Tur- I 
ciei, Kenan Evren, sosit intr-o vi- |

■ zltă în capitala saudită, in cursul 1 căreia vor fi examinate relațiile i
I bilaterale și unele probleme inter- I 

naționale de interes comun. Este II prima vizită întreprinsă de un șef 
de stat turc in Arabia Saudită, no- I 
tează A.F.P. e |

I ADUNAREA LEGISLATIVA DIN .I SALVADOR a hotărit prelungirea pe o nouă perioadă de 30 de zile, II incepind de la 26 februarie, a stăriiI de asediu, in vigoare de la 5 martie I 1980. în acest, context, remarcă ob- | servatorii politici din San Salvador, ■ alegerile prezidențiale prevăzute sf j se desfășoare la 25 martie — șeru- | tin pe care opoziția l-a calificat •I drept o farsă electorală — vor avea , loc sub regimul res’rîngerii drep-'| I‘urilor fundamentale cetățenești i prevăzute de starea de asediu.
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