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SISTEMELE DE IRIGAȚII 
- pregătite din timp să asigure 

apa necesară culturilor!
la lumina Hotărârii Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,

a indicațiilor și orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu

RIDICAREA CAIITATII PRODUSELOR
- problemă fundamentală pentru progresul 

continuu al economiei naționale
Avem o dotare modernă în multe ramuri, la nivelul tehnicii celei mai avan

sate. Dispunem și de forța umană necesară, de o clasă muncitoare - care a acu
mulat o experiență bună - de tehnicieni, de ingineri, de o forță de cercetare pu
ternică. E necesar acum să unim toate aceste forțe cu baza tehnico-materială și 
să asigurăm o producție de înaltă calitate și nivel tehnic, care să facă cinste și 
să constituie o mîndrie pentru oamenii muncii, pentru poporul nostru!

NICOLAE
r

ț- Un obiectiv fundamental situat de 
partidul nostru, de secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
in centrul preocupărilor tuturor co
lectivelor de oameni ai muncii îl 
constituie ridicarea continuă a nive
lului tehnic și calitativ al produse
lor. Pe linia preocupărilor constante 
pentru traducerea în viață a acestui 
obiectiv se înscrie analiza efectuată 
recent de Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. asupra modului în 
care sînt duse la îndeplinire măsu- 

. rile stabilite în domeniul îmbunătă
țirii calității produselor, potrivit 
Programului elaborat și adoptat la 
sfîrșitul anului trecut de conducerea 
partidului. Hotărîrea adoptată în 
acest sens de Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., publicată în 
presa de ieri, relevă cu pregnanță 
rolul major, contribuția determinan- 

. tă a secretarului general al partidu
lui, tovarășul. Nicolae Ceaușescu, la 
fundamentarea Programului de ridi

care a nivelului tehnic și calitativ 
al produselor în perioada 1983—1985 
și pînă în 1990, program care creează 
un cadru superior activității de ridi
care a calității, creșterii răspunderii 
pe întreaga filieră de realizare a 
produselor, de la concepție și proiec
tare, pînă la execuție și finalizare.

Numeroase exemple atestă că, prin 
aplicarea riguroasă a prevederilor 
acestui program, a întăririi contro
lului în acest domeniu, intr-o serie 
de unități, îndeosebi din industriile 
metalurgică, construcțiilor de mașini, 
electronică și electrotehnică, chimi
că, industria ușoară ș a., s-au reali
zat produse cu caracteristici și per
formanțe tehnice și economice supe
rioare ; totodată, a sporit preocupa
rea întreprinderilor, centralelor și 
ministerelor pentru ridicarea nivelu
lui tehnic și calitativ al produselor, 
în- continuare, înfăptuirea măsurilor 
tehnico-organizatorice menite să per
mită realizarea ".nor produse de 
înaltă calitate implică o muncă plină

de răspundere din partea fiecărui om 
al muncii, a fiecărui colectiv, o acti
vitate bine organizată, întărirea or
dinii și disciplinei în producție, la 
fiecare loc de muncă, acolo unde 
odată cu realizarea producției fizice 
se hotărăște și calitatea ei. Trebuie 
limpede înțeles și demonstrat în 
practică că toți cei ce realizează ma
șinile, utilajele, orice alte produse 
poartă efectiv și nemijlocit răspun
derea pentru îndeplinirea cu strictețe 
a condițiilor de calitate Și a cerin
țelor tehnice prevăzute.

Insistăm asupra responsabilității 
majore ce revine fiecărui om al mun
cii in angrenajul complex, al realiză
rii unor produse de înaltă calitate, 
competitive, la nivelul exigențelor 
beneficiarilor interni și ale partene
rilor externi, ținind seama de analiza 
exigentă făcută de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. în legă
tură cu faptul că nu peste tot re
zultatele obținute în această privință

CEAUȘESCU
s-au situat Ia nivelul dotării tehnice 
și al experienței acumulate de colec
tivele de oameni ai muncii.

Pornind de la cerința realizării ri
guroase a prevederilor Programului 
de ridicare a nivelului tehnic și ca
litativ al produselor, Hotărîrea Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. subliniază, din capul locului, 
răspunderea ce revine conducerilor 
ministerelor, centralelor și întreprin
derilor, organelor și organizațiilor de 
partid și sindicat, U.T.C. și de femei, 
celorlalte organizații de masă și ob
ștești, care trebuie să situeze per
manent în centrul preocupărilor lor, 
ca o problemă fundamentală, îmbu
nătățirea radicală a calității produ
selor. în acest sens, Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. a 
stabilit o seamă de măsuri organiza
torice, tehnice și politice menite să 
asigure intensificarea acțiunilor pe

(Continuare în pag. a IlI-a)

Suprafața agricolă prevăzută a se 
iriga în acest an de către unitățile 
agricole de stat și cooperatiste este 
de aproape 2,9 milioane hectare — 
cu circa 400 000 hectare mai mult 
față de anul trecut. Asigurarea 
funcționării la întreaga capacitate 
a tuturor sistemelor existente, de 
care depinde irigarea culturilor pe 
toate suprafețele amenajate, consti
tuie un factor de cea mai mare în
semnătate pentru realizarea in acest 
an de producții agricole record. Toc
mai de aceea, chiar dacă zăpezile 
și ploile din ultima perioadă au re
făcut în bună parte rezerva de apă 
din sol, pregătirea sistemelor de iri
gații trebuie să continue intens pînă 
la finalizarea tuturor lucrărilor pla
nificate.

Termenul pentru Încheierea tutu
ror pregătirilor — 1 martie — a ex
pirat. Totuși, din datele furnizate 
de Ministerul Agriculturii rezultă că, 
la data de 2 martie, în timp ce în 
unele județe multe lucrări s-au în
cheiat, în altele există serioase res
tanțe.

REPARAREA ȘI DECOLMATA- 
REA CANALELOR DE ADUCȚIU- 
NE A APEI. . Pentru a se asigura 
funcționalitatea canalelor, în această 
iarnă trebuia să se execute un vo
lum de decolmatări de 5 113 000 mc 
terasamente, precum și reparații pe
1 206 000 metri pătrați. Decolmatările 
s-au executat in proporție de 87 la 
sută din prevederi, iar reparațiile la 
canale — 66 la sută. Dacă in județele 
Constanța, Tulcea, Bihor, Satu Mare, 
Cluj și Hunedoara curățirea canale
lor s-a efectuat integral, iar în jude
țele Olt, Giurgiu, Brăila, Buzău, Pra
hova, Galați, Bacău și Mureș este în 
stadiu avansat, această lucrare este 
mult întîrziată în județele Dolj, Ia
lomița, Călărași, Timiș, Arad, Dîm
bovița, Vaslui și altele. Cu totul 
necorespunzătoare este însă situația 
în ce privește repararea canalelor 
de irigații. Această lucrare este mult 
rămasă în urmă tocmai în județele 
Teleorman, Dolj, Constanța, Tulcea 
și Ialomița, unde există și cele mai 
mari suprafețe amenajate pentru 
irigații. Deoarece repararea cana
lelor este obligatorie pentru evi
tarea pierderilor prin infiltrații a 
apei pompate în sisteme, se desprin
de necesitatea urgentării executării 
acestei lucrări.

REVIZII ȘI REPARAȚII LA STA
ȚIILE ȘI AGREGATELE DE POM
PARE. Din cele 2 323 stații de pom
pare prevăzute, au fost reparate
2 107 — adică 91 la sută. Totodată, 
au fost reparate 10 888 de agregate 
de pompare din 11 469 prevăzute —

adică 95 la sută. O atare situație tre
buie să determine, mai ales în jude
țele unde sînt rămîneri în urmă, o 
intervenție urgentă din partea orga
nelor agricole locale pentru înche
ierea grabnică a reparațiilor. Cu atît 
mai mult, cu cît cele mai mari 
există tocmai în județele Ialomița, 
Constanța, Călărași, Brăila, Galați 
și Vrancea, unde precipitațiile redu
se din timpul verii fac imperios ne
cesară funcționarea sistemelor de 
irigații la întreaga capacitate.

PUNEREA LA PUNCT A ECHI
PAMENTELOR MOBILE DE UDA
RE. Exploatarea la capacitate maxi
mă a sistemelor de irigații și reali
zarea întocmai a programelor săp- 
tămînale de udare a culturilor în 
timpul verii sînt nemijlocit legate 
de repararea și asigurarea echipa
mentelor mobile de udare. Eără 
acestea apa nu poate ajunge la ră
dăcina plantelor. Or, pînă la data 
de 2 martie, conductele au fost re
vizuite și reparate în proporție de 
96 la sută din prevederi, aspersoare- 
le — de 86 la sută, iar motopompele 
— de numai 82 la sută. O cauză a 
intîrzierilor o constituie faptul că, 
și acum, multe unități agricole nu 
au adus echipamentele de udare la 
centrele specializate de reparații. 
Așa se explică de ce în unele județe, 
cum sînt Călărași, Olt, Giurgiu, 
Buzău Tulcea, Teleorman, Vrancea 
și Mehedinți, mai sînt de reparat un 
mare număr de conducte și asper- 
soare. De aceea este absolut necesar 
ca organele agricole județene să ia 
măsuri urgente pentru ca fiecare 
unitate agricolă să transporte echi
pamentele de udare la centrele de 
reparații. Acestea trebuie să se afle 
în unități înainte de începerea cam
paniei de udare a culturilor.

In mod deosebit se cuvine să fie

soluționată problema asigurării echi
pamentelor de udare pentru supra
fețele unde acestea s-au deteriorat 
și pentru amenajările noi, unde ele 
nu s-au asigurat pînă acum. Există 
fonduri asigurate și s-au făcut co
menzi către întreprinderile producă
toare. Important este ca aceste în
treprinderi să livreze echipamentele 
contractate în cel mai scurt timp.

In ansamblul pregătirilor ce 
se fac pentru punerea la punct a 
sistemelor de irigații, o atenție de
osebită trebuie să se acorde orga
nizării activității de udare a cultu
rilor. Ne referim, în primul rind, la 
asigurarea numărului necesar de 
udători și motopompiști de care de
pinde exploatarea optimă a amena
jărilor. Subliniem această cerință 
deoarece, în anii trecuți, multe nea
junsuri ce s-au manifestat în exploa
tarea unor sisteme au fost generate 
tocmai de lipsa udătorilor și a mo- 
topompiștilor. Tocmai de aceea, 
acum, odată cu repartizarea supra
fețelor spre a fi lucrate în acord 
global de către membrii cooperatori, 
în fiecare unitate agricolă trebuie să 
se stabilească și obligativitatea aces
tora de a aplica udările pe supra
fețele respective.

Se desprinde concluzia că, deși 
termenul stabilit a expirat, mai sînt 
multe de făcut pentru ca, Intr-ade
văr, sistemele de irigații să poată 
funcționa din plin în vara acestui 
an. Tocmai de aceea, comitetele ju
dețene de partid, organele agricole 
județene, consiliile agroindustriale și 
conducerile unităților agricole tre
buie să întreprindă urgent măsuri 
hotărîte pentru încheierea în cel mai 
scurt timp a tuturor lucrărilor de 
care depinde irigarea culturilor, ori 
de cîte ori este nevoie, pe toate su
prafețele amenajate.

ÎN JUDEȚUL SATU MARE

A începui semănatul plantelor furajere
în județul Satu Mare 

a început campania 
însămîpțărilor de pri
măvară. In cooperati
vele agricole Petrești, 
Cărei, Ardud, Tășnad, 
Tiream și altele au 
fost semănate primele 
500 hectare cu trifoi

(în cultură ascunsă), 
din cele 2 000 hectare 
prevăzute pe ansam
blul județului. Intru- 
cît vremea se încăl
zește, sînt premise ca 
această lucrare să se 
încheie în 3—4 zile, 
urmînd să se declanșe

ze și semănatul ovăzu
lui și sfeclei de zahăr. 
Totodată, formațiile de 
tractoare din asocia
țiile legumicole pregă
tesc patul germinativ 
pentru culturile din 
prima urgență. (Octav 
Grumeza. corespon
dentul „Scînteii").

Competență tehnică și științifică, răspundere îndeplinită exemplar, zi de zi - iată caracteristicile activității munci
toarelor și tehnicienelor de la întreprinderea „Electrotehnica" din Capitală Foto : Sandu Cristian 

^FEMEILE — 0 PUTERMICfl FORȚĂ IH ACTIVITATEĂ EMOffiT 

Rezultatele superioare ale muncii,

Se naște un nou motor la „Timpuri 
noi" ; incorporează în el compe

tență și conștiință revoluționară

MUNCA PENTRU ÎNFLORIREA

PATRIEI - EXAMENUL SUPREM 
AL OAMENILOR ȚÂRII

Evocînd cu emoție și mîndrie episoade 
din drumul formării și maturizării profe
sionale și revoluționare a generațiilor de 
muncitori care au făurit, sub conducerea 
partidului, industria modernă a României

® La „Timpuri noi", pe urmele unui motor fabricat 
în primul an de după naționalizare

® La „Vulcan", pe urmele unui reportaj publicat 
în „Scînteia" cu aproape patru decenii în urmă
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, două ipostaze ale 

răspunderii muncitorești : maistrul 
și ucenicul

rodul competenței
și spiritului gospodăresc al femeilor

De mai bine de o sută 
de ani, în fiece dimi
neață, invariabil, o ima
gine mereu... punctuală 
îți dă întîlnire pe malul 
drept al Oltului, la 
Sfintu Gheorghe ; ai 
spune că face parte din 
minunatul peisaj, in 
trepte, al orașului : sute 
de femei coboară în pas 
sprinten, tăifăsuind, rî- 
zind, strigindu-se una pe 
cealaltă. Băsmăluțe mul
ticolore, bucle cochete, 
priviri deschise, bună 
dispoziție contagioasă... 
Se spune că însuși Oltul, 
cit e el de grav și de ta
citurn, pîndește acest 
moment și le salută cu 
drag, în fiecare zi : Bună 
dimineața, Mărie I Bună 
dimineața, Iren ! Bună 
dimineața, Ană ! Bună 
dimineața, Rozalia ! De 
mai bine de o sută de 
ani... Cam de cînd au po
posit în acest frumos 
oraș transilvan primele 
războaie de țesut meca
nice. Pe locul unde se 
află astăzi moderna în
treprindere textilă „Ol
tul" se deschisese prima 
instituție de învățămînt 
industrial din județ — 
atelierul-școală pentru 
țesut, care avea să re
prezinte nucleul fabri
cii de textile înființată 
un an mai tîrziu. Așadar, 
de mai bine de o sută de 
ani, harnicele și pricepu
tele femei de aici țes 
pînză, o pînză imaculată

și trainică apreciată în 
toată țara.

...Septembrie 1974. în 
chiar anul în care între
gul popor, într-un gind 
și o voință, l-a ales pre
ședinte al Republicii, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a făcut o nouă 
vizită de lucru la între
prinderea textilă „Oltul", 
încă de la Congresul al

produse de mare finețe, 
veți obține rezultate mai 
bune.

Acest. îndemn a găsit 
ecou imediat in conștiin
ța lor, ceea ce n-a întîr- 
ziat să se vadă. Astfel, 
la numai un an, se putea 
vorbi de îmbunătățirea 
calității producției, de o 
gamă sortimentală diver
să, de rezultate remarca-

PRINTRE TEXTILISTELE DE LA 

„OLTUL", COLECTIV DISTINS 

CU „ORDINUL MUNCII"

IX-lea al partidului, în
treprinderea pășise pe 
calea dezvoltării și mo
dernizării, iar rezultatele, 
concretizate în creșterea 
substanțială a producției, 
erau vizibile.

— Aveți un colectiv 
harnic, cu bogată expe
riență, avea să le spună, 
cu această ocazie, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. 
Un asemenea colectiv 
trebuie să producă lu
cruri de mare finețe, de 
înaltă calitate, nu numai 
pinz.eturi obișnuite. Spre 
asemenea producție să 
vă îndreptați toată aten
ția. Și în domeniul ex
portului, dacă veți oferi

bile la export. In același 
an, întreprinderii i s-a 
conferit „Ordinul Mun
cii" clasa I.

— înalta distincție, își 
amintește cu emoție to
varășa Szabă Irina, se
cretara comitetului de 
partid al întrenrlnderii, 
mi-a fost înmînată de se
cretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. A fost un 
moment de neuitat și in 
viața mea, și în viața în
treprinderii. Ne-a stimu
lat și mai mult elanul in 
muncă, încrederea în 
forțele noastre.

Au urmat premii și 
diplome la numeroase

tîrguri naționale șl inter
naționale, comenzi peste 
comenzi la export. Este 
știut că, de regulă, în
treprinderile textile ex
portă produsele lor in
direct, prin fabricile de 
confecții. Țesătoarele de 
la /Oltul" și-au înființat 
o secție de croitorie, a- 
dueîndu-și aminte ce 
frumos știu ele, „de la 
mama, de-acasă“, să bro
deze, și, astfel, iată-le 
oferind spre vinzare se
turi de lenjerie de pat, 
fețe de masă și șervețele 
în tonuri coloristice di
verse, piese de îmbrăcă
minte pentru cei mici din 
cupoanele „căzute" la 
croit, cămăși de noapte, 
articole de plajă... Ast
fel, peste jumătate din 
producția întreprinderii 
ia, anual, calea exportu
lui direct, iar restul — 
valuri de pînză fină, de 
calitate suoerioară — ia 
drumul fabricilor de con
fecții, pentru a se trans
forma în bluze, cămăși 
bărbătești, rochii ușoare, 
vaporoase... Le admirăm 
cu toții, le recunoaștem 
cu ușurință, ne întrebăm 
adesea cum reușesc fe
tele de la „Oltul" să vină

Anica FLORBSCU 
PALJANOS Maria

(Continuare 
în pag. a V-a)

40 DE ANI DE MARI IZBlNZI SUB STINDARDUL PARTIDUlllU

j OAMENII MUNCII - CONSTRUCTORI Șl CRONICARI DE ISTORIE NOUĂ J

I SCRISORI DE LA CITITORII „SCÎlfTEIF i
Electrotehnica - mărturie vie 

a prestigiului tehnicii românești
Recunoștința noastră se exprimă prin 

fapte, prin sporurile producției de cărbune
Fac parte din generația de oameni 

ai muncii care, cu 14 ani In urmă, 
au participat la punerea in func
țiune a modernei întreprinderi 
bucureștene „Electrotehnica". În
ființarea acestei unități constituie 
încă o dovadă a justeței politicii 
partidului nostru, a conducerii sale, 
de promovare permanentă a pro
gresului industrial, a înnoirilor in 
toate domeniile, potrivit cerințelor 
economiei naționale. Pentru că noua 
capacitate are menirea să producă 
instalații și mijloace de automati
zări electronice necesare unor im
portante sectoare ale industriei 
noastre, cum ar fi construcția de 
mașini-unelte, metalurgia, energe- 
tica și, totodată, să reducă și im
porturile la asemenea instalații.

Importanța ce s-a acordat între
prinderii noastre reiese și din ur
mătoarele date. Dacă la începutul 
existenței sale unitatea avea 800 de 
locuri de muncă și realiza circa 
500 de produse electrotehnice, acum 
lucrează aici de 3 ori mai mulți 
muncitori, maiștri, ingineri șt spe
cialiști, realizindu-se peste 850 pro
duse not și instalații de mare com

plexitate. Produsele uzinei noastre 
pot fi întîlnite în toate sectoarele 
economiei naționale. Astfel, noi aco
perim integral necesarul de instala
ții electronice de acționare pentru 
industria siderurgică, livrăm insta
lații pentru noile centrale hidro și 
termoenergetice, contribuim la rea
lizarea fabricilor de ciment, atit a 
celor din țară, cit șl a celor desti
nate exportului. Practic, s-ar putea 
spune că produsele noastre intră in 
componența tuturor mașlnilor-unel- 
te complexe fabricate în țara 
noastră.

Ne bucură, de asemenea, faptul 
că an de an au sporit calitatea, fia
bilitatea și competitivitatea produ
selor noastre, s-au redus cheltuieli
le materiale la mia de lei (cu 23 
lei numai în anul curent față de 
1983), ș-a realizat o producție de 
patru ori mai mare dintr-o tonă de 
metal față de anul 1970 și s-au

Mircea RADULESCU
muncitor specialist, întreprinderea 
„Electrotehnica" din Capitală

(Continuare în pag. a V-a)

Mă număr printre numeroșii mi
neri ai Văii Jiului ce locuiesc îm
preună cu familiile lor în aparta
mente noi, confortabile. Muncesc 
de mulți ani la întreprinderea mi
nieră Lupeni, în renumita brigadă 
a lui Constantin Popa, Erou al 
Muncii Socialiste, în sectorul IV, la 
un complex mecanizat. Munca noas
tră, străduințele de a da patriei cît 
mai mult cărbune cocsiflcabil ne 
dă multe satisfacții. Prin grija 
partidului și statului nostru, perso
nal a iubitului conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, nouă, minerilor, 
ne-au fost create condiții dintre 
cele mai bune de muncă șl de viață.

Noul cartier de locuințe „Bărbă- 
teni“, ce se ridică în centrul civic 
al orașului Lupeni, unde locuiesc 
și eu cu familia mea, va fi unul 
dintre cele mai frumoase din 
Valea Jiului. Pînă acum, con
structorii au predat aici locatarilor 
2 247 apartamente in blocuri cu o 
linie arhitectonică modernă — ce

să spun, o frumusețe de clădiri — 
avînd la parter magazine mari, lu
minoase, moderne, se spune că sint 
peste 2 600 mp spații comerciale. 
Pînă la sfîrșitul acestui cincinal se 
vor mat construi atei încă 1 000 de 
apartamente și 1 200 mp spații co
merciale. Pentru copiii noștri sint 
ridicate deja două școli și se va 
mal construi și un liceu. In curind, 
noul nostru cartier va fi dotat șl cu 
un magazin universal, iar în viitor 
se vor înălța o casă de cultură, un 
spital, un hotel, o hală pentru des
facerea produselor agroalimentare.

Sîntem mindri șl sintem bucuroși 
că munca noastră, a minerilor, este 
răsplătită și apreciată de condu
cerea partidului și statului nostru. 
Adresindu-mă „Scînteii" cu aceste

Mihai BUCĂTARU
miner, sectorul IV
al întreprinderii miniere Lupeni

(Continuare în pag. a V-a)
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MUNCA PENTRU ÎNFLORIREA PATRIEI - EXAMENUL SUPREM AL OAMENILOR ȚĂRII
Evocînd cu emoție și mîndrie episoade din drumul formării și maturizării profesionale și revoluționare 
a generațiilor de muncitori care au făurit, sub conducerea partidului, industria modernă a României

„Am crescut odată tu uzina, 
purtăm răspunderea pentru viitorul ei"

Privesc pe fereastră in curtea 
uzinei „Timpuri Noi" : un nou 
lot de electrocompresoare na
vale, gata ambalate, așteaptă să 
fie expediat la beneficiar. Mun
citorul specialist Cornel Nedelcu 
îmi urmărește privirea și zîm- 
bește. Surprind însă în ochii lui 
lumini de mîndrie. Probabil că 
la fel i-au strălucit ochii astă- 
vară cind...

Dar să-l lăsăm pe el să po
vestească.

— Ieșisem cu mașina, cu în
treaga familie, in împrejurimile 
Bucureștilor. Era zi de odihnă 
și''voiam să ne bucurăm sufle
tul cu priveliștile cîmpului. Am 
oprit, Ia un moment dat, pe un 
vîrf de deal, de unde se deschi
dea o vedere frumoasă asupra 
unui sat. In liniștea locului am 
auzit un păcănit de motor, un 
păcănit regulat cum făceau ve
chile motoare de moară. Dar 
ăsta nu era motor de moară, nu 
mă putea înșela pe mine. I-am 
strîns repede pe ai mei, i-am 
urcat în mașină și am luat-o pe 
un drumeag, pe urmele zgomo
tului. Drumeagul m-a scos la 
grădina cooperativei din Cor- 
netu. Am oprit și, fără să-i dau 
explicații grădinarului care mă 
privea uimit, m-am dus întins 
spre baraca de unde se auzea 
glasul motorului. Da, așa era : 
iui motocompresor de tip Deutz- 
8, unul printre primele pe care 
le-am produs noi după naționa
lizare, în 1949. Mergea încă, era 
robust, strălucea ca nou... îm
pingea harnic apa în brazdele 
grădinii. Mi-am exprimat mira
rea cu glas tare, le-am a- 
rătat alor mei motorul : „La 
fabricarea lui am lucrat și 
eu. Și iată că încă func
ționează". „Cum să nu func
ționeze, tovarășe — mi-a repli
cat puțin supărat grădinarul. Cu 
motorul ăsta am început noi 
cooperativizarea. L-am îngrijit 
cum ne-au instruit cei de la fa
brică, de unde l-am cumpărat 
atunci. A fost făcut temeinic, cu 
răspundere, ca pentru timpurile 
noi pe care Ie începeam!". Știți, 
și eu, în 1949 abia îmi începeam 
meseria. în acest prim motor 
muncitorii uzinei însă investi
seră toate speranțele lor de vii
tor. El reprezenta pentru noi, 
muncitorii tineri de atunci, noua 
istorie a uzinei. Sigur, de atunci 
producția noastră ț-a diversifi
cat, construim motoare diesel de 
diferite tipuri, pînă la 120 de cai 
putere — le intîlniți în indus

tria extractivă, pe șantierele de 
îmbunătățiri funciare, echipează 
excavatoare pe Canalul Dunăre 
— Marea Neagră. Dar moto
compresorul de la Cornetu, pen
tru noi, era începutul marilor 
răspunderi muncitorești în noua 
noastră viață. Și nu mă mai in
duram să mă despart de el, pri- 
vindu-1 cu emoție.

— Cum s-a declanșat istoria 
nouă, revoluționară la uzinele 
„Timpuri Noi", care-i sînt te

r..LA „TIMPURI NOI**. PE URMELE
UNUI MOTOR FABRICAT, 1N PRIMUL
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AN DE DUPĂ NAȚIONALIZARE

© în fața unor fotografii vechi, retrăind cu 
muncitori veterani momentele luptei re
voluționare ©Del Mai 1949, la defilare cu 
primul motocompresor © Ceea ce nu se 
află în filele monografiei... • Autocondu- 
cerea muncitorească își spune, prin fapte, 
cuvîntul ® Cu gîndul la tehnica anului 2000

meliile de luptă și faptă mun
citorească?

Vasile Niță, fost muncitor la 
„Lemaitre" (cum se numea, 
înainte de naționalizare, uzina), 
pensionar astăzi, povestește :

— în noaptea de 23 spre 24 
August 1944 am fost chemat la 
întreprindere. Sunase ceasul să 
luăm arma în mină și să-l 
izgonim pe cotropitorul fascist. 
Ne pregătiserăm mult pentru acel 
eveniment, eram încredințați că 
vom izbîndi. Sub conducerea 
comuniștilor, muncitorii se or
ganizaseră în formațiuni de 
luptă patriotică, învățaseră pe 
ascuns să mînuiască armele. 
Mi-am pus un codru de pîine în. 
traistă și, încolonat, alături de 
tovarășii mei de muncă, am ple
cat în Aleea Alexandru, locul de 
concentrare a formațiunilor 
muncitorești din Capitală. Și de 
acolo la luptă, împreună cu 
ostașii armatei noastre. Ne asu
maserăm răspunderea făuririi 

unei lumi mai drepte și mai 
bune.

Privim împreună fotografiile 
Infățișind vechile hale ale uzi
nei. Maistrul Tudor Nicolae, 
pensionar și el acum, se uită 
atent, încearcă să-și amintească 
numele oamenilor după figurile 
lor dintr-o fotografie. E greu, e 
foarte greu, fotografia e încețo
șată de timp., Una dintre ele 
reprezintă curtea uzinei și un 
colț de hală.

— De aici au pornit formațiu
nile noastre de luptă în noaptea 
aceea, așa cum amintea Vasile 
Niță — spune el. Vedeți, locul 
acesta păstrează în memoria lui 
amintiri scumpe nouă,' de neui
tat. Locul acesta vorbește despre 
lupta noastră împotriva exploa
tării — aici ne adunam cind 
declaram grevele înfruntîndu-1 
pe patron, de aici am plecat în 
coloană la grandioasa demon
strație a muncitorimii bucureș- 
tene organizate de partid la 1 
Mai 1939, pentru libertate, îm
potriva fascismului ; la poarta 
uzinei împărțeau manifestele 
comuniștii în anii crînceni ai 
dictaturii, chemîndu-ne să ne. 
organizăm, ă ne ridicăm la 
luptă și să urmăm războiul 
dezlănțuit de fascism. Tot de 
aici ne încolonam și plecam în 
toamna și în iarna lui 1944, 
participînd Ia marile bătălii ale 
partidului comunist pentru cu
cerirea puterii politice. Spunea 

foarte bine Vasile adineaori : 
muncitorii își asumaseră răs
punderea făuririi noii lumi. De 
neuitat rămine momentul cind 
muncitorii au luat în mîinile lor 
destinul uzinei, în iunie 1948. 
întregul nostru colectiv munci
toresc se adunase aici, în curte. 
Vuietul sirenei ne încălzea su
fletele, vestindu-ne că victoria 
este a noastră.

— Muncitorii v-au numit a- 
tunci director al întreprinderii. 
Care au fost primi pași ai uzinei 
în noua sa istorie ?

— De fapt, primii pași în 
noua lor istorie... Ne-am 
zis : generații întregi am lup
tat împotriva exploatării. De-a 
lungul timpului muncitorii de 
la fostul „Lemaître" făuri
seră produse din fontă — gri
laje, guri de canal, felinare 
chiar, reparaseră vagoane și lo
comotive cu abur, tot ce vrei și 
ce nu vrei, după cum o cereau 
interesele patronilor. Gata, se 
terminase. Scrutam viitorul nos
tru, al uzinei, al țării. Eram un 
colectiv cu experiență bogată 
— pentru acel timp — în con
strucții de mașini. De aceea, 
partidul ne-a cerut să construim 
motoare pentru mecanizarea a- 
griculturii. Ne-am asumat aceas
tă răspundere și, în citeva luni 
de zile, după o muncă înverșu
nată, la 1 Mai în 1949, am mers 
la defilare cu primul nostru 
motocompresor de tip Deutz 
funcționind. Era o răspundere 
demonstrată prin fapte ! Așa 
cum mereu a demonstrat, 
în anii socialismului, colectivul 
nostru muncitoresc. De aceea 
mă gîndesc eu că, de fapt,’uzina 
aceasta care numără 120 de ani 
vechime de-abia in acești ani 
își trăiește adevărata tinerețe, 
adevăratele ei răspunderi. Și nu 
greșesc deloc afirmînd că vîrsta 
ei reală este egală cu vîrsta li
bertății noastre.

— Veniți des prin uzină ?
— Nu se poate altfel. Ea este 

viața noastră. Aici am învățat 
ce înseamnă să fii revoluționar, 
cum să lupți să schimbi lumea, 
cum șă construiești noua lume. 
Schimbul nostru de Aline, cum 
îi numeam pe tinerii din noile 
promoții de muncitori, s-a do
vedit la înălțime, a făurit o 
nouă uzină, de nerecunoscut ; 
mai ales în ultimele două de
cenii, după Congresul al IX-lea 
al partidului, transformarea ei a 
fost totală. Lăsați monografia

Din cind in cind, drumurile Iui Tudor Nicolae, primul director muncitor al uzinei „Timpuri Noi", astăzi pensionar, se intersectează cu 
cele ale fostului său colectiv. Prilej de a măsura, cu mîndrie muncitorească, pașii grăbiți ai modernizării

aceea Ia o parte. Nu vă poate 
spune mare lucru despre frea
mătul de azi al muncii de la 
„Timpuri Noi".

Am lăsat monografia Ia o par
te. Avea dreptate interlocuto
rul nostru. Și ne-am adresat 
memoriei oamenilor.

...Era o zi de aprilie a anului 
1980. O zi cu soare mult și cu 
emoții multe. Muncitorii de la 
„Timpuri Noi" îl aveau ca oas
pete, sosit în mijlocul lor cu pri
lejul unei vizite de lucru, pe to
varășul Nicolae Ceaușespu, se
cretarul general al partidului. 
I-au prezentat gama bogată a 
produselor unității. împreună 
au analizat modul cum au fost 
asimilate în fabricație familii 
de motocompresoare și motoare 
diesel de diferite tipuri și pu
teri. Secretarul general al parti
dului a vizitat apoi secțiile 
uzinei, examinînd modul cum 
erau utilizate spațiile de pro
ducție, precum și dotările teh
nice introduse in circuitul pro
ductiv.

— Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ne-a apreciat munca și ne-a 
felicitat — evocă momentul 
maistrul Justinian Oprescu. îm
preună am analizat planurile 
noastre de viitor, sarcinile ce ne 
revin din programul de dieseli- 
zare. Atunci, în consultarea a- 
ceea cu noi, atit de caracteris
tică stilului de muncă dinamic 
și creator al secretarului gene
ral al partidului, s-a hotărît 
profilarea uzinei pe fabricația 
de motoare diesel pină la 120 
cai putere, pe motocompresoare 
și electrocompresoare.

— întîlnirea noastră cu secre
tarul general al partidului a 
fost, în fond, o adevărată coti
tură în destinele uzinei — inter
vine in discuție și maistrul 

Gheorghe Pena, șeful atelierului 
de montaj. Tot ce am hotărît 
atunci, acțiunile întreprinse de 
colectivul nostru îndată după 
vizita de lucru a tovarășului 
Ceaușescu și-au arătat neîntîr- 
ziat roadele. Drumurile noului 
s-au deschis mai limpede, mai 
larg în fața noastră.

— Ne asumăm răspunderi 
noi — subliniază maistrul O- 
prescu. Fiecare secție și-a fă
cut un program de acțiune fi
nind seama de sarcinile speci
fice...

— De pildă ?
— Să luăm, de pildă, secția 

de turnătorie. Avea nevoie de o 
altă hală, cea veche devenise 
insuficientă, cu utilaje înve
chite. S-a discutat în amănunt. 
Unii nu vedeau nici o soluție 
de rezolvare. Spațiul era limi
tat. Și totuși o minte mai isco
ditoare — e greu să o numim, 
nimeni nu revendică paternita
tea ideii — a făcut propunerea 
să se dezafecteze niște magazii 
vechi. Toată lumea a pus umă
rul la muncă și avem acum o 
hală nouă, utilaje gîndite și e- 
xecutate de noi, care au sporit 
mult productivitatea și au ușu
rat munca. Asta s-a petrecut in 
fiecare secție. Gîndirea tehnică 
a fiecăruia a fost solicitată din 
plin, s-au propus soluții de ridi
care a gradului de mecanizare 
și automatizare a procesului de 
producție, soluții ingenioase 
care au adus importante econo
mii de materiale și energie. In
ginerul Baciu, șeful atelierului 
proiectare-autoutilare, spune, în 
glumă, că, din această pricină, 
oamenii de care răspunde au de 
lucru pînă dincolo de anul 2000...

— Aminteați că nimeni nu re
vendică paternitatea unei idei 
tehnice sau de organizare mai 
bună a producției. Cit de efici

ente sînt astfel de idei ? Poate 
ne dați un exemplu.

— L-ați cunoscut pe meșterul 
Cornel Nedelcu de la atelierul 
de prototipuri. Iscodiți-1 cum 
stau lucrurile cu cel mai nou 
produs al uzinei — electrocom- 
presoarele navale. Asta a fost o 
idee a noastră ; s-a dovedit ex
celentă și a fost înscrisă în pla
nul uzinei.

L-am iscodit pe meșterul Cor
nel Nedelcu, omul care a des
coperit in grădina cooperativei 
Cornetu motocompresorul cu 
care a început istoria nouă a 
uzinei.

— Cu vreo doi ani în urmă — 
povestește el — ne-a sosit din
tr-o dată la reparat un lot de 
50 de electrocompresoare nava
le. Mai reparaserăm utilaje de 
acest fel, dar niciodată nu ne mai 
veniseră atît de multe. Ne-am 
apucat să le reparăm „pe ge
nunchi", cum spuneam noi, meș
teșugărește. Uzina nu producea 
un astfel de utilaj. Pentru na
vele noastre maritime se aducea 
din import. Dar, demontîndu-1, 
analizindu-1 piesă cu piesă, bă- 
tindu-ne capul cum să realizăm 
ambielajele, supapele și așa mai 
departe, ne-am zis : „Păi, cum 
așa ? Vom repara mereu elec
trocompresoare navale aduse 
din import pe bani grei ? De ce 
să nu le producem noi ? Ia să 
vedem, fraților !“ întregul co
lectiv al uzinei și-a concentrat 
atenția asupra noului produs — 
și sectorul de prelucrări meca
nice, și turnătoria, și montajul. 
Și le-am rezolvat la performan
țe superioare.

— întrebarea, observ, a căpă
tat răspuns imediat !

— Nu a fost atît de simplu. 
Momentul — de aceea îl și po
vestesc — a constituit o exce
lentă lecție de răspundere mun

citorească, de autoconducere 
muncitorească. Am învățat că 
nimic din ce se întîmplă în via
ța economică a țării nu poate 
să-ți fie indiferent, că uzina e 
chemată să dea răspunsuri la 
probleme deloc ușoare, ivite in 
industria construcțiilor navale, 
ca în cazul amintit, sau să par
ticipe, cu produsele ei, la făuri
rea marilor lucrări de irigații, la 
construcția Canalului Dunăre —• 
Marea Neagră sau în exploată
rile miniere. Vedeți, muncitorul 
de astăzi, dincolo de faptul că 
trebuie să-și stăpînească bine 
meseria, să fie la curent cu tot 
ce e nou, el însuși promovînd 
noul, inventînd și inovînd, este, 
în primul rînd, făuritorul con
știent al politicii economice a 
partidului. Orizontul lui este o- 
rizontul întregii țări pentru că 
el este stăpîn în țară, producă
tor și beneficiar. In cazul de
scris, au fost zile și nopți de 
studiu, de ciocniri de idei, de 
propuneri și sugestii ale munci
torilor și specialiștilor făcute in 
adunările noastre. Climatul a- 
cesta al consultării colective și 
al hotărîrii colective în privința 
bunului mers al uzinei, al con
tribuției ei prompte la progresul 
economiei, al societății — cli
mat caracteristic epocii inaugu
rate de cel de-al IX-lea Congres 
al partidului — constituie un pu
ternic izvor de forță, de creație. 
Răspunderea este a noastră, a 
tuturor 1 Dăm seama de ea prin 
fapte concrete. Dar ce vă poves
tesc eu este un fapt trecut. A- 
vem acum alte proiecte, ne gîn- 
dim la noi produse, mai per
fecționate. Vedeți, acestea sint 
amintirile noastre de azi și de 
mîine.

Dionlsie ȘINCAN

Mindria muncitorului de astăzi
— înalta calificare profesională, 

înalta conștiință socialistă
Viitoarele cadre muncitorești demonstrează prin munca lor ca știu 

sa prețuiasca condițiile bune de pregătire pe care le au

Citim în „Scînteia" din 21 octombrie 1944, sub titlul Viață 
de trudă și mizerie a ucenicilor, un reportaj din care repro
ducem citeva fragmente : „Căminul nr. 4 al celor 130 de 
ucenici de la „Vulcan"... este un garaj transformat la repe
zeală în dormitor pentru copiii fabricii. Sînt 60 de paturi su
prapuse în care dorm cite doi și cite trei pe saltele de paie 
de patru degete grosime. Pernele sînt tot din paie. Dormitorul 
are 15 pături... Copiii dorm în cămașa de zi, udă de nădu- 

zi... Cel puțin jumătate din uce-șeală... Muncesc zece ore pe 
nici sînt bolnavi de plămîni".

Zilele trecute, la uzina „Vul
can" două ipostaze ale prezentu
lui au stat față în față și și-au 
confruntat experiențele : pre
zentul în care este încorporată 
o mare cantitate de trecut (un 
număr de muncitori vîrstnici) și 
prezentul care se pregătește 
să-și încorporeze o mare canti
tate de viitor (un număr de 
elevi de la școala prțfesională 
și de la liceul industrial). Nu se 
vedeau pentru prima oară, e 
limpede, dar cred că pentru pri
ma oară erau în situația să-și 
confrunte — din unghiuri atît 
de diferite, pentru că între ele 
stau 40 de ani de istorie revo
luționară — să-și confrunte acea 
perioadă, acea experiență de 
viață, hotărîtoare pentru un 
muncitor, numită ucenicie.

Le-am citat reportajul din care 
am reprodus mai sus citeva 
fragmente și i-am rugat pe cei 
vîrstnici să ia cuvîntul. Urmă
ream chipurile tinerilor. Greu, 
dacă nu imposibil de descifrat. 
A fost la început o clipă de ui
mire, au deschis ochii mari, dar 
s-au recules repede. Lingă mine, 
cineva îmi șoptește : „Nu le 
vine să creadă..."

— Eu nu sînt de acord cu 
unele afirmații din reportaj, to
varășul ziarist a greșit !

Cuvintele cazangiului ton Do- 
bre, 59 de ani, rostite limpede, 
răspicat, mă aruncă brusc în- 
tr-un vălmășag de gînduri.

— Prima greșeală —> explică 
Ion Dobre — este că nu mun
ceam 10 ore, munceam 12 ; așa, 
să se știe.

— Și schimburi de zi, și 
schimburi de noapte — sublinia

ză matrițerul Gheorghe Ene, 58 
de ani. Nu se uita nimeni că ai 
14—15 ani sau chiar și mal pu

de mvățămînt ® Grijă părintească față de 
„schimbul 4”

țin, te băga în schimbul de 
noapte pentru că și acolo era 
nevoie de corvoadă fără plată.

— Dimineața lucrul începea la 
6,30 — își amintește un alt ca
zangiu, Emil Fîntîneru, 55 de 
ani — dar noi, ucenicii, veneam 
de la 5, pregăteam locurile de 
lucru, focurile, materialele, tot 
ce era nevoie. Așa că munceam 
și 13 și 14 ore în fiecare zi.

— A doua greșeală din ziarul 
de atunci — continuă Ion Dobre 
— e că nu dormeam într-un ga
rai, dormeam în altă parte. In 
atelierul de rotărie se trăsese 
un glasvand — jumătate din în

căpere roți, cealaltă jumătate 
dormitor. Și era o liniște ! (Cei 
vîrstnici rîd). Asta este ! încolo, 
reportajul e foarte exact.

— Dar nu spune nimic des
pre bătaie — observă strunga
rul Otto Iliescu, 58 de ani, și 
descifrez în glasul său, ca și în 
tresărirea celorlalți reînvierea 

’ unei experiențe care i-a marcat. 
Bătaia — spune cu umor inter
locutorul nostru — era baza ac
tivității educative. De bătut, te 
bateau toți : și „șeful", și 
maistrul... Te băteau și profeso
rii la școală.

— Ce școală ? — întreabă
Iliescu Nicolae, din clasa a 
IX-a G a liceului industrial al 
uzinei.
' — Școala de ucenici pe care 
o urmam. Făceam matematică, 
mai bine zis, aritmetică, pină 
pe la regula de trei compusă. 
Ceva română, ceva istorie, geo
grafie ; făceam tehnologie și 
mult desen tehnic. Asta era bine.

— Eu — spune Andrei Ciș
mașu, lăcătuș, 57 de ani — n-am 
învățat meseria la „Vulcan", am 
învățat-o pe moșia Minăstirea. 
Eram 22 de ucenici .și n-aveam 
școală. Două clase, trei, patru, 

cinci cel mult, cite apucase să 
facă fiecare. Umblam desculți 
sau în opinci. Lucram și la meș
teri acasă — îi slugăream adică.

S-a lăsat o tăcere grea. O 
sparge o fată subțirică, Cotuț 
Simona, din clasa a Xl-a C, care 
întreabă :

— în condițiile acestea, pu
teați să îndrăgiți meseria ? Și 
dacă da, dacă ați îndrăgit-o, 
cum de s-a întîmplat așa ?

— Vedeți voi, copii — spune 
Gheorghe Ene, după o vreme — 
lucrurile nu-s deloc simple. 
Noi nu aveam de ales. Sau eram 
a doua, a treia generație de 
muncitori, a patra chiar și ne 
luam soarta în mîini, ne făceam 
și noi muncitori, asta ne era 
scris, sau, ca tovarășul Cișmașu, 
veneam de’ la țară unde pămin- 
tul nu ajungea pentru toți copiii 
și trebuia să-ți faci un rost in 
meserie. Cei mai mulți ajun
geam s-o iubim — chiar dacă 
n-o învățam, o furam... Dar 
cind ajungeai să faci' primele 
lucruri cu mîinile tale. începeai 
să le îndrăgești și ușor, ușor 
prindcai și dragul meseriei.

...Adolescenții ascultă. Bruma 
de neîncredere — dacă a exis
tat — a pierit. Nu spune nimeni 
nimic, dar sînt sigur că în fața 
ochilor minții rulează filmul 
vieții lor de „ucenici", așa cum 
este ea, și confruntarea celor 
două realități este un lung pri
lej de meditație.

— Compari ? — îl întreb, în 
trecere, pe unul dintre ei, un bă
iat de vreo 15 ani.

— Nu se poate compara... — 
șoptește el.

La „Vulcan" e greu să discuți 
cu un factor de răspundere — 
de la președintele consiliului 
oamenilor muncii pină la un șef 
de echipă — care să nu fie 
„vulcanist", adică să nu fi în
vățat meseria aici, să nu-și fi 
forjat aici conștiința muncito
rească. Unii chiar în a treia sau 
a patra generație. Iar „Vulca
nul" — ca o picătură de rouă 
in care se oglindește cerul în
treg — este doar o secvență, una 
singură, din bogatul film care

Doi dintre foștii ucenici ai „Vulcanului" din anii '40, Andrei Cișmașu și Otto Iliescu, cu învățăceii de,astăzi, într-un dialog al gene
rațiilor muncitorești Foto : E. Dichiseanu

s-ar putea intitula „creșterea 
clasei muncitoare românești".

— Pe mine „Vulcanul" mă 
cunoaște de peste 40 de ani — 
îmi spune maistrul Nicolae Vîl- 
cu, om de... 45 de ani. Eu pe el, 
nu el pe mine. Mă aducea mama 
cu ea la lucru și cind m-am 
mai ridicat ajunsesem să cutre
ier toată fabrica. Și fiu-meu 
este la „Vulcan", așa că...

Uzina își crește schimbul de 
mîine cu grijă, cu dragoste, cu 
exigență. Doar din 1970 și pină 
astăzi, cursurile școlii profesio
nale au fost absolvite de 3 258 
de tineri, iar alți 7 558 au fost 
calificați la locul de muncă prin 
cursuri de un an sau un an și 
jumătate. Din 1978 au absolvit 
liceul industrial și lucrează in 
producție peste 1 500 de mun
citori.

— Un muncitor — ne spune 
cel care răspunde din partea 
uzinei de învățămînt, inginerul 
I. Toma — se formează in anii 
de școală ca profesionist, ca 
om. Răspunderea sistemului 
nostru educativ este dublă : față 
de societate și față de fiecare 
membru al ei în parte.

— Cum își începe viața un 
ucenic ?

— Termenul, știți, este impro
priu ; noi nu le spunem „uce
nici".

— Știu, dar oricum le-am 
spune, ei învață o meserie, deci 
putem să-i numim așa, în discu
ție, ucenici.

— Așa, da ; ei bine, primul 
drum al noului elev .este la 
laboratorul de testări psiholo
gice.'Aici trece prin mai multe 
serii de teste care ne indică 
exact profesiunea sau genul de 
profesiune pentru care posedă 
cea mai mare înzestrare. Acolo 
va ucenici.

Centrul școlar „Vulcan" are 
in clipa de față peste două mii 
de elevi — dintre care peste 
1 600 în liceu. La terminarea cla
sei a X-a, o bună parte își con
tinuă pregătirea in clasele a 
Xl-a și a XlI-a, alții intră în 
școala profesională, iar alții 
direct în producție.

Ce învață ucenicii ? Să stăruim 
o clipă asupra materiilor „de 
cultură generală". Aproape 40 de 
profesori le predau matematică, 
fizică, chimie, biologie, geogra
fie, limbă și literatură română, 
limbi străine (franceză, rusă, 
engleză, germană, spaniolă). 
Am deschis ușa cabinetului de 
limbi străine ; era o oră de 
franceză ; cu magnetofon și 
căști, viitorii strungari, forjori, 
turnători, ucenicii de azi se 
exersau în limba lui Voltaire. 
(Să mai comparăm ? !).

In clipa de față, peste un mi
lion și jumătate de tineri sînt 
ucenici în România socialistă — 
ceva mai mult de două sute de 
mii în școli profesionale. Anul 
trecut au absolvit liceele și, in 
covirșitoare majoritate, s-au în
cadrat în producție aproape 
220 000 de tineri. (Școlile profe
sionale ale anului 1939 au fost 
absolvite de 2 178 de tineri — 
în condițiile despre care au 
vorbit mai înainte ucenicii de 
odinioară ai „Vulcanului"). Con
struind o nouă Românie, schim- 
bînd harta țării, formindu-se pe 
sine, clasa conducătoare, clasa 
muncitoare își pregătește cu 
răspundere revoluționară schim
bul de mîine, „schimbul 4, cel 
mai gingaș", cum l-a numit ci
neva, pe cei care vor prelua 
tradițiile ei de muncă și de lup
tă și le vor duce mai departe, 
spre culmile civilizației socialis

te și comuniste. Este investiția 
supremă, investiția in om, in 
bunăstarea și fericirea sa, țe
lul suprem al noii orînduiri. E- 
dificat din inițiativa și sub per
manenta îndrumare a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului Co
munist Român, sistemul de pre
gătire pentru muncă și viață al 
tineretului țării este — o spu
nem cu îndreptățită mîndrie — 
unul dintre cele mai înaintate 
din lume. Milioane de tineri au 
beneficiat și beneficiază de ve
ghea neostenită a clasei munci
toare, a întregului popor, pre- 
gătindu-se, sub soarele demni
tății înălțat la 23 August 1944, 
să devină membri ai clasei con
ducătoare a societății, cetățeni 
cu depline drepturi ai României 
socialiste și comuniste de mîine.

De la condiția ucenicului de 
altădată la cea a ucenicului de 
astăzi este o distanță chiar mai 
mare decît de la industria anu
lui 1944 Ia cea a anului 1984 ; 
dacă astăzi, așa cum am văzut 
la „Vulcan", ucenicul învață în 
școală totul despre strungul cu 
comandă numerică și în ultimul 
an de practică lucrează efectiv 
la el. precumpănitor nu este atit 
aspectul tehnic propriu-zis, cît 
faptul că este înconjurat de 
grija profesorilor și instructori
lor săi, a muncitorilor din uzi
nă, că beneficiază direct de a- 
tenția și ocrotirea întregii socie
tăți.

— Nu există utilaj în uzină la 
care să nu înveți să lucrezi, 
dacă vrei — îmi spune Constan
tin Valeriu, din clasa a XlI-a A. 
Putem învăța orice : strunguri 
automate și cu comandă nume
rică, sudură sub strat de argon, 
turnare în forme vidate — orice. 

Ce nu ai înțeles în clasă sau în 
atelierul-școală poți să lămu
rești în uzină — și invers.

Ucenicii de la „Vulcan" au 27 
de săli de clasă, trei cabinete 
tehnice, două laboratoare, 9 ate- 
liere-școală, o sală de sport, o 
bibliotecă. Am luat masa la 
cantina lor : o sală cristal de 
curățenie, mai multe feluri la 
alegere. Căminul ? Ca orice că
min studențesc.

Iar ceea ce se întîmplă Ia 
„Vulcan" nu este, bineînțeles, o 
excepție. Nici măcar „un virf"
— sint centre școlare mai bine 
înzestrate, mai moderne. Peste 
tot, muncitorii, țăranii șl inte
lectualii României se apleacă 
plini de dragoste asupra celor 
care mîine își vor lua locul în 
marele front al muncii pașnice, 
asupra celor care se pregătesc 
să fie muncitori și cetățeni.

— E bine — ne spune Dumi
tru Rizescu, directorul liceului
— să ne comparăm și cu vre
muri mai recente. Chiar față de 
acum douăzeci de ani saltul este 
imens. Concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu despre mo
dul in care trebuie să pregătim 
forța de muncă a dat roade. 
Muncitorul tînăr de astăzi, ab
solventul de liceu, este un om 
cu orizont larg, stăpîn pe me
serie, competent, de o înaltă 
profesionalitate.

...Ucenic în România anului 
1984 : un om demn, inălțîndu-se 
sub soarele libertății, mereu 
mai stăpîn pe cele mai înainta
te cuceriri ale științei și teh
nicii. Ucenic la libertate, la 
demnitate, la progres.

Georqe-Radu CHIROVIC1
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Cîteva zile la rînd am străbătut zonele agricole ale Bără
ganului ialomițean pentru a vedea la fața locului cum sint pre
gătiți lucrătorii ogoarelor în vederea declanșării apropiatei cam
panii agricole. Acum, cind tractoarele și utilajele agricole au 
fost reparate și au trecut cu bine probele la care le-au supus 
comisiile de recepție, ne interesează mai ales măsurile de ordin 
organizatoric menite să asigure executarea in perioada optimă 
stabilită și în condiții de calitate a însămînțărilor pe cele 232 000 
hectare prevăzute a se cultiva cu plante prășitoare. Este vorba 
de organizarea formațiilor de mecanizatori și cooperatori, pre
cum și de constituirea agregatelor complexe ce urmează a fi 
folosite la semănatul fiecărei culturi în parte.

Discuția cu tovarășul Alexan
dru Raicu, directorul trustului 
S.M.A., a pus în evidență marea 
răspundere de care au dat do
vadă în această campanie toți 
cei care au participat la repa
rarea și verificarea mașinilor și 
utilajelor agricole, reflectată și 
în numeroasele acțiuni și iniția
tive întreprinse pentru îmbună
tățirea funcționalității și crește
rea randamentului de lucru al 
acestora. Se apreciază că în ju
dețul Ialomița sint asigurate 
toate condițiile tehnice și mate
riale pentru a reduce cu cel pu
țin 1—2 zile perioada de semă
nat stabilită prin normativele 
în vigoare. ,.Totul a fost pregă
tit cu minuțiozitate, cu ambiția 
de a face cea mai scurtă și mai 
bună campanie de însămînțări 
— ne-a spus dînsul. Iar aceasta 
se poate constata în toate secții
le noastre de mecanizare".

Starea terenului 
urmărită permanent, 

cu maximă atenție
Dimineața de joi s-a înfățișat 

la Fetești cu soare și cu vînt de 
primăvară. Pe porțiunile mai 
ridicate ale unei sole nisipoase, 
aparținînd I.P.I.L.F. — Fetești, 
spre amiază pămîntul părea 
destul de zvîntat. Inginerul Mi
hail Toma identifică cîteva ase
menea parcele și, înainte de a

se hotărî asupra direcției de 
înaintare a mașinilor și schemei 
de semănat, dispune să fie adu

de la Fetești vor fi totuși prin
tre primii din județ care vor da 
vestea declanșării noii campanii 
de insămînțări.

în „Balta Borcei" 
starea de veghe 
se accentuează

Coborîm în „Balta Borcei", in 
perimetrul agricol aparținînd 
I.A.S. Stelnica. De o parte și de 
alta a drumului de piatră ce ne 
duce spre ferma „Troiana" ad
mirăm două lanuri splendide

puțin de 10 zile efective de lu
cru. Cei 126 de mecanizatori, 
ciți lucrează aici, au fost orga
nizați in opt formații mari (una 
pe fiecare fermă), care, în baza 
contractelor încheiate cu condu
cerea întreprinderii, răspund de 
executarea tuturor lucrărilor 
mecanizate și cu deosebire de 
realizarea producțiilor stabilite.

Să ne referim, de exemplu, la 
modul în care se vor desfășura 
lucrările de pregătire a patului 
germinativ și semănatul în a- 
ceastă primăvară. Prima lucrare 
constă în „împachetarea parce

tică a funcționalității semănăto
rii la capul parcelei, de instrui
rea mecanizatorului care lucrea
ză pe semănătoare. După ce 
inginerul agronom se convinge 
că sămința îndeplinește condi
țiile de calitate, participă ală
turi de mecanizator la insămîn- 
țarea capetelor de parcelă, cind 
se, face și o ultimă verificare a 
mașinii, mai ales în ce privește 
densitatea.

La secțiile de mecanizare ale 
I.A.S.-ului stăm, rind pe rînd, 
de vorbă cu mecanizatorii 
Ion Gae, Octavian Mărăcinaru,

In Bărăganul ialomițean: Agricultorii sintpregătiți pentru 
o exemplară campanie de primăvară

să în cîmp pentru proba de lu
cru o grapă cu discuri. Imediat 
însă după intrarea tractorului 
în brazdă, el dispune oprirea 
lucrului. „Nu, nu se poate în
cepe încă — ne spune acesta. 
Pămîntul e mult mai moale de- 
cît mi-am imaginat. Mai amî- 
năm citeva zile, dar de data 
aceasta am prins într-adevăr 
mustul zăpezii. Iar Ia mazăre 
asta garantează o reușită de
plină".

Plecăm de la Fetești cu re
gretul de a nu fi autorii pri
mului reportaj de campanie 
agricolă ’84. Rămînem însă cu 
convingerea că perseverînd în- 
tr-un asemenea mod de urmă
rire în permanență a stării de 
umiditate a solului, specialiștii

de grîu și orz. „Au intrat în 
iarnă mai slabe în vegetație ca 
altădată — ține să precizeze di
rectorul I.A.S.-ului, tovarășul 
Ștefan Marin — dar au ieșit cel 
puțin la fel de viguroase ca în 
anii cu secerișul' cel mai bogat". 
Undeva mai în depărtare, în 
zona fermei „Dunărea", aviația 
utilitară era în plină activitate 
de fertilizare a semănăturilor de 
toamnă.

Multe speranțe își punea di
rectorul mai ales în recoltele de 
porumb, floarea-soarelui, soia și 
sfeclă care se pregătesc acum. 
Cu forța mecanică de care dis
pune, în această întreprindere 
se pot semăna zilnic peste 560 
hectare, ceea ce înseamnă că lu
crările se pot încheia în mai

lelor". Adică, imediat ce terenul 
se zvintă, în fiecare fermă cîte 
un mecanizator corectează cu 
plugul eventualele greșeli de 
arătură din toamnă, astupă de
nivelările și trasează capetele 
parcelelor. Urmează apoi o lu
crare de discuire pe toată su
prafața, făcută cu tractoare de 
putere mare, pentru a se realiza 
o afînare profundă a solului. Cu 
o zi, cel mult două înainte de 
semănat se trece la pregătirea 
propriu-zisă a patului germina
tiv cu ajutorul unor agregate 
compuse dintr-o instalație pen
tru erbicidare, grapă cu disc, 
după care se agață la nevoie o 
grapă simplă. în mod obligatoriu, 
semănatul este precedat de jalo
narea parcelei, verificarea prac

La S.M.A. Andfășești, județul Ialomița, 42 de agregate complexe pentru pregătirea patului germinativ sint gata să intre 
în brazdă, in fotografie : unul din aceste agregate înainte de a fi dus în cîmp

Gheorghe Vîlsan, Ion Covaci, 
Ion Dobre și Tudor N. Tudor. 
Ne convingem nu numai de fap
tul că stăpînesc la perfecție teh
nologia în „nouă puncte" stabi
lită de conducerea unității pen
tru semănatul culturilor de pri
măvară, dar că sînt și gata pre
gătiți pentru a trece la aplica
rea ei. Și, de acum, cu fiecare 
zi, în „Baltă" starea de veghe se 
accentuează. Arătura a început 
să prindă culoarea pămîntului 
reavăn, semn că primăvara a- 
gricolă este foarte aproape.

Decisivă este acum 
organizarea muncii

De la Dunăre, străbatem un 
drum lung pînă la Drăgoești, lo
calitate situată în extremitatea 
vestică* a județului. Cît vezi cu 
ochii, semănături frumoase de 
orz și grîu, din care multe au 
ieșit la suprafață între „feres
trele" de iarnă. Călite sub ulti
mul strat de omăt, ele au pornit 
în vegetație cu o vigoare ce re
aprinde în inima oamenilor 
bucuria rodului bogat. Pe mulți 
dintre ei i-am întîlnit de-a lun
gul canalelor de irigații, cură- 
țindu-le de mii sau de resturi 
vegetale. Forțele cele mai mari 
erau concentrate însă în grădi
nile de legume, unde femeile au 
început repicatul răsadurilor de 
varză și tomate timpurii, iar 
bărbații continuă să ridice plat
forme de bălegar pentru noile 
răsadnițe. Toți sînt puși pe 
muncă serioasă și se simte la 
ei hotărîrea de a pune o bază 
temeinică recoltelor record pe 
care și-au propus să le realizeze 
în acest an.

Care este măsura acestor re
colte record la Drăgoești? — îl 
întrebăm pe președintele, coope
rativei, Ion Baciu. „Noi ne-am
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angajat doar pentru 6 000 kg po
rumb boabe la hectar, 40 000 kg 
sfeclă de zahăr, 2 500 kg floarea- 
soarelui și 2 400 kg soia, dar 
acum cind pregătirea solelor 
este practic încheiată și semin
țele asigurate, sintem siguri că, 
dacă în vară vom avea parte de 
cîteva ploi b’une, aceste niveluri 
vor fi mult mai mari".

Aflăm apoi de la președinte 
că aceste recolte mari se reali
zează în condițiile unei încărcă
turi foarte mari de culturi prâ- 
șitoare — 20 hectare pe braț de 
muncă. Cum? ..Printr-o organi
zare superioară a muncii, ordine 
și disciplină — ne răspunde a- 
cesta. Organizarea începe cu 
constituirea asolamentelor și 
stabilirea rotației culturilor, toa
te subordonate ideii de a com
bate buruienile și dăunătorii mai 
ales pe cale biologică. Altfel nu 
am putea răzbi, cu toată hărni
cia și priceperea oamenilor noș
tri. Domeniul in care noi putem 
să ne prezentăm cu o experiență 
proprie este organizarea muncii 
în acord global. Cei 43 de meca
nizatori sint integrați în cadrul 
formațiilor de cooperatori din 
cele patru ferme vegetale. De 
mai mulți ani, noi stabilim cite 
un singur plan pentru o forma
ție mixtă, care cuprinde în 
esență structura culturilor și 
producțiile totale planificate pe 
suprafețele angajate in acord 
global. La nivelul fiecărei fer
me, cooperatorii și mecanizato
rii stabilesc apoi, de comun 
acord, ce suprafețe vor fi lucra
te manual, inclusiv de către me
canizatori. Pentru suprafețele ce 
depășesc puterea de cuprindere 
a forței de muncă se stabilește 
tehnologia de lucru specifică 
culturilor complet mecanizate. 
Indiferent de modul în care se 
acționează, la munca cîmpului 
sînt prezenți toți în fiecare 
etapă a lucrărilor agricole. 
Acum, de exemplu, cînd în sec
țiile de mecanizare ttactoarele 
și utilajele constituite în agre
gate complexe așteaptă de mai 
multe zile să intre în brazdă, 
mecanizatorii participă alături 
de cooperatori la curățirea so
lelor de resturi vegetale. La 
vremea semănatului, cei mai 
pricepuți cooperatori vor lucra 
cot la cot cu mecanizatorii pînă 
la încheierea campaniei".

Așa se reușește la Drăgoești 
să se lucreze în condiții de înal
tă calitate cele 4 000 hectare cu 
un număr de cooperatori care, 
în alte locuri, nu fac față nici 
măcar volumului de lucrări din
tr-o singură fermă. Iar acest 
efort își găsește o binemeritată 
răsplată în veniturile substan
țiale pe care le realizează coo
peratorii și mecanizatorii, inclu
siv în cantitățile de produse de 
care beneficiază pentru depăși
rea producțiilor și beneficiilor 
planificate.

Florea CEAUȘESCU 
Iosif POP 
Mihai V1ȘO1U

Cu avionul la fertilizarea semănăturilor

De mai bine de doi ani, activitatea echipajului condus de coman
dantul de navă I. Buciumeanu se identifică cu eforturile celor ce 
făuresc recoltele mari de la I.A.S. Stelnica, județul Ialomița. In 
fotografie : aspect din timpul fertilizării cu îngrășăminte chimice 

a semănăturilor de toamnă
‘ a,.-.; < Fotografii: Sandu CRISTIAN

_______

Oricine parcurge secțiile de fabri
cație ale întreprinderii „Electromo- 
tor"-Timișoara nu poate să nu re
marce grija gospodărească cu care 
sînt folosite aici capacitățile de pro
ducție. Amplasate in fluxuri tehno
logice riguros stabilite, mașinile și 
utilajele conferă fiecărui metru pă
trat de suprafață productivă o efi
ciență ce situează, din acest punct 
de vedere, întreprinderea timișo
reană în fruntea unităților cu ace
lași profil din țară. Să urmărim cum 
se acționează concret in întreprin
dere pentru folosirea cu indiei ri
dicați a mașinilor și utilajelor — 
sarcină majoră a actualei etape de 
dezvoltare a economiei naționale, 
subliniată cu toată claritatea la re
centa ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

Un spor de producție de 
450 milioane lei cu aceleași 
capacități de producție. Fap_ 
tele pe care le vom relata in conti
nuare, sub forma lor directă, măsu
rile tehnico-organizatorice își au 
originea într-o participare efectivă 
și largă a colectivului din fiecare 
secție și atelier, experiența întreprin
derii timișorene punînd în evidență 
un adevăr incontestabil și anume 
faptul că pentru' obținerea de rezul
tate economice superioare este ne
voie de participarea creatoare a tu
turor comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii, stimulindu-se perma
nent inițiativele, propunerile și idei
le valoroase. Comparativ cu pri
mul an al cincinalului, aici pro- 
ducția-marfă la 1 000 lei fon
duri fixe a fost anul trecut cu 
6,7 la sută mai mare, iar pentru a- 
cest an se prevede o creștere de 12,2 
la sytă. Creșteri ce reflectă, cit se 
poate de pregnant, eficiența cu care 
se materializează în practică o sea
mă de acțiuni inițiate de organiza
țiile de partid și consiliul oamenilor 
muncii, acțiuni menite să ducă la ri
dicarea continuă a indicilor de uti
lizare a mașinilor și utilajelor, ac
țiuni care se concretizează an de an 
în însemnate creșteri de producție. 
Mai exact, în doi ani, un plus de 
producție de 450 milioane lei reali
zat practic cu aceleași capacități de 
producție.

— Factorul hotârîtor în această 
acțiune — ne spune secretarul comi
tetului de partid, președintele con
siliului oamenilor muncii, Dumitru 
Munteanu — îl constituie stimula
rea și promovarea largă a ideilor, 
inițiativelor și propunerilor valo
roase ale colectivului. Bătălia pentru 
folosirea cu randament tot mai înalt 
a mașinilor și utilajelor se duce la 
fiecare loc de muncă, fiecare mun
citor, maistru și inginer fiind anga
jat activ în identificarea și valori
ficarea de noi rezerve interne de 
creștere a indicilor de utilizare a 
capacităților de producție, in apli
carea operativă în practică a măsu
rilor stabilite jn acest domeniu la 
recenta ședința a Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.

Prin organizarea superi
oară a producției. A?adar- re_

zultatele obținute de întreprinderea 
„Electromotor" Timișoara în f 
Sirea mașinilor și utilajelor nu 
întîmplătoare.

— în această acțiune avem 
manent în vedere că utilizarea 
înalt randament a mașinilor și uti
lajelor este in esență o problemă de 
organizare superioară a producției, 
de promovare curajoasă a progresu
lui tehnic — apreciază Cornel Do- 
breanu, șeful compartimentului or
ganizarea producției și a muncii. 
Desigur, sint necesare și fonduri 
bănești pentru achiziționarea unor 
mijloace de mecanizare și automa
tizare, a unor mașini cu parametri 
tchnico-funcționali ridicați, dar, re-

folo
siri t

per- 
cu

Cuvîntul hotârîtor al ridi
cării calificării profesionale. 
Așa cum aveam să constatăm in 
timpul documentării, în întreprinde
rea timișoreană problemele califi
cării și ridicării nivelului de pregă
tire profesională a personalului mun
citor constituie o preocupare de 
prim ordin a organelor și organiza
țiilor de partid, a consiliului oame
nilor muncii. „La noi în uzină — ne 
spune Mihai Grozescu, inspector 
principal invățămint, toți oamenii 
învață, iar în lumina exigențelor 
formulate la recenta ședință a Co
mitetului Politie Executiv a! C.C. al

ducție, indici superiori de u- 
tilizare a mașinilor. La între" 
prinderea timișoreană această afir
mație confirmă o realitate. O realita
te care infirmă „argumentele" unor 
conduceri de întreprinderi potrivit 
cărora pentru buna întreținere și 
funcționare'a mașinilor și utilajelor 
ar fi absolut necesar un număr mare 
de personal auxiliar și de întreține-* 
re. O opinie des auzită, cu ani in 
urmă, și la „Electromotor".

— An de an, activitatea sectorului 
de întreținere și reparații s-a îmbu
nătățit simțitor, devenind tot mai e- 
ficientă — remarca maistrul Vasile

Experiența întreprinderii „Electromotor" Timișoara demonstrează :

pet, decisive rămîn preocupările 
organelor și organizațiilor de partid 
pentru mobilizarea fiecărui comu
nist. a fiecărui om al muncii in ve
derea perfecționării continue a 
organizării întregii activități pro
ductive. Iată de ce, în spiritul sar
cinilor stabilite de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., acordăm 
o importanță deosebită organizării 
superioare a producției și a muncii, 
care pentru noi constituie o acțiune 
permanentă.

în secțiile întreprinderii din Variaș 
și Buziaș, de pildă, prin reorganizarea 
fluxurilor tehnologice, specializarea 
liniilor de fabricație pe o gamă bine 
definită de produse și diversificarea 
nomenclatorului de fabricație, pro
ducția acestor sectoare este in pre
zent de două ori mai mare față de 
capacitatea lor proiectată. Măsuri 
similare se au in vedere și la reor
ganizarea fluxului de fabricație in 
cadrul secției de mașini electrice cu 
gabarit de 5—7 și din alte sectoare. 
Prin aceste acțiuni se urmăresc, 
deopotrivă, eliminarea transporturi
lor încrucișate, integrarea produc
ției pe secții și ateliere, creșterea 
gradului de mecanizare și automa
tizare a fabricației, precum și extin
derea lucrului la mai multe ma
șini. Rezultatele obținute prin rea
lizarea unei linii complet automati
zate de fabricație a rotoarelor, ex
tinderea polideservirii la 61 de ma
șini din cele 88 la care este posibil 
acest lucru sau prin optimizarea 
fluxurilor tehnologice constituie 
pentru 
atîtea 
insista 
mitate 
ducție 
fel.

lucru sau prin 
tehnologice

colectivul întreprinderii tot 
argumente concrete pentru a 
cu mai multă hotărîre și fâr- 
în vederea aplicării în pro- 
de noi și noi măsuri de acest

P.C.R., întreaga activitate de 
care a 
muncitorilor, maiștrilor și 
lor, precum și de reciclare 
lor tehnice va cunoaște in 
o îmbunătățire radicală", 
importantă, ale cărei efecte 
întirzia să apară dacă avem in 
dere că în anul care a trecut și în 
acest an cursurile de ridicare a ca
lificării profesionale și de reciclare 
cuprind aproape 5 000 de muncitori, 
maiștri și tehnicieni.

Desigur, așa 
ginerul-șef al întreprinderii, 
nel Cărpinișan, 
tig al acțiunilor întreprinse pen
tru ridicarea calificării profesionale 
îl reprezintă creșterea încrederii În
tregului colectiv in forțele sale pro
prii, capacitatea sa de a rezolva 
orice problemă tehnică sau organi
zatorică, oricît de complicată ar fi 
aceasta.

— Numai așa, prin ridicarea con
tinuă a competenței profesionale a 
întregului .personal muncitor — ar
gumenta inginerul-șef — a fost po
sibil să fie concepute și realizace cu 
forțe proprii peste 550 de mașini, 
utilaje și instalații de înaltă pro
ductivitate. Astăzi, acestea reprezin
tă peste 50 la sută din zestrea teh
nică a întreprinderii, ceea ce con
stituie indiscutabil un motiv in plus 
să le folosim cu înalt randament.

Notăm că multe din aceste mașini 
și instalații au fost realizate aici 
pentru prima dată în țară, pe aceas
tă cale climinîndu-se importuri in 
valoare de peste 20 milioane lei.

in sectorul de reparații — 
personal mai puțin, în pro-

ridi- 
calificării profesionale a 

ingineri- 
a cadre- 
acest an 

Măsură 
nu vor 

ve-

cum ne relata in-
Cor-

cel mai mare cîș-

Chișozan, secția motoare mari. Rea
lizarea la termenele stabilite a repa
rațiilor curente și capitale planifica
te, respectarea cu strictețe a grafi
celor de revizie și întreținere repre
zintă în întreprindere o lege de fier, 
de Ia care nu se admite nici o aba
tere. Deși numărul lucrătorilor s-a 
redus în sectoarele de întreținere și 
reparații, printr-o mai bună organi
zare a întregii activități, acestea in
tervin operativ și calificat pentru so
luționarea tuturor problemelor pe 
care le ridică funcționarea cu inalt 
randament a utilajelor.

Cuvîntul hotârîtor l-a avut și în 
această privință acțiunile inițiate de 
organizațiile de partid și consiliul 
oamenilor muncii pentru buna orga
nizare a producției și a muncii. în a- 
cest scop, iii întreprindere s-au orga
nizat ateliere dc 
sînt grefate pe 
ducție, lucrătorii
fiind specializați pc utilajele spe-

întreținere ce 
secțiile de pro- 
acestor ateliere

muncitori,

cifice din sectoarele respective. Al
te măsuri vizează pregătirea din 
timp a pieselor și subansamble- 
lor necesare lucrărilor de reparații, 
intensificarea acțiunii de recondițio- 
nare a pieselor de schimb — valoa
rea acestora s-a ridicat anul trecut 
la aproape un milion lei — realiza
rea unor dispozitive speciale ce per
mit executarea lucrărilor de reparații 
la unele mașini grele fără ca acestea 
să fie demontate de pe fundații. Tot
odată, notăm că, acționîndu-se în 
spiritul exigențelor formulate Ia re
centa ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., vor fi or
ganizate echipe complexe pentru e- 
l'cctuarea reparațiilor capitale, echi
pe formate din specialiști în hidrau
lică, lăcătuși mecanici, electricieni, 
electroniști și din muncitori de altă 
specialitate. Rezultatul acestor ac
țiuni ? Personalul de întreținere și 
reparare a utilajelor s-a redus în ul
timii doi ani cu aproape 7 la sută, 
s-a diminuat durata unor lucrări de 
reparații și a crescut calitatea aces
tora. Indicii de utilizare a capacită
ților de producție s-au ridicat anul 
trecut la 92,9 la sută în sectoarele 
de fabricație a motoarelor electrice 
sub 0,25 kilowați și la 97,9 la sută in 
sectoarele de fabricație a motoarelor 
de 0,25 kilowați și peste.

Iată însă și un alt aspect care a- 
testă înalta răspundere cu care sînt 
gospodărite aici mașinile și utilajele.

— în întreprindere — ne spune șe
ful compartimentului mecanic, 
Gheorghe Tot — a devenit o regulă 
ca în timpul reparațiilor planificate 
mașinilor și utilajelor să Ii se aducă 
o serie de modernizări. Bunăoară 
termenele de casare la mașinile de 
turnat sub presiuni au expirat de
mult, dar printr-o serie de moderni
zări constructive ele au fost reintine- 
rite și funcționează cu randamente 
foarte bune și in prezent. La unele 
strunguri am adoptat o soluție con
structivă proprie pentru îmbunătă
țirea funcționării ambreiajului. Ideea 
a fost preluată apoi și de întreprin
derea producătoare de strunguri. De 
asemenea, in timpul reparațiilor înlo
cuim motoarele mari 
mici, dotăm mașinile 
limitatoare de mers în

cu altele mai 
și utilajele cu 
gol.
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Complexele mecanizate ț
— utilizate ț 

cu randament superior j
Răspunzînd prin remarcabile 

fapte de muncă vibrantei che
mări adresate de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, harnicii mi
neri ai Văii Jiului au depășit 
planul pe primele două luni ale 
anului cu aproape 18 500 tone 
cărbune. Succesul se întemeia
ză îndeosebi pe folosirea cu 
randament superior a com
plexelor mecanizate, obținin- 
du-se productivități medii de 14 
tone cărbune pe post. Totodată, 
se regăsesc în aceste rezultate 
efectele utilizării pe scară lar
gă a unor tehnologii moderne, 
cum este metoda de extracție cu 
tavan artificial de rezistență la 
minele Petrila, Vulcan. Lonea 
si Aninoasa, unde productivita
tea muncii a sporit cu 2—3 tone 
cărbune pe post. (Sabin Cerbu, 
corespondentul „Scinteii").

Ecorwmiii 
pnn modernizarea 

procesului de fabricație
La turnătoria de oțel a între

prinderii de tractoare din Bra
șov se desfășoară o importantă 
acțiune de modernizare a pro
cesului de topire și elaborare a 
oțelului. Pînă in prezent au 
fost înlocuite trei cuptoare cu 
boltă fixă pentru topitul otelu
lui cu cuptoare cu boltă raba
tabilă. Această acțiune care con
tinuă și în cazul unui alt cup
tor prezintă o serie de avan
taje: mai întii, consumul de 
energie electrică se reduce cu 
cel puțin 50 kWh pe oră, apoi 
noile cuptoare permit elabora
rea unor mărci superioare de 
oteluri. La acestea se adaugă 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă prin reducerea efortului 
fizic la operația de șarjnre. (Ni- 
colae Mocanu, corespondentul 
„Scinteii").

TEHNICIENI, SPECIALIȘTI!
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Mașinile și utilajele slut o mare avuție pe care v-a încredințat-o 
societatea, reprezintă baza tehnică a întregii producții materiale. 
Acționați cu răspundere și pricepere pentru folosirea cu maximum de 
randament a capacităților de producție — aceasta fiind calea hotărîtoare 
pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan, în interesul creșterii 
avuției naționale, al ridicării nivelului de trai al întregului popor 1

(Urmare din pag. I)
multiple pianuri, in vederea înfăptu
irii Programului dc ridicare a nivelu
lui tehnic și calitativ al produselor. 
Este vorba de pregătirea temeinică 
a fabricației ; asigurarea funcționă
rii mașinilor și utilajelor la parame
trii și la nivelul de precizie prevăzut 
în documentații, fără nici o abatere 
de la normele stabilite ; asigurarea 
aparatelor de măsură și control co
respunzătoare, testarea riguroasă a 
produselor înainte de a fi introduse 
în fabricația de serie ; completarea 
rapidă a dotării întreprinderilor cu 
standurile de probă necesare vcnti- 
cării parametrilor calitativi ai pro
duselor și semifabricatelor ; interzi
cerea cu desăvirșire a efectuării con
trolului prin sondaj și întărirea con
trolului pe întregul flux de fabrica
ție ; Îmbunătățirea tehnologiilor și 
rețetelor de fabricație ; creșterea 
rolului maiștrilor și inginerilor îrț 
organizarea și conducerea produc
ției ; instaurarea la toate locurile de 
muncă a unui climat de înaltă răs
pundere colectivă și individuală pen
tru realizarea tuturor produselor, 
fără excepție, la un înalt nivel ca
litativ. Totodată, Hotărirea Comite
tului Politic Executiv precizează că 
fiecare muncitor, la locul său de 
muncă, arc obligația 6e a fi primul 
controlor al produselor pe care le 
execută, purtînd o răspundere direc
tă față de calitatea acestora.

Calitatea produselor este determi
nată pînă la urmă de calitatea mun
cii oamenilor, de pregătirea lor pro
fesională. Tocmai de aceea, în strîn- 
să legătură cu înfăptuirea prevede
rilor din Programul de ridicare a 
nivelului calitativ al produselor, în 
întreprinderi trebuie intensificată 
activitatea de ridicare a calificării 
profesionale a muncitorilor, maiștri
lor și inginerilor.

Ridicarea nivelului tehnic și cali
tativ'al produselor — problemă de 
importanță vitală pentru dezvoltarea 
in continuare a economiei noastre 
și creșterea nivelului de trai al po
porului — trebuie să se afle zi de 
zi în centrul preocupărilor tuturor 
organelor și organizațiilor de partid, 
de sindicat și de tineret, de femei, 
ale celorlalte organizații de masă și 
obștești ; ele sint chemate să dina
mizeze energiile creatoare ale oa
menilor muncii, să întărească răs
punderea lor pentru ca tot ceea ce 
produc și creează să corespundă 
celor mai înalte .exigențe, să creeze 
peste tot o puternică opinie de masă 
împotriva acelora care încalcă dis
ciplina tehnologică și dau produse 
de slabă calitate. Toți factorii im
plicați in organizarea activității pro
ductive, toate organizațiile de partid 
și obștești trebuie să dezbată 
aprofundat, cu exigență și răspun
dere maximă, situația existentă în 
domeniul calității produselor, adop- 
tind — așa cum prevede Hotărîrea 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. — măsurile necesare pen
tru unirea tuturor forțelor și mobi
lizarea largă a colectivelor de oa
meni ai muncii, în vederea îmbună
tățirii radicale a activității de asi
gurare și control al calității pro
duselor, pentru realizarea obiective
lor stabilite in programele speciale, 
in planul de stat pe 1984 și pe în
tregul cincinal, a hotărîrilor Congre
sului al XII-lea al partidului.
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FLORI ALE GÎNDULUI
FIECARE SUPRAFAȚĂ DE TEREN

INTEGRAL VALORIFICATA
Gnstire unei vieți dăruite tării, înultelor virtutirevoluționare

i A * ■> .»

w emoționant omagiu adus tovarășei Elena Ceaușescu
o îndatorire de mare răspundere a tuturor

„Biografiile exemplare se 
constituie nu doar din eve
nimente existențiale de ex
cepție, cît mai ales din 
suma de arderi succesive, 
uneori pînă Ta uitarea de 
sine, puse in slujba umani
tății proprii'1 — o cugetare 
pe cit de exactă, pe atit de 
semnificativă pentru relie
farea dimensiunii unor 
mari personalități. Cuvin
tele de mai sus fac parte 
dintr-un text, „Destin", al 
scriitorului Laurențiu Fui

oare condensează ex- 
mănunchiul de 

sentimente aduna- 
volumul „GÎN-

ga, 
presiv 
înalte 
te în 
DURI ȘI FLORI — OMA
GIU TOVARĂȘEI ELENA 
CEAUȘESCU", apărut la 
editura „Emincscu", sub 
auspiciile Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste 
și al Consiliului Națio
nal al Femeilor. Auto
rii acestor pagini ; scriitori, 
oameni de știință, activiști 
de partid și culturali, oa
meni al muncii de la orașe 
și sate aduc prinosul lor 
de cinstire unei perso
nalități cu „spirit revolu
ționar, activ militant, în
zestrat cu mare sensibilita
te, polarizînd domenii de 
activitate cu energia debor
dantă a conducătorului de 
vocație, încercat intr-un 
drum revoluționar, de isto
rie contemporană".

Imaginea de excepție a 
unei vieți se alcătuiește 
prin sublinierea acelor la
turi și momente semnifica
tive ale devenirii acesteia. 
Volumul se deschide cu un 
inspirat eseu, „Omul — un 
univers al splendorilor", 
datorat lui Dumitru Radu 
Popescu, de unde desprin
dem sublinierea unui ideal 
de viață optimist, așezat 
definitiv îa temelia gîndu- 
lui și a faptei : „...Tovară
șa Elena Ceaușescu nu a 
văzut viitorul drept o fan
tomă cețoasă, în fața căreia 
poți să rămîi inert sau abă
tut, a văzut viitorul ca pe o 
realizare posibilă a unei 
lumi drepte, singura lume 
bună dintre nenumăratele 
lumi posibile, a văzut viito
rul ca pe un vis eliberat de 
dogme, în care egalitatea, 
democrația și suveranitatea 
își vor arăta roadele, spre 
binele țării noastre nemu
ritoare. Acest crez in omul 
modern, eliberat de forțe 
oculte, iraționale, stăpîn pe 
sinteze ale științei și înflă
cărat de duhul veșnic viu 
al artei, acest crez, răspicat, 
că patria nu e muritoare 
oricît au vrut între cele 

1 două războaie șl în de
cursul anilor șiG! ‘se'eolelor’ 
forțe oculte -șl forțe fățișe 
să o despoaie de corola ei 
de lumini, acest crez al to
varășei Elena Ceaușescu în 
ființa umană înflorită prin 
cuvint, prin cultură, și în
tărită prin rigoarea științei, 
acest crez care face din 
Om un Univers al .snlendo- 
rilor, univers capabil să se 
autodesăvîrșească și să de
vină inima vie și responsa-

bilă a întregii noastre pla
nete, acest crez al omului 
politic Elena Ceaușescu și 
al omului de știință Elșna 
Ceaușescu reprezintă un 
exemplu demn de urmat in 
acest, secol al nostru, mili
tant".

Este pusă în lumină, la 
adevărata dimensiune, con
știința politică superioară, 
exemplară, „de neclintit 
devotament, de acțiune e- 
nergică și de îndemnuri 
pline de noblețe", prin care 
„tovarășa Elena Ceaușescu 
continuă tradiția revoluțio
nară, eroică, a femeilor mi
litante din Istoria Româ
niei".

Volumul omagial înfăți
șează viața unui revoluțio
nar și om politic încă din 
anii tinereții, „cînd s-a a- 
vintat în lupta revoluțio
nară pentru o cauză mai 
bună și mai dreaptă a po
porului nostru", cînd „în 
anii grei ai luptei din ile
galitate tovarășa Elena 
Ceaușescu a îndeplinit di
ferite sarcini de răspunde
re în rîndurile partidului, 
ale U.T.C.-uIui și ale sindi
catelor, remareîndu-se prin 
abnegația și curajul, dă
ruirea și spiritul revoluțio
nar cu care s-a încadrat in 
mișcarea muncitorească". 
Descoperită așa de timpu
riu prin contactul nemijlo
cit cu experiențele aspre 
ale vieții, vocația revoluțio
nară îi va însoți necontenit 
întreaga activitate desfășu
rată de-a lungul unor de
cenii de istorie tumultuoa
să, devenind „o viață 
dăruită țării", „trăită-n e- 
roism și demnitate".

Un spațiu larg îl ocupă 
în volum reliefarea rolului 
aparte de „exponent al ști
inței și tehnicii românești 
contemporane", de condu
cător, îndrumător și orga
nizator al ansamblului ști
inței românești în calitate 
de președinte al Consiliului 
Național pentru Știință și 
Tehnologie, garanție a dez
voltării științei „în folosul 
creșterii nivelului de trai al 
poporului nostru", dar și de 
savant și cercetător în do
meniile de vîrf ale științei 
contemporane : „Tovarășa 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu s-a distins, 
în mod deosebit, prin lu
crări de incontestabilă va
loare fundamentală și apli
cativă în domeniul chi
miei". Este relevată legătu
ra indisolubilă între dez
voltarea vertiginoasă a chi
miei românești și munca 
neobosită de „cercetător și 
savant pe care a depus-o 
cu multă pasiune și pri
cepere ;tovarășa acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, care a condus 
cu certă autoritate, ani 
de-a rîndul, în calitate de 
director general, prestigio
sul Institut Central de Cer
cetări Chimice". O serie im
presionantă de cercetări 
teoretice cu aplicări prac
tice imediate au devenit 
„opere științifice de bază

in domeniul chimiei macro- 
moleculare, fiind publicate 
și în edituri științifice pres
tigioase de peste hotare sau 
obținind distincții al-e unor 
organisme științifice din 
țări cu tradiții in domeniile 
respective". Este pusă in 
evidență „traiectoria glo
rioasă a recunoașterii in
ternaționale a cuceririlor 
sale științifice", prin acor
darea unor prestigioase dis
tincții și alegerea sa ca 
membru onorific al unor 
cunoscute instituții de spe
cialitate și academice. Tot
odată, se stabilește o legătu
ră permanentă între presti
giul savantului și viziunea 
profund umanistă asupra 
științelor în dezvoltarea lu
mii contemporane, „de in
strument nobil și eficace al 
progresului", opus oricăror 
încercări de a face din ști
ință promotoare a intimidă
rii sau distrugerii ființei u- 
mane. In această perspecti
vă este orientată și activi
tatea Comitetului național 
român „Oamenii de știință 
și pacea", aflat sub înaltul 
său patronaj, care militea
ză pentru „dezvoltarea 
științei", pentru „sporirea 
tezaurului universal de 
creație științifică și tehnică, 
de care trebuie să benefi
cieze toate națiunile".

Volumul conține nume
roase creații lirice aparți- 
nind poeților din toate ge
nerațiile, autori care oma
giază forța creatoare, rolul 
deosebit in viața societății 
noastre, cinstindu-i înaltele 
virtuți : „suprema terestră- 
ntruchipare / Să zămisleas- 
că-n lume materie și gind, I 
Cum pomul iscă roade din 
fecunda floare / Cu raze de 
lumină dulceața pe pămînt" 
(Mihai Beniuc : „Mama fii
lor țării"). Versurile inspi
rate datorate unor cunos- 
cuți poeți : Mihai Beniuc, 
Victor Tulbure, Nicolac 
Dragoș, Violeta Zamfirescu, 
Bokor Kătălin, Vasile Zam
fir, Dan Rotaru ș.a., poartă 
pecetea unei calde și pro
funde prețuiri. Idealurile și 
faptele luminoase ale unei 
vieți dăruite țării devin a- 
devărate sărbători : „In 
sufletele noastre e iarăși 

. sărbătoare, / Lumina ei ne 
țrece-n gînduri, în cuvint; 
/ Cu inima curată aducem 
azi urare / împodobind cu 
flori acest natal pămînt. II 
In litere Ianuarie toarnă 
lumină pură / Aici mereu 
eroii cu dragoste-i cinstim; 
Laudă-azi acelei ce-nte- 
meiază zboruri / Alături de 
Eroul pe care îl iubim" 
(Dan Rotaru : „Omagiu"), 
îndemnuri mobilizatoare : 
„Spre piscuri înalte cu 
ochii senini / Străbați în 
timp al lumii azur I în ini
ma Ta, înfloresc bogate 
grădini / Cuvintul ți-e pace 
și tot ce-i mai pur. // Pașii 
Tăi ne duc spre un falnic 
viitor, / Pe trepte de glorie 
te urcă chemarea / Ești fla-_ 
cără și braț dirz, biruitor / 
Oamenii-n fapte iți
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răsuflarea". (Ludmila Ghi- 
țescu : „Poem omagial").

Și poeții amatori, de toa
te vîrstele, aduc omagiul 
lor de gînduri și sim
țiri. Poeziile semnate de 
elevi au candoarea vîrs- 
tei și prospețimea pri
milor muguri ; „O primim 
de-atitea ori cu flori / Noi 
pionierii României / Cra
vată roșie cu. tricolor / l-o 
dăruim cu drag și cu min- 
drie // Precum o mamă ne 
veghează / Copilăria, anii 
însoriți. / Mi-alătur glasul 
celor ce-i urează / Din ini
mă : Mulți ani să ne trăiți!" 
(Cătălina Arsene : „Să ne 
trăiți mulți ani"). Din acest 
dialog al generațiilor răz
bate floarea gingașă a iubi
rii : „O mie de flori purpu
rii / Aș vrea să încapă in 
versul meu / Pentru Tine, 
/ Mamă iubită / Ce veghezi 
copilăria / O mie de raze / 
Aș vrea să desprind din su
fletul meu cald / O mie de 
gînduri curate: / In ele cîntă 
intr-un singur glas / Uniți, 
/ Copiii României" (Elena 
Bălan, ,,Gînd“). Fiicei alese 
a poporului îi sînt adresate 
urările tradiționale ale po- •■•■mină: // Să fiți mereu o 
porului : „A țării noastre 
fiică minunată, / a vredni
ciei tale e cununa / și pla
iului i-o-nchini, ca altăda
tă /. și mama, și bunica, și 
străbuna. II Cu limpezimi de 
strămoșești izvoare / ți-e 
numele un imn al cutezării 
/ spre înălțimi de străluciri 
solare / in viața nouă 
de-mpliniri a țării. // De la 
semeața creastă carpatină / 
pină la țărmul Dunării slă-

vite, / în milioanele de 
ochi-lumină / sint ale tale 
fapte oglindite. // Să ne 
trăiești in bucurie — adin
ei / ani mulți, purtindu-le- 
ntrupate I și a voinței ne
clintită stincă / și gingășia 
florilor curate" (Kozma 
Szilard, muncitoare : „Fiica 
țării"). Rezonanțele stilis
tice ale folclorului conferă 
evocării un ritm baladesc : 
„Colo pe Argeș in jos / O 
floare de crin frumos / 
A-nflorit într-o grădină 
/ Umplind țara de lumină; 
/ Este mamă și soție / Și-i 
dorim doar bucurie, / Cu 
știință-nțelepciune / Numai 
roade să adune / Pentru noi 
și pentru țară, / Aibă nu
mai primăvară / Pe-această 
vatră străbună / Cu bravul 
Om împreună, / 'Să înflo
rească tot mereu / Spre bi
nele neamului meu". (Floa
re Baciu, țărancă : ~
pe Argeș în jos"), 
mentele cuprinse in 
pagini au valoarea unei u- 
rări din vechime : „Noi vă 
dorim din suflet / Vă fie 
calea plină, / De porumbei 
și cintec / De crini și de lu-

„Colo 
Senti- 
aceste

floare, / în prag de dimineți, 
/ Cu flacăra iubirii / Și-a 
sfintei libertăți. // Alături 
<}e stejarul / Ce ne conduce 
drept, / De Omul de-ome- 
nie / Viteaz și înțelept. // 
Aceste dulci cuvinte / Vi 
le trimit cu drag, / Pe mân
drul Tricolor, / Să vi le 
spună-n prag". (Emilia Ier- 
coșan, țărancă : „Cintec 
pentru tovarășa Elena 
Ceaușescu").

cinema
0 Strada Hanovra : UNION (13 49 04)
— 9.30; 11,30; 13,30; 15.45; 18; 20, FLA
CĂRA (20 33 40) — 15; 17; 19.
© Afacerea Pigot : VOLGA (79 71 26)
— 9; 11.15; 13.30; 15,45; 18; 20.15, ARTA 
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.

organizațiilor de partid, a tuturor comuniștilor

® Prea cald pentru luna mal : SCALA 
(II 03 72) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 
20, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15;
13,30; 15.45; 18; 20.15. GRIVIȚA
(17 08 58) — 8,30; 12,15; 14,15; 16; 18; 20.
© Ringul: PATRIA (11 8(5 25) 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, " 
(23 71 01) — 9; 11,15; ------
20,15, BUCUREȘTI (15 61 54) 
13,15; 15,45; 18; 20.
® Un petic de cer : LIRA
— 15,30; 17,30; 19.30, <—
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
© Alarmă In Deltă — 15,30; 17.30, Mie
zul fierbinte al plinii — 19,30 : PA
CEA (60 30 85).
© Bocet vesel : COSMOS (27 54 95) — 
9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30: 19,30,
GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
O Capcana mercenarilor — 16; 18;
Miezul fierbinte al plinii — 20 : PRO
GRESUL (23 04 10).
O Astă scară dansăm tn familie : 
FESTIVAL (15 63 84) — 9;. 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
© Mama — 
gafe
G Nea Mărin miliardar :
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 
17,45; 20.
0 Dragostea și revoluția — 
19,30, Aventurile Iul Babușcă — 
VIITORUL ----------
0 Efendi : 
11,15; 13,30;
O Gară 
(59 53 15) — 
FLOREASCA 
16.45; 19,30.
0 Scuzați, dv. vedeți fotbal 7 : MUN
CA (21,50 97) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Cînd o să vină tata : POPULAR 
(35 15 17) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Cancan frenetic : B U Z E Ș T I 
(50 43 58) — 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
® Fără panică, vă rog î DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
O Nu pot să-țl spun „adio" : FEREN
TARI (80 40 85) — 15.30; 17,30; 19.30.
® Can-can : LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
0 A dispărut o navă : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
® Salamandra : FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18: 20,15.
O Domnișoara Noorie : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 16; 18,15; 20,15.
FAVORIT (45 31 70) — 9; 11.15: 13,30; 
15,45; 18; 20,15, GLORIA (47 46 75) —
9.30; 15,45; 18: 20,15.
O Zică ce
(12 06 88) — 9 ;
20. FLAMURA
16; 18; 20.
O Războiul
(35 04 66) — 9: :
O O afacere
(16 28 79) — 9;
20, DACIA (50 35 94)
15,45; 18; 20.

13,30;
9;

MODERN 
15,45; 18; 
— 9; ii;

(31 71 71)
COTROCENI

9; 11; 13; 17,15, Atenție la 
15,15; 19,15: DOINA (16 35 38). 

TIMPURI 
15,30;

(11 48 03).
CENTRAL (14 12 24) — 9; 
15,45; 18; 20.
pentru doi : STUDIO 
10: 12,30: 15: 17.30: 20,

(33 20 71) — 9,30; 14;

vor zice : MELODIA 
; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;

(85 77 12) — 8.15; 12; 14:

stelelor : 
12; 16; 19. 
murdară : 

: 11.15;

AURORA

VICTORIA 
13.30: 15.45; 18; 

- 9; 11,15; 13,30:

teatre
© Teatrul Național (14 71 71, 
mică) : Zbor deasupra unul cuib de 
cuci — 10; Gaițele — 14,30; Salonul 
19,30; (sala „Ion Vasilescu") ; Idolul 
șl Ion Anapoda " "
— 10; Gimnastica 
nat din 22 II) — 
Inocentul — 19.
© Filarmonica
(15 68 75, Ateneul Român) :
copil". Operă pentru copii de Car
men Petra BaSacopol — 11; Duo de 
chitară VINCENZO DI BENEDETTO, 
ARTURO TALLINI (Italia) — 19.
© Opera Română (13 18 57) : Rapso
dia I, Bolero, Carmen — 11; Tosca
— 18.,
® Teatrul de operetă (14 80 11) : Su- 
zana — 10,30 ; O noapte la Veneția — 
19.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Luna dezmoșteniților — 10; Amintiri 
— 15; Gustul parvenirii — 19; (sala 
Grădina Icoanei, 12 44 16) : Răceala — 
10; Anecdote provinciale — 15; O zi 
de odihnă — 19.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Niște ță
rani — 10,30; Ca frunza dudului — 19. 
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 10.30; Necunoscuta și 
funcționarul — 19.30.
© Teatrul de comedie (16 64 60) : Mis
terul Agamemnon — 10; Turnul 
fildeș — 15; 19.
© Teatrul „Nottara" (59 31 03, 
Magheru) : Mița In sac — 10; 
Scoica de lemn — 19,30; (sala

(aminat din 19 II) 
sentimentală (aml- 
19; (sala Batlștei) :

„George Enescu"
„Inimă de

riului și asolamente (O.C.O.T.A.) a 
mai depistat incă 405 obiective 
de părăsite, drumuri de acces 
losite) care ocupă o suprafață 
de hectare. Trimișii oficiului 
adresat directorilor schelelor 
pective, dar au primit răspuns că 
n-au timp să se ocupe de așa ceva 
deoarece acordă prioritate creșterii 
producției de țiței. într-adevăr, asi
gurarea producției de țiței este o 
sarcină de mare importanță. Dar 
și sporirea producției de cărbune are 
aceeași importanță și totuși organi
zația de partid de la Întreprinderea 
minieră Filipeștii de Pădure, condu
cerea ei au ințeles, așa cum am ară
tat, că și pâmintul reprezintă o mare 
bogăție a țării și au acționat in con
secință ; un exemplu asupra căruia 
organizațiile de partid 
petroliere ar trebui să 
toată răspunderea.

Paradoxal este șl un 
anume că tocmai unele unități agri
cole pentru care pămintul reprezintă 
principalul mijloc de producție nu 
sint ele insele primele apărătoare ale 
integrității lui, avînd de restituit te
renuri— agriculturii. Astfel, asociația 
intercooperatistă de ingrășare a 
porcinelor din Ciorani are de recu
perat din 1978 o suprafață de șase 
hectare teren arabil. Slabă preocu
pare privind gospodărirea fondului 
funciar arată și consiliile populare 
din comunele Telega, Brănești, Brebu 
unde comitetele comunale de partid 
nu au făcut din păstrarea și apăra
rea pămintului una din preocupări
le lor constante și au trecut prea 
ușor cu vederea scoaterea pe dife
rite motive din circuitul agricol a 
unor terenuri fără să tragă la răs
pundere pe comuniștii din organele 
locale de stat pentru risipa de pă- 
mînt și fără să-i determine să ia mă
suri pentru a se înapoia agriculturii 
ceea ce i s-a luat mai mult sau mai 
puțin justificat

Sesiunea consiliului popular jude
țean din 
adoptat un bogat 
asigurarea unor 
sigure și stabile, 
fost analizate și 
din anul trecut, 
determinat și au 
suri pentru înlăturarea lor. Nu au 
fost deloc evocate însă și aspectele 
amintite, ca și altele asemănătoare. 
Este drept că multe exemple se re
feră la suprafețe mici. Imaginea s-ar 
schimba însă dacă ele ar fi însuma
te și ar deveni și mai concludentă 
dacă s-ar calcula ipotetic ce s-ar 
putea obține de pe aceste terenuri 
existente. în realitate, dar necultiva
te. Iată de ce cerinței de a se folosi 
orice palmă de pămînt se cuvine 
a i se acorda o atenție mult mai mare 
din partea comitetului județean de 
partid, din partea organelor și orga
nizațiilor de partid prahovene, și nu 
numai cele din unitățile agricole, 
consacrînd-o ca o preocupare con
stantă, la zi și în perspectivă, alături 
de alte priorități.

combatere a eroziunii, de fertilizare 
a pășunilor, de umplere a golurilor 
din vii și livezi printr-o judicioasă 
repartizare a sarcinilor, prin folosi
rea deplină a forțelor materiale și 
umane. Unitatea etalon din acest 
consiliu este intreprinderea agricolă 
de stat Valea Călugărească. Printre 
alte remarcabile succese menționăm 
triplarea intr-un singur an a pro
ducției de furaje prin folosirea la 
irigat a apelor subterane și comba
terea eroziunii solului pe o supra
față de 500 hectare.

Atunci cînd factorii de răspun
dere au manifestat lipsă de... răs
pundere în îndeplinirea obligațiilor 
lor și mai ales a îndatoririlor comu
niste au fost puși în discuția orga
nelor și organizațiilor de partid, așa 
cum s-a procedat cu fostul președin
te al C.A.P. Plopu, Stelian Zamfir, 
cu președinții, inginerii-șefi 
C.A.P., Iordăcheanu și Tomșani 
Marin Ungureanu și Mihaf Micu.

Sint înscrise in istoria omenirii 
inițiative de amploare și curaj, cum 
sint cele pentru transformarea na
turii, inițiative care au onorat spe
cia umană asigurindu-i dealtfel con
tinuitatea, propășirea. Încă in peri
oade îndepărtate, generații de-a rîn
dul au construit cu tehnici elemen
tare vaste sisteme de irigații, au ri
dicat diguri uriașe împotriva valu
rilor mării, au fertilizat platouri ari
de. O luptă care continuă și astăzi, 
firește, in cu totul alte condiții. Iar 
in strategia dezvoltării patriei noas
tre, inițiată și promovată de Parti
dul Comunist Român, de secretarul 
său general, transformarea naturii 
reprezintă un obiectiv major care 
constituie substanța Programului, na
țional pentru asigurarea unor pro
ducții agricole sigure și stabile. 
Elaborat din inițiativa și cu cotribu- 
ția hotărîtoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, programul întruchipează 
grija permanentă a secretarului ge
neral al partidului nostru pentru una 
din avuțiile cele mai de preț ale na
țiunii — pămintul. „Nu avem posi
bilitatea să mărim mult suprafața 
arabilă și nu putem să mărim cu ni- 
mio suprafața agricolă — spunea 
conducătorul partidului. De aceea 
trebuie să acționăm cu toată hotă- 
rirea pentru conservarea și 
potențialului productiv al 
tului".

Județul Prahova — de care 
ocupa în însemnările de față — se 
caracterizează printr-un înalt grad 
de industrializare și printr-o mare 
densitate a populației. Drept urmare, 
pe cap de locuitor revin numai 0,17 
hectare teren arabil față de 0,43 hec
tare cit este media pe țară. De aici 
și marea răspundere a organelor și 
organizațiilor ’ de partid care sint 
chemate să acționeze permanent și 
sistematic, folosind toate pirghiile 
muncii politice, organizatorice și 
educative pentru mobilizarea comu
niștilor, a tuturor oamenilor mun
cii în vederea conservării și ri
dicării potențialului productiv al pă- 
mîntului de care dispune județul. 
Acolo unde activitatea se desfășoa
ră sub semnul acestor exigențe, re
zultatele sînt la vederea oricui.

Nu mai puțin de 85 de hectare au 
smuls cooperatorii din Bucov riului 
Teleajen, îmbogățind zestrea funcia
ră pe care știu s-o folosească in așa 
fel incit obțin recolte vestite în ju
deț și în țară. Pe cursul superior al 
aceluiași rîu, o zonă de 140 hectare, 
ce arăta altădată dezolant in urma 
extragerii de argilă pentru produc
ția de cărămizi, a fost transformată 
într-o modernă plantație de vie. Mi
nerii de la Filipeștii de Pădure nu 
numai că știu să răspundă imperati
vului economic de a da patriei cit 
mai mult cărbune, dar au înțeles că 
tot atît de necesar este să redea 
agriculturii prin efectuarea unor 
lucrări de îmbunătățiri funciare su
prafața de teren pe care i-au luat-o.

O bună experiență in protejarea 
fondului funciar și în sporirea po
tențialului productiv al pămintului 
a dobindit consiliul unic agroindus
trial Albești. Biroul de coordonare a 
activității politico-organizatorice de 
partid al consiliului desfășoară o 
susținută activitate în această di
recție incepînd cu însușirea conținu
tului documentelor de partid de că
tre lucrătorii ogoarelor' și pînă la 
organizarea de acțiuni efective de

însemnări
din județul Prahova

ai

mărirea 
pămin-

ne vom

Consemnăm părerea tovarășului 
Nicolac Zamfir, organizatorul de 
partid al consiliului unic agroindus
trial Albești : „După cum ați văzut, 
ne-am confruntat și cu lipsa de răs
pundere a unor specialiști, a unor 
cadre de conducere privind folosirea 
rațională a pămintului. Nu toți oa
menii, fie ei simpli cooperatori, fie 
specialiști, au ajuns la o apreciere 
justă a valorii pămintului și de aceea 
va trebui ca organele și organiza
țiile de partid să acționeze cu mai 
multă vigoare pentru a schimba opti
ca de a lăsa lucrările de protejare 
a pămintului în grija altora sau de 
a le amina sub justificarea unor ur
gențe".

Aceasta este o mentalitate păgubi
toare întilnită și în alte unități eco
nomice și la alte cadre de conducere 
din județ. La ora actuală nu au fost 
recuperate de la întreprinderile in
dustriale terenuri agricole afectate 
sau degradate de obiective de inves
tiții pe o suprafață de 190 hectare. 
De exemplu, întreprinderea de gos
podărie comunală și locativă Pra
hova, unitate subordonată consiliu
lui popular județean, are o restanță 
de aproape 13 hectare din care patru 
hectare din 1975. Un simplu calcul 
arată că dacă aceste patru hectare 
ar fi fost cultivate timp de nouă ani 
cu porumb, la o producție de 5 000 
kg la hectar, ar fi rezultat o canti
tate de 180 000 de kg. Dacă s-ar lua 
în calcul cele 190 ha, producția de 
porumb care s-ar fi obținut de pe 
această suprafață intr-un an ar fi 
fost de 1 milion de kg.

O datorie de 118 hectare (din care 
,53 hectare arabile) au de restituit șl 
schelele petroliere Boldești și Băicoi. 
în afară de aceasta, Oficiul jude
țean de cadastru, organizarea terito-

Caso tineretului din limișoara Foto : Agerpres

de

sala 
15;

Stu
dio) : Pensiunea doamnei Olimpia — 
10,30; 19.
(p Teatrul Giulești (sala 
14 72 34) : Amadeus — 10; 
tirzie — 15: 19,30; (sala

Majestic. 
Serenadă 
Giulești, 

18 04 85) : Milionarul sărac — 10; 19; 
(la clubul I.C.T.B.) : Năpasta — 10. 
© Teatrul satlrlc-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 50 78) : Revista revis
telor — 11: 16; Belmondo al II-lea
— 19.30; (sala Victoria. 50 58 65) : 
Frumosul din pădurea zăpăcită — 
19,30.
© Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Fata moșului cea harnică
— 10,30; Bun venit ia Rapsodia — 19. 
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Matineu literar Salom Alehem — 11; 
Intre caftan și smoking — 18,30.
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Cine se teme de crocodil 7 — 10,30;
Pinocchio —
© Teatrul

17.
„Țăndărică'

Dana și leul — 10;
Plum-Plum — 17; 
Puiul — 11.
© Circul București 
valul stelelor — 10;
© Studioul de teatru al 
(15 72 59) : Joia dulce — 15;
© Estrada Armatei (sala
13 60 64) : Estrada in croazieră 
16,30; 19,30.

___  (15 23 77) : 
12; Aventurile lui 
(sala Batlștei) :

(11 01 20) : Carna- 
16; 19,30.

teatru I.A.T.C.
19.

C.C.A.,

Spectacol de cîntece 
și poezie patriotică 
în cadrul manifestărilor cul- 

tural-artistice prilejuite de săr
bătorirea „Zilei internaționale a 
femeii", la Casa de cultură a sin
dicatelor din municipiul Rimni- 
cu Vilcea a avut loc un amplu 
spectacol de cîntece și poezie 
patriotică. La reușita acestei ac
țiuni și-au adus contribuția nu
meroase formații șl ansambluri 
artistice din județ, laureate ale 
Festivalului național „Cintarea 
României". (Ion Stanciu),

Biblioteca — 
factor de informare 

și educație socialistă 
în comuna Grădinari din ju

dețul Caraș-Severin s-a încheiat 
concursul județean cu tema „Bi
blioteca — factor activ de infor
mare și educație socialistă". Au 
participat lucrătorii celor aproa
pe 70 de biblioteci comunale din 
județ. Cu acest prilej, cele mai 
bune biblioteci din comunele 
Armeniș, Grădinari, Păltiniș și 
Obreja au fost premiate. La rîn
dul lor, membrii cenaclului con-

FESTIVALUL NAȚIONAL „CÎNTAREA ROMÂNIEI"
ea

Mesajul artistic al conștiinței înaintate

(son- 
nefo- 
de 48 
s-au 
res-

din schelele 
reflecteze cu

alt aspect șl

decembrie anul trecut a 
program pentru 

producții agricole 
Cu acest prilej au 
unele neîmpliniri 

cauzele care le-au 
fost adoptate mă-

Constantin VARVARA 
Constantin CAPRARU

deierilor țărani din județ au îm
bogățit paleta de manifestări cu 
o șezătoare literară pe tema 
„Cintecul gliei". Tot cu acest 
prilej, a avut loc o consfătuire 
de lucru a membrilor asociației 
județene a folcloriștilor si etno
grafilor din această parte a ță
rii, iar formațiile artistice din 
localitate au prezentat un reușit 
spectacol. (Nicolac Călană).

Manifestări 
politico-educative 

pentru tineret
în toate liceele din județul 

Hunedoara s-a desfășurat tradi
ționala manifestare „Săptămâna 
majoratului", dedicată tinerilor 
care împlinesc 18 ani. Tinerii au 
participat la intilniri cu acti
viști de partid și de stat, cu 
muncitori fruntași din producție, 
cu oameni de cultură, juriști și 
cadre medicale. în toate orașele 
și în municipiile Deva, Hune
doara și Petroșani au avut loc 
simpozioane și mese rotunde pe 
teme specifice preocupărilor ti
nerilor privind orientarea profe
sională, educația sanitară și ju
ridică, au fost organizate seri 
cultural-artlstice, recitaluri de 
poezie patriotică. (Sabin Cerbu).

Bogate manifestări
la cluburile

Formațiile artistice de amatori, 
reprezentind colective de muncă din 
industria și agricultura municipiului 
Alexandria, s-au afirmat în toate edi
țiile Festivalului național „Cintarea 
României".

Un loc aparte în cadrul acestei 
efervescente activități culturale, cu 
tradiții destul de îndepărtate, ii 
ocupă Teatrul popular, înființat în 
anul 1975. De atunci și pină astăzi, 
cu o pasiune demnă de toată lauda 
și respectul datorat preocupării de a 
înfrumuseța prin artă viața unei co
lectivități de peste 45 000 de oameni, 
Teatrul popular, organizat pe lingă 
casa de cultură a sindicatelor, a in
stituit „stagiuni permanente". Re
trospectiva a aproape unui deceniu 
de activitate teatrală prilejuiește și 
alte concluzii semnificative. Impre
sionează diversitatea și problema
tica repertoriului, numărul relativ 
mare de interpreți (circa 40 de ar
tiști amatori),-bogata activitate (15 
premiere și aproape 400 de specta
cole) și larga audiență a publicului. 
„Opinia publică" de Aurel Baranga, 
„Cine ucide dragostea" de Petru 
Vintilă, „Titanic vals" de Tudor 
Mușatescu, „Năpasta" și „O noapte 
furtunoasă" de Ion Luca Caragiale, 
„Pragul conștiinței civice" și „Ade-

vărul din zori “ de I.D. 
tima inspirată dintr-un 
tic petrecut la Combinatul 
grășăminte chimice), „O vară fier
binte" de Paul Ioachim, „Oameni 
cu probleme" de Valentin Silvestru 
sint cîteva din titlurile prin care 
se configurează repertoriul acestui 
colectiv teatral conștient de rolul 
său în acțiunea de educație a mase
lor. O bună practică a Teatrului 
popular din Turnu Măgurele a sta
tornicit legături strînse, permanente 
cu teatrele profesioniste bucurește- 
ne, cu actori care, de-a lungul tim
pului, s-au aplecat cu dragoste și 
solicitudine asupra preocupărilor ar
tiștilor amatori. O legătură statorni
cită încă de la prima piesă există cu 
actorul și regizorul Stelian Mihăi- 
lescu — astăzi pensionar — de la 
Teatrul Giulești, cel sub a cărui în
drumare au fost puse in scenă ma
joritatea premierelor. De asemenea, 
scenografa Eugenia Bassa Crișma- 
ru, de la același teatru, a ajutat 
efectiv Ia realizarea celor mai adec
vate decoruri.

Discuția purtată cu mal mulți in
terpret! ne-a dezvăluit faptul că ac
tualele performanțe artistice nu sînt 
întimplătoare ; ele se explică prin

Șerban (ul- 
caz auten- 

de in-

i

stabilitatea și continuitatea unui 
program repertorial, prin atragerea 
unor talente reale și instruirea a- 
cestora. Sint unii membri ai colecti
vului care slujesc activitatea teatra
lă din localitate de mai bine de două 
decenii. Sigur, sufletul acestei acti
vități rămin profesorii și învățătorii. 
Ei sint interpreți, uneori regizori și 
scenografi, dar și animatori și pro
pagatori ai cultului pentru teatru in 
rindul tinerilor, printre foștii lor 
elevi, azi, operatori chimiști, ingineri, 
tehnicieni, muncitori calificați in 
tinăra industrie a municipiului. Mir
cea Dragnea, Ion Pieptăn, Constanța 
Niculescu, Florea Ungureanu, Dumi
tru Popa, Valentin Socol, Gheorghe 
Șolea, Nicoleta Băiețică, Mircea 
Domnaru, Fănel Belu, Elena Marin, 
Doru Oprica sînt numai cițiva din
tre cei care se dăruiesc cu un devo
tament statornic pasiunii lor pentru 
această artă. Am consemnat citeva 
din gindurile lor: „Pentru mine, tea
trul înseamnă să cunoști viața" 
(Mircea Drăgan — profesor) ; „Cum 
se face un spectacol de teatru con; 
sider că este lucrul cel mai intere
sant. Repetițiile, cînd veneam și de 
la care plecam preocupat de personaj, 
căutarea celei mai expresive alter-

patru 
de la 
de-al

ce 
te 

este

native m-au făcut fericit și m-au 
cîștigat definitiv pentru scenă" (Ion 
Pieptăn — tehnician) ; „Dacă ai pu
tere și chemare pentru teatru atunci 
ai o șansă in plus pentru educarea 
emoțiilor șl a concentrării, ceea 
îți este de folos in profesiune : 
face mai sensibil la ceea ce
nou" (Mircea Domnaru — inginer).

în prezent, la Teatrul popular din 
Turnu Măgurele continuă seria spec
tacolelor din actuala stagiune, se 
pregătesc noi premiere. „Pentru că 
ne-am înțeles menirea și ne-am luat 
in serios munca — ne spune unul 
dintre principalii animatori ai aces
tui colectiv, profesorul Ștefan Vătă- 
manu, directorul casei de cultură — 
dorim ca teatrul nostru să fie și în 
continuare o instituție de cultură 
activă, cu un program educativ bine 
definit. Ne preocupă ancorarea mai 
puternică a repertoriului in proble
matica și realitățile contemporane, 
punerea în scenă a unor piese 
să emoționeze semenii noștri, 
ajute — prin mesajul lor de o 
sebită valoare educativă — să 
noască o lume cu probleme 
să-i intereseze".

care 
sâ-i 

deo- 
cu- 

care

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scînteii"

muncitorești 
din Brașov 

în cinstea aniversării a 
decenii de la actul istoric 
23 August 1944 și a celui
XIII-lea Congres al partidului, 
la Brașov a început, in cadrul 
Festivalului național „Cintarea 
României", o nouă și importantă 
manifestare cultural-artistică. 
Este vorba de „Dialogul artistic 
al cluburilor muncitorești". Ma
nifestarea, in cadrul căreia fie
care club se va prezenta cu pro
grame în diverse genuri artis
tice, are la bază o tematică in
spirată din realitatea zilelor 
noastre, din efortul oamenilor 
muncii de a îndeplini exemplar 
sarcinile trasate de partid. Nu 
vor lipsi genuri artistice apre
ciate de spectatori, cum sint 
poezia militantă, cintecul pa
triotic revoluționar, dansul te
matic și modern, dansul popular. 
Cinstea inaugurării noii mani
festări a revenit clubului între
prinderii de autocamioane. (Ni
colae Mocanu).
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în fața oamenilor muncii din agricultură, a tuturor consiliilor populare:

MĂRI RĂSPUNDERI PENTRU CREȘTEREA 
PRODUCȚIEI ȘI A LIVRĂRILOR EA FONDUL DE STAT
După cum s-a anunțat, CU ÎNCEPERE DE LA 1 MARTIE AU INTRAT ÎN VIGOARE DECRETUL 

CONSILIULUI DE STAT PRIVIND CONTRACTĂRILE ȘI ACHIZIȚIILE DE PRODUSE AGRICOLE 
VEGETALE ȘI DECRETUL CONSILIULUI DE STAT PRIVIND CONTRACTĂRILE ȘI ACHIZIȚIILE DE 
ANIMALE, PĂSĂRI ȘI PRODUSE ANIMALE. Noile decrete reglementează strict, clar, riguros obliga
țiile ce revin unităților agricole socialiste, membrilor cooperativelor agricole și țăranilor cooperatori, uni-

DIN DECRETUL CONSILIULUI DE STAT 
PRIVIND CONTRACTĂRILE Șl ACHIZIȚIILE 

DE PRODUSE AGRICOLE VEGETALE

OAMENII MUNCII CONSTRUCTORI Șl CRONICARI DE ISTORIE NOUĂ } . ț

ISCRISORI DE LA CITITORII „SClMEII"
Rezultatele superioare ale munci, rodiii competentei 

si spiritului gospodăresc al femeilor

OBLIGAȚII Șl DREPTURI

ALE PRODUCĂTORILOR AGRICOLI
O în scopul realizării integrale a producției agri

cole vegetale stabilite, precum și îndeplinirii sar
cinilor de livrare ce revin cooperativelor agricole 
de producție potrivit planului și contractelor înche
iate în cadrul sistemului unic de contractare a pro
duselor agricole, fiecare cooperativă agricolă este 
obligată să asigure amplasarea judicioasă a cultu
rilor, fertilizarea terenurilor, folosirea semințelor 
din soiuri valoroase și de mare productivitate, res
pectarea densității plantelor stabilite potrivit legii.

® Membrii cooperativelor agricole de producție 
au obligația să cultive integral loturile primite in 
folosință din proprietatea cooperativelor, să execute 
la timp și în bune condiții lucrările agricole, în 
vederea obținerii producțiilor stabilite prin planu
rile de cultură, asigurării produselor agricole nece
sare consumului propriu și îndeplinirii obligațiilor 
de predare, potrivit contractelor încheiate, la fondul 
de autoaprovizionare și la fondul de stat.

O în vederea creșterii contribuției gospodăriilor 
populației Ia constituirea fondului de autoaprovi
zionare și a fondului de stat de produse agricole ve
getale, în cadrul sistemului unic de contractări și 
achiziții se stabilește, pentru fiecare gospodărie, po
trivit prezentului decret, odată cu planurile de cul
tură și de creștere a animalelor, planul obligațiilor 
de contractare și predare a produselor agricole la 
fondul de autoaprovizionare și Ia fondul de stat.

O Unitățile agricole cooperatiste, membrii coope
rativelor agricole de producție și producătorii parti
culari care livrează, prin sistemul de contractări și 
achiziții, la fondul de autoaprovizionare și la fondul 
de stat, cereale, legume, cartofi, fructe, struguri, 
plante tehnice, plante medicinale și alte produse 
agricole vegetale beneficiază, în condițiile prezentu
lui decret, în afara prețurilor avantajoase stabilite 
în raport cu cantitatea și calitatea produselor livra
te, de credite și avansuri, semințe selecționate și 
material săditor, asistență de specialitate, produse

Industria - factor de progres și dinamism
. Muncesc intr-una din marile ce

tăți ale petrochimiei românești — 
Combinatul de fibre sintetice de la 
Săvinești — prima mare unitate 
producătoare de fire și fibre chimi
ce din țara noastră. Mindria de a 
face parte din cei peste 15 000 de 
chimiști care formează in prezent 
colectivul unității m-a îndemnat să 
rememorez, in acest al 40-lea an al 
dezvoltării noastre socialiste, mo
mentele cele mai semnificative din 
viața combinatului. Intre acestea la 
loc de frunte se situează, prin en
tuziasmul generat in întregul colec
tiv, dar mai ales prin efectele asu
pra evoluției noastre, repetatele vi
zite de lucru ale conducătorului 
partidului și statului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, căruia ii 
adresăm cele mai alese sentimente 
de recunoștință pentru tot ce a făcut 
și face in folosul nostru, spre binele 
întregului popor, al întregii țări. Am 
in vedere faptul că in ultimele două 
decenii, ca urmare a orientărilor și 
a indicațiilor amănunțite, concrete, 
a măsurilor de sprijin aplicate, pro
ducția unității noastre s-a triplat ; 
au fost construite noi secții, au fost 
modernizate procesele de fabricație.

Dar nu e 'vorba numai de atit. 
Dezvoltarea platformei noastre in
dustriale — materializare a politicii 
partidului de dezvoltare armonioasă 
a tuturor zonelor țării — s-a răsfrint 
cu pregnanță in viața locuitorilor a- 
pestor meleaguri, aduse și ele din 
plin in peisajul economico-social

Viața de lumină a satului nostru socialist
Nu aș putea scrie despre noul 

care te intimpină la tot pasul in 
comuna mea, Șușani, din județul 
Vilcea, fără să-mi îndrept gindu- 
rile și simțămintele calde către 
partid, către conducătorul țării, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
politica sa plină de înțelepciune, 
care face ca patria noastră, toate 
meleagurile țării să devină tot mai 
înfloritoare.

înainte de 1944, Șușanii erau o 
comună de oameni săraci, care tru
deau din greu pe păminturile unui 
boier, pe nume Emil Popescu. Dar 
acest trecut a rămas departe in 
urmă. Astăzi, cine trece prin comu
nă nu poate să nu-și oprească pri
virile la cele trei școli cu etaj, una 
dintre acestea fiind destinată învă
țământului generalizat de 10 ani. La 
fel, complexul comercial, tot clădi
re nouă, modernă, cu etaj, o ade
vărată premieră arhitectonică la 
noi. Căminul cultural, construcție 
nouă, ca și dispensarul, îți lasă im
presia că au fost aduse aici de la 
oraș. Și, bineînțeles, nu mai vor
besc de marele număr de case noi, 
care mai .de care mai arătoasă.

Dar să nu uit un lucru foarte im
portant : cu 14 ani in urmă. comu
na noastră a fost electrificată. Asta 
a însemnat o transformare radicală 
in viața noastră, a locuitorilor co
munei : și-au făcut apariția radiou- 

infloritor al întregii patrii. De pildă, 
populația municipiului Piatra 
Neamț, de care aparține platforma 
săvineșteană, a crescut in ultimii 20 
de ani cu peste 40 000 de locuitori, 
marea majoritate lucrind chiar aici, 
la Săvinești. S-ar putea da și alte 
zeci și zeci de exemple care să ilus
treze ce rol are in viața oamenilor 
din această parte a țării existența 
combinatului, măreață construcție a 
socialismului. De fapt, destinul lor, 
ca și al meu, este asemănător cu 
al tuturor tinerilor muncitori for
mați in anii socialismului. Bucurin- 
du-mă de condițiile create in anii 
noștri, m-am putut pregăti pentru 
una din noile profesii create de in
dustrializarea țării, cea de laborant 
chimist, iar de la absolvirea școlii, 
in anul 1971, lucrez in combinat. Și 
fiindcă vă scriu aceste rinduri cu 
puține zile înainte de 8 Martie nu 
pot să nu remarc, in acest context, 
grija deosebită ce se manifestă in 
țara noastră față de munca și viața 
femeilor, față de calificarea și afir
marea in activitatea de producție, 
in întreaga viață economico-socială. 
Dealtfel, acestea sint lucruri firești, 
reprezintă roadele politicii înțelepte 
a partidului nostru, a conducerii 
sale.

Elena PLEȘCA
laborant chimist, 
Combinatul de fibre sintetice 
Săvinești

rile, televizoarele in fiecare casă ; 
a crescut nivelul cultural, s-a 
schimbat modul de a gindi al oa
menilor. Oamenii au inceput să fie 
mai pretențioși cu ei, cu munca 
lor, cu viata lor. Și-au dat seama 
mai bine că bunăstarea lor depin
de in primul rind de rezultatele 
obținute in producție. Și ne putem, 
mindri cu ele. Iată doar citeva 
exemple : anul trecut am avut, la 
lapte, un plan de 4 050 hectolitri și 
am realizat 4 939, din care am li
vrat la fondul de stat 3 875 hecto
litri, cu 875 hectolitri mai ' mult 
decit ne angajasem ; turma de oi a 
cooperativei a sporit cu 1 872 de 
miei, iar cea de vite cornute cu 282 
de viței.

An de an, bogăția roadelor coo
perativei agricole s-a mutat și in 
casele noastre, ale fiecăruia in 
parte, iar consătenii mei înțeleg că 
aspectul comunei depinde in primul 
rind de ei, de contribuția și spiritul 
lor gospodăresc. De aceea, nu mai 
miră pe nimeni dacă cineva, între
bi nd despre comuna noastră, pri
mește ca răspuns : „apăi. dacă vrei 
să vezi o comună arătoasă, pros
peră, mergi la Șușani".

Virqil CÎRJAN
țăran cooperator, 
comuna Șușani, județul Vilcea

sau materiale necesare obținerii produselor contrac
tate, precum și de alte avantaje.

OBLIGAȚII ALE UNITĂȚILOR

DE CONTRACTARE Șl ACHIZIȚII
• întreprinderile de contractare, achiziționare și 

păstrare a produselor agricole, întreprinderile pen
tru producerea nutrețurilor combinate, întreprinde
rile de in și cînepă, cele pentru industrializarea 
sfeclei de zahăr, de ulei, de cultura și fermentarea 
tutunului și de țigarete, precum și celelalte unități 
de preluare și industrializare a cerealelor, legumi
noaselor boabe și plantelor tehnice sînt obligate să 
acorde unităților agricole socialiste și celorlalți pro
ducători asistență tehnică și sprijin în toate etapele 
procesului de producție agricolă, incepind cu am
plasarea culturilor, asigurarea semințelor, aprovi
zionarea cu îngrășăminte, executarea lucrărilor și 
pînă la livrarea și depozitarea produselor con
tractate.

ÎNDATORIRI

ALE CONSILIILOR POPULARE
• Comitetele executive ale consiliilor populare 

județene vor repartiza sarcinile primite pe fiecare 
comună, oraș și municipiu, iar acestea, la rîndul lor, 
pe fiecare gospodărie în parte în raport cu supra
fețele de teren agricol și cu numărul de animale 
deținute. în acest scop, birourile și comitetele exe
cutive ale consiliilor populare vor stabili, pentru 
fiecare gospodărie, planul de cultură și creștere a 
animalelor, precum și planul obligațiilor de contrac
tare și predare a produselor agricole la fondul de 
autoaprovizionare și la fondul de stat. în planurile 
de cultură vor fi cuprinse, pe baza consultării largi 
a țărănimii, a tuturor locuitorilor de la sate, sar
cini concrete privind cultivarea tuturor suprafețelor, 
plantarea cu pomi și arbuști fructiferi, precum și 
producția agricolă vegetală ce trebuie obținută de 
fiecare gospodărie. ' -
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Electrotehnica - 
mărturie vie 
a prestigiului 

tehnicii românești 
(Urmare din pag. I)
redus importurile de zece ori față 
de anul 1981. Gama produselor noi 
și reproiectate reprezintă astăzi 62 
la sută din valoarea producției- 
marfă.

tn acest an, cind sărbătorim 40 
de ani de la revoluția de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă și ne pregătim să 
întimpinim Congresul al XIII-lea 
al partidului, colectivul întreprin
derii „Electrotehnica" și-a propus 
să valorifice și mai bine fiecare 
gram de metal, să ofere beneficia
rilor interni și partenerilor externi 
produse de bună calitate și la pa
rametri cit mai competitivi. In acest 
scop s-a trecut la introducerea in 
producție a unui nou procedeu teh
nologic, care valorifică metalul in 
proporție de 99 la sută față de nu
mai 67 la sută prin vechile proce
dee. In cadrul acțiunii de realizare 
cu forțe proprii, prin autodotare. a 
standurilor de probă pentru produ
sele noastre, in primele două luni 
din acest an au fost ccmstruite o 
instalație de degresare, care va per
mite economisirea a peste 5 tone 
de solvenți organici, precum și o 
linie mecanizată de pregătire a 
suprafețelor de vopsire,

Sint rezultate bune, pe care, in 
cinstea zilei de 23 August și a Con
gresului al XIII-lea al partidului, 
colectivul nostru este hotărit să le 
amplifice printr-o muncă mai spor
nică, bine organizată.

Recunoștința 

noastră se exprimă 

prin fapte 
(Urmare din pag. I)
rinduri despre cartierul nostru, 
despre munca și viața noastră, do
resc să mulțumesc și pe această 
cale tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru grija permanentă ce ne-o 
poartă nouă, minerilor din Valea 
Jiului, ca și din întreaga țară. Dar, 
de fapt, mulțumirea noastră, a mi
nerilor, nu poate fi exprimată în 
cuvinte. Vom lăsa să vorbească fap
tele. Adică munca noastră. dind 
cărbune mai mult și mai bun eco
nomiei naționale! Acesta va fi răs
punsul nostru mineresc la condiții
le de viață și muncă create de 
partid pentru noi și familiile 
noastre.

tăților de contractare și achiziții și consiliilor populare în ce privește realizarea, contractarea și livrarea 
produselor agricole la fondul de autoaprovizionare și la fondul de stat. Totodată, prin prevederile lor, 
noile acte normative stimulează puternic producătorii agricoli în creșterea producției și livrarea de 
cantități cît mai mari de produse vegetale și animale la fondul de stat.

Redăm, mai jos, extrase din aceste două decrete.

DIN DECRETUL CONSILIULUI DE STAT 
PRIVIND CONTRACTĂRILE Șl ACHIZIȚIILE 

DE ANIMALE, PĂSĂRI Șl PRODUSE ANIMALE
OBLIGAȚII Șl DREPTURI

ALE PRODUCĂTORILOR AGRICOLI
• Cooperativele agricole de producție au obli

gația de a pune în valoare întregul potențial pro
ductiv al efectivelor de animale, mijloacele dc 
producție dc care dispun, de a executa toate lu
crările cu respectarea regulilor agrotehnice, zooteh
nice și sanitar-veterinare, în scopul realizării inte
grale a numărului de animale și a producției 
animale prevăzute în plan, precum și a sarcinilor 
de livrare la fondul de autoaprovizionare și la 
fondul de stat.

• Fiecare gospodărie personală a membrilor 
cooperatori, formată din două-trei persoane, are 
obligația să crească cel puțin o vacă sau 5 oi, ori 
două capre, 1—2 porci, 10 găini, 60—80 pui de 
carne, 5—8 alte păsări (gîște, rațe, curci) și 10—15 
iepuri de casă. Pentru asigurarea consumului pro
priu de miere, fiecare gospodărie trebuie să dețină 
cel puțin un stup de albine ; de asemenea, trebuie 
să crească viermi de mătase, pentru a obține cel 
puțin 4—5 kg gogoși de mătase, în vederea valo
rificării lor la fondul de stat. Gospodăriile alcă
tuite din mai mult de două-trei persoane au obli
gația să crească un număr mai mare de animale 
și păsări, corespunzător numărului membrilor de 
familie.

• Gospodăriile țărănești din zona necooperativi- 
zată, compuse din 2—3 membri de familie, care 
posedă în medie pînă Ia 3 hectare teren agricol, 
au obligația să crească cel puțin o vacă, un vițel, 
2 porci, 5 oi sau două capre, 10 găini, 60—80 pui 
de carne, 5—8 alte păsări (gîște, rațe, curci), 10—15 
iepuri,.animale de muncă, să aibă cel puțin un stup 
de albine și să crească viermi de mătase pentru 
a valorifica la fondul de stat 4—5 kg gogoși de 
mătase. Gospodăriile cu 4—5 persoane vor crește 
cel puțin 3 porci, iar cele care au peste 3 ha teren 
agricol vor avea două vaci și cel puțin 10 oi. în 
mod corespunzător, familiile cu mai multe persoa
ne vor crește un număr sporit de animale.

e Unitățile agricole cooperatiste, membrii coope
rativelor agricole de producție, producătorii parti
culari care livrează prin sistemul de contractări și.

(Urmare din pag. I)
mereu și mereu în întîmpinarea 
modei, a bunului gust ; sau poate 
nu ne mai întrebăm. Lucrul bine 
făcut nu ține de excepție, ci de fi
rescul zilnic.

Dar cită mpncă neobosită, cită 
căutare e la țzvorul valurilor de 
țesătură „Oltextil" ! Cită migală in 
fața planșetei, pentru ca desenul 
feței de masă să se potrivească 
feței de masă, la fel ca și cel al 
feței de pernă... Cită căutare, pînă 
cind lujerul unei flori admirate 
într-o excursie la munte, la Co- 
mandău, devine emblemă delicată 
oferită cumpărătorilor. Știți în cît 
timp se naște o floare, un desen ? 
Intr-o jumătate de an ! Nu e de 
mirare că, descoperind aici o în
treagă grădină — flori stilizate, 
dispuse simetric, flori artistice, în 
același ton cu „timpul11 imaculat, 
flori exotice și flori de-ale noas
tre, de pe Valea Zinelor și poate 
de pe ia zinelor — ne așteptam 
ca în spatele acestei industrii să 
găsim o adevărată armată de crea
tori, de proiectanți, de tehnicieni- 
desenatori. Numai două perechi 
de mîini fac toate minunățiile as
tea insă. Și nu e singura surpriză 
pe care ne-a rezervat-o vizita la 
„Oltul".

Ne aflam în secția de repansat, 
după ce parcurseserăm, timp de 
ore în șir, drumul fibrei spre 
pinză. Colectivul de repansatoare 
derulează pînza milimetru cu mi
limetru, să nu scape cel mai mic

Programul 1
8.30 Teleșcoală.
9,00 Almanahul familiei.
9.30 De strajă patriei

10,00 Muzica pentru toți.
10,30 Viața satului (parțial color)
11.45 Lumea copiilor
12.35 Telefilmoteca de ghiozdan (co

lor). Arabela. Episodul 1.
13,00 Album duminical (parțial co

lor)
18,00 Film serial (color). „Viața lui 

Leonardo da Vinci“. Ultimul epi
sod.

18.35 Micul ecran pentru cei mici.
18,55 1 001 de seri.
19,00 Telejurnal (parțial color).
19,15 Cîntarea României. Emisiune cu 

formații artistice sătești și inter
pret! de muzică populară de la 
sate.

19.45 Telecinemateca. Ciclul : Dosa
rele ecranului. „Deznodămînt la 
Roma". Prdmieră TV. Coproduc
ție franco-italiană

21,20 Varietăți muzicale.
21,50 Telejurnal (parțial color). • Sport.

Programul 2
8.30 Melodii populare.
9,00 Cultivarea limbii și a literaturii 

române în școală.

achiziții animale, păsări, lapte, produse lactate, 
ouă și alte produse animale beneficiază, în condi
țiile prezentului decret, în afara prețurilor avan
tajoase stabilite in raport cu cantitatea și calitatea 
produselor livrate, de credite și avansuri, anumite 
produse sau materiale necesare obținerii produse
lor contractate, reduceri și scutiri de impozite și 
taxe, precum și de alte avantaje.

OBLIGAȚII ALE UNITĂȚILOR

DE CONTRACTARE Șl ACHIZIȚII
® Cooperativele agricole de producție, membrii 

acestora și producătorii particulari au obligația de 
a preda produsele contractate la termenele stabi
lite, iar unitățile de contractări și achiziții au obli
gația de a prelua întreaga cantitate de produse 
contractată sau oferită de producători peste preve
derile contractelor, de a plăti prețurile stabilite și 
de a acorda avantajele prevăzute de lege, de na
tură a stimula creșterea efectivelor de animale, a 
producției animale și valorificarea către stat a unor 
cantități tot mai mari de produse agroalimentare.

ÎNDATORIRI

ALE CONSILIILOR POPULARE
• Consiliile populare răspund de întreaga acti

vitate de producție agricolă din raza lor de activi
tate, de buna organizare și desfășurare a lucrărilor 
agricole, de folosirea rațională și eficientă a fon
dului funciar. în cadrul acestor atribuții, ele răs
pund și de creșterea producției animale în gospo
dăriile membrilor cooperativelor agricole și produ
cătorilor particulari, avînd datoria să le sprijine și 
să le controleze în realizarea integrală a planu
rilor de creștere a animalelor și a planurilor de 
contractare și predare a produselor agricole la fon
dul de autoaprovizionare și la fondul de stat. Con
siliile populare vor organiza și conduce evidența 
precisă a obligațiilor de contractare și predare, de 
către membrii cooperativelor agricole de producție 
și producătorii particulari, a produselor agricole'* 
animale destinate fondului de autoaprovizionare și 
fondului de .stat.

defect. Un fir rupt, o porțiune ră
rită, o înțepătură, o „coadă" — ni
mic din toate acestea n-au portiță 
de trecere pe sub ochii atenți ai 
acestor fete. Stăm de vorbă cu 
citeva dintre ele. Cele mai multe 
sînt fiice de țesătoare, nepoate și 
strănepoate de țesătoare. Pre
țuind și ducînd mai departe șta
feta centenară, ele ridică meseria 
la condiția lucrului artistic. Maria 
Isăcilă și Szlatenyi Eva, două din
tre interlocutoarele noastre, ne de
monstrează „pe viu" exigențele 
muncii lor.

— Iată — ne spune Maria Isă- 
cilă, arătînd un punct abia priză
rit pe pînza < desfășurată în fața 
noastră — aici s-a terminat firul 
de pe bobină și s-a început o altă 
bobină. Firul înnădit și-a conti
nuat drumul său prin urzeală, dar 
capetele au rămas la vedere. Pe 
lingă că sînt inestetice, se pot ori- 
cînd agăța, se pot rupe, și atunci 
e păcat de toată munca. Pînza va 
fi respinsă la controlul final.

Vorbește și între timp mîinile ei 
harnice au și corectat greșeala.

— Le consider ca și cum ar fi 
fiicele mele, ne spune maistorița 
Bartok Anna, care este și preșe
dinta comisiei de femei din între
prindere. Aici au deprins meseria, 
aici se perfecționează, aici se pre
gătesc pentru viață. Le spunem de 
aceea mereu că femeia trebuie să 
fie frumoasă pentru a răspîndi 
frumusețe în jur. Să fie harnică. 
Să fie curajoasă, gata să înfrunte 
orice greutate. într-un cuvînt, să

9,30 Bucuriile muzicii
10,00 Din țările socialiste.
10.30 Din viața de concert a Capitalei.
11.35 Film serial : Jean Cristophe. <E- 

pisodul 5.
12.30 Salonul TV al artelor plastice.
13.20 Mic dicționar de operă și balet.
14.15 O viață pentru o idee.
14.40 Ritm și melodie
15,00 Pași de viață lungă.
15.25 Teatru TV : „George Dandin", de

Moliăre. Traducerea de > Tudor
Arghezi. Interpretează actori ai
Comediei franceze.

16.35 Desene animate
17,00 Serată muzicală TV.
18.30 Orizont cultural.
19,00 Telejurnal.
19.15 Telerama.
19,45 Gala vocilor celebre.
21,00 De la Pămînt la stele
21.15 Seară de jaz. Stephan Grapelll.
21.35 Din tainele arhivelor ~ reportaj.
21,50 Telejurnal % Sport.

LUNI 5 MARTIE
20,00 Telejurnal (parțial color).
20.20 Actualitatea în economie.
20.40 Film românesc în serial (color).

Ecranizare după opere literare.
Codin. Adaptare după romanul
lui Panait Istrati. Coproducție 
româno-franceză. Regia : Henri
Colpi. Ultima parte.

21,15 Bucuria de a fi mamă. Reportaj.
21.25 Tezaur folcloric.
21,50 Telejurnal (color). 

fie pe măsura condițiilor create de 
orînduirea noastră pentru afir
marea deplină a femeii în muncă, 
în activitatea obștească, în familie. 
Un minunat exemplu ne oferă 
personalitatea strălucită a tovară
șei Elena Ceaușescu. In toamna 
anului 1982, cu ocazia vizitei de 
lucru în județul nostru a secreta
rului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, am urmărit-o cu pri
virea în momentele emoționante 
prilejuite de dezvelirea monumen
tului închinat marii Uniri. I-am 
citit pe chip, atunci, ca și în 
timpul marii adunări populare 
care a urmat, patriotismul fierbin
te ce o caracterizează, fiind pentru 
femeile din țara noastră un însu- 
flețitor imbold în muncă și creație. 
Acum, cu prilejul zilei de 8 Mar
tie, și noi, textilistele de Ia „Oltul", 
alături de întregul popor, îi adre
săm cele mai calde urări de să
nătate, fericire și succes in ampla 
activitate ce o desfășoară ca mili
tant revoluționar și proeminent 
om de știință.

...Ne-am despărțit de textilistele 
de la „Oltul", văzind reflectat in 
imaginea lor portretul milioanelor 
de femei muncitoare din patria 
noastră : demne și harnice, crea
toare de frumos, afirmindu-se și 
asumîndu-și răspunderi mereu 
sporite, veghind la pacea căminu
lui lor, cu gindul la pacea țării, a 
lumii.

@ h h @ ■ r
Ample lucrări 

la noul port Midia
După încheierea lucrărilor la di

gurile de apărare, noul port Midia 
de pe țărmul Mării Negre a intrat 
in faza amenajării spațiilor opera
ționale. Zilele acestea, colectivul 
șantierului de specialitate din ca
drul întreprinderii de construcții 
hidrotehnice Constanța a început, 
in avans, lucrările de dragaj și ex- 
cavație ale canalului de acces la 
baza de reparații a navelor mici și 
mijlocii, aparținind întreprinderii 
de exploatare a flotei maritime 
„Navrom" Constanța. Aici urmează 
să fie amplasat noul doc plutitor de 
10 000 tone-forță lansat de curînd la 
apă Ia Șantierul naval Constanța. 
Pentru executarea amplasamentului 
acestei baze, constructorii vor efec
tua lucrări de dragaj de 300 000 
metri cubi și de excavații de 1,5 
milioane metri cubi. Concomitent, 
hidrotehnicienii lucrează în ritm 
susținut la executarea cheiurilor. 
danelor comerciale și a celorlalte 
utilități de pe platformele noului 
port. Astfel, în această lună, ei vor 
incepe lucrările de construire a 
danelor destinate traficului cu pro
duse chimice. (George Mihăescu, 
corespondentul „Scînteii").

VIZITA UNEI DELEGAȚII
DE ACTIVIȘTI Al P.M.U.P.’

în perioada 28 februarie — 3 mar
tie, o delegație de activiști ai 
P.M.U.P., condusă de tovarășul Lcszek 
Miller, șef de secție la C.C. al 
P.M.U.P., a efectuat, la invitația C.C. 
al P.C.R., o vizită pentru schimb de 
experiență în țara noastră.

Oaspeții polonezi au avut convor
biri Ia C.C. al P.C.R., Comitetul ju
dețean Buzău al P.C.R., C.C. al U.T.C., 
Comitetul de partid al sectorului 6 
al Capitalei, au vizitat întreprinderi 
industriale și .agricole, instituții so- 
cial-culturale din București și mu
nicipiul Buzău.

La încheierea vizitei, delegația a 
fost primită de tovarășul Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

A fost prezent Bohuslaw Stahura, 
ambasadorul Republicii Populare Po
lone la București.

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a 

Regatului Maroc, ambasadorul aces
tei țări la București, Mohamed 
Taoufik Kabbaj, a oferit sîmbătă 
seara o recepție.

Au luat parte Marin Enache, vice- 
prim-ministru al guvernului, Vasile 
Bulucea și Ion Teoreanu, miniștri, 
Constantin Oancea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, repre
zentanți'ai vieții politice, economice 
și culturale, generali și ofițeri, zia
riști.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic.

★
Cu prilejul împlinirii a 20 de ani 

de la publicarea „Tezelor cu privire 
la problemele politicii rurale socia
liste în R.P.D. Coreeană", elaborate 
de tovarășul Kim Ir Sen, la coope
rativa agricolă de producție din co
muna Podgoria, județul _ Buzău, a 
avut loc, sîmbătă, o întîlnire între 
cooperatorii din localitate și membri 
ai Ambasadei R.P.D. Coreene la 
București.

Despre realizările din agricultura 
celor două țări au vorbit Constantin 
Ghinioiu, președintele C.A.P. Podgo
ria, și Mun Ben Sam, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al R.P.D. Co
reene la București. Vorbitorii s-au 
referit pe larg la bunele relații de 
prietenie și colaborare care s-au sta
tornicit intre partidele, țările și po
poarele noastre, evidențiind rolul de
terminant al convorbirilor dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir 
Sen în dezvoltarea și diversificarea 
acestor relații, în întărirea legături
lor de strinsă prietenie româno- 
coreene.

Cu același prilej, la sediul coope
rativei din localitate au fost expuse 
fotomontaje cu imagini din econo
mia R.P.D. Coreene și prezentate 
filme documentare privind dezvolta
rea agriculturii din țara prietenă. 
S-a vizitat, de asemenea, expoziția 
cu produse realizate de Asociația 
economică intercooperatistă de acti
vități industriale și prestatoare de 
servicii din Rîmnicu Sărat.

★
în cadrul acțiunilor întreprinse !n 

favoarea păcii și dezarmării, în zile
le de 2 și 3 martie a.c. a trecut prin 
țara noastră „Caravana internațio
nală pentru pace și prietenie 1984", 
formată din 15 persoane din Canada, 
S.U.A. și Norvegia. ni.

Plecată de la Vancouver — Ca
nada, caravana și-a propus să 
străbată un număr de 23 țări din 
America de Nord și Europa, pe un 
itinerar ce însumează 50 000 km. în 
timpul trecerii prin București, parti- 
cipanții la caravană au avut întîl- 
niri cu reprezentanți ai Comitetului 
Național pentru Apărarea Păcii, In
stitutului Român pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea, precum și 
ai unor organizații de masă și ob
ștești. Participanții la caravană au 
dat o înaltă apreciere politicii con
secvente a României, inițiativelor și 
activității neobosite a' tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, îndrep
tate spre realizarea dezarmării, des
tinderii și cooperării internaționale, 
pentru crearea unei lumi fără arme 
nucleare, a păcii și colaborării.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 

4 martie, ora 20 — 7 martie, ora 20. 
In țară : Vremea se va menține umedă. 
Cerul va fi mai mult acoperit. Vor 
cădea precipitații, mai ales sub for
mă de lapoviță și ninsoare. Pe a- 
locuri cantitățile de precipitații pot 
depăși 15 litri pe metrul pătrat in 24 
de ore. vintul va sufla moderat, cu 
intensificări temporare. In București : 
Vremea va fi umedă. Cer mal mult 
noros. Vor cădea precipitații sub for
mă de ploaie, lapoviță și ninsoare. 
Vînt moderat, cu intensificări de 
scurtă durată. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 2 grade 
și plus un grad, cele maxime intre 
plus 2 șl plus 4 grade. (Ortansa Jude, 
meteorolog de serviciu).

Știri sportive
GIMNASTICĂ. La Paris, foarte 

tînăra sportivă româncă Daniela 
Silivaș, de la clubul „Cetatea" din 
Deva, s-a clasat pe locul secund la 
individual compus (38,20 puncte) al 
turneului pentru „Trofeul orașului 
Paris". Ciștigătoarea, Brajnikova 
(Cehoslovacia), a totalizat 38,45 
puncte.

ATLETISM. La Goteborg au 
început campionatele europene de 
atletism pe teren acoperit. în proba 
de 1 500 m plat femei, prima serie 
a fost cîștigată de sportiva româncă 
Fița Lovin, cu timpul de 4'18”82/100. 
Pentru finală s-a calificat și Maria 
Radu — 4’21”85/100. Proba feminină 
de aruncarea greutății a revenit 
atletei cehoslovace Helena Fibin- 
gerova — 20,34 m. Mihaela Loghin 
(România) a ocupat locul cinci, cu 
19,76 m.

FOTBAL. Ieri, la Pitești, s-a jucat 
meciul restanță din optimile de fi
nală ale „Cupei României" între 
două echipe cu palmares bogat în 
această competiție — Rapid Bucu
rești și Universitatea Craiova. Au 
învins bucureștenii, cu 2—1 (1—0), 
prin punctele marcate de Mincu 
(min. 12) și Popa (87), pentru cra- 
ioveni înscriind Donose (min. 90).

Pentru sferturile de finală (pro
gramate la 21 martie) sînt calificate 
echipele : Dinamo, Steaua, Sportul 
studențesc, F. C. Argeș, A.S.A., 
Corvinul, Petrolul și Rapid.

VOLEI. Meciuri din campionatele 
naționale de volei : Dinamo — A.S.A. 
Electromureș (sala Dinamo), Steaua 
— C.S.M.U. Suceava (sala Agrono
mia), ambele în campionatul mascu
lin ; Flac'ăra roșie — Penicilina Iași 
(sala „23 August") și Calculatorul — 
Chimpex (sala Olimpia), în campio
natul feminin. Cele patru meciuri 
vor începe la ora 10.



Apariția în INDIA a unor volume consacrate prezentării concepției teoretice și acțiunilor 
practice ale secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 

Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu

DELHI 3 (Agerpres). — In capitala Indiei, în prestigioasa editură „Mosaic 
Publications Press", au apărut șase noi volume din ciclul dedicat gîndirii 
social-politice a secretarului general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in 
suita inițiată in septembrie 1931 din care, anterior, au văzut lumina tipa
rului primele opt titluri.

Continuînd tematica largă cuprinsă în volumele anterioare, această 
ultimă parte a ciclului vine să întregească, printr-un bogat conținut de 
idei, prezentarea concepției și acțiunii politice ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la aspecte fundamentale ale vieții națiunii noastre 
socialiste, ale activității interne și internaționale a patriei noastre, rolul 
și locul României în concertul mondial al statelor.

Volumul al IX-lea, întitulat 
„Tineretul — viitorul națiu
nii noastre socialiste", con" 
ține semnificative laturi ale con
tribuției teoretice și practice a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
formarea tinerei generații din 
România In spiritul celor mai înal
te valori etice și morale alo noii 
societăți. Această vastă problema
tică a vieții materiale și spirituale 
a tineretului din România este 
tratată, sistematic, pe parcursul a 
patru capitole : Uniunea Tineretu
lui Comunist — organizația poli
tică, revoluționară a tineretului 

| din România, ajutor de nădejde al
I partidului în educația comunistă a

tineretului ; Tineretul — factor 
activ al făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintării 
României spre comunism ; Edu
carea multilaterală a tineretului — 

’ îndatorire de înaltă răspundere a 
P.C.R., a întregii societăți ; Orga
nizațiile de tineret din România 
promovează cu consecvență politi
ca externă a partidului și statului.

Textele inserate în aceste capi
tole evidențiază concepția unitară 
a Partidului Comunist Român, a 
secretarului său general cu privire 
la creșterea și educarea tinerei ge
nerații, ca parte integrantă a for
mării omului nou, constructor con
știent al socialismului și comunis
mului.

Titlul următorului volum — al 
x-iea — este „Perrtru unita
tea forțelor democratice, 
progresiste, revoluționare 
de pretutindeni", Volumul 
este structurat pe trei capitole, din 
care primul se ocupă de procesul 
revoluționar mondial ca domeniu 
general de manifestare a forțelor 
progresiste contemporane, eviden- 
țiindu-se concepția P.C.R. cu pri
vire la rolul hotărîtor al maselor 
în rezolvarea problemelor lumii de 
azi, în ebfiditlile amplificării și di
versificării fără precedent a forțe
lor progresiste, creșterii rolului și 
influenței lor în dezvoltarea fiecă
rei țări. Următorul capitol in
clude tezele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind întărirea solida
rității și conlucrării tuturor forțe
lor democratice, progresiste, revo
luționare, cerință imperioasă a dez
voltării progresiste a omenirii. Ul
timul capitol se referă la solidari
tatea internațională militantă a 
P.C.R. cu toate forțele progresiste 
contemporane în lupta pentru pro
gres social, pentru pace, pentru o 
nouă ordine economică și politică 
internațională.

Volumul al XI-lea — „Qemo- 
cratizarea relațiilor inter
naționale. Soluționarea pe 
cale politică a conflictelor 
și stărilor de încordare în
tre state — condiție funda
mentală a păcii și conlu
crării între popoare" — face 
în primul, capitol o amolă analiză 
a evenimentelor internaționale ma
jore, a fenomenelor și proceselor 
care confruntă viața politică și eco
nomică a lumii în etaoa actuală. 
Sînt relevate necesitatea obiectivă 
a statornicirii unor relații noi între 
state, principiile care trebuie să 
guverneze raporturile dintre ele, 
nevoia democratizării relațiilor In
ternaționale, a participării tuturor 
statelor, în condiții de egalitate, la 
soluționarea problemelor maiore 
care confruntă omenirea, precum și 
rolul țărilor mici și mijlocii, al țâ
rilor nealiniate. Capitolul urmă
tor este consacrat necesității so
luționării pe cale politică, pașnică 
a diferendelor dintre state, a ne- 
recurgerii la forță și la amenința
rea cu forța. Capitolul trei prezin
tă detaliat concepția românească 
privind creșterea rolului O.N.U. în 
procesul democratizării relațiilor 
internaționale, în soluționarea ma
rilor probleme ale lumii contempo
rane, îmbunătățirea mecanismelor 
acestei organizații, pentru soluțio
narea pe cale pașnică a conflictelor 
ce amenință pacea și securitatea 
popoarelor.

„Știință — Progres — 
Pace" es^e ce'uI de-al XII-
lea volum din acest ciclu, care 
prezintă cele trei concepte aflate — 
in gîndirea conducătorului parti
dului și statului român — într-o 
strînsă relație de interacțiune și 
condiționare reciprocă. în primul 
capitol — Știința, importantă forță 
de producție, factor decisiv al pro
gresului în lumea contemporană — 
sînt redate aprecierile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu pVivire la 
creșterea rolului științei în dezvol
tarea socială contemporană, la o- 
rientarea cu precădere a cercetării 
științifice spre soluționarea proble
melor practicii economico-sociale 
și politice, aspecte privind știința 
și problemele vitale ale omenirii, 
tradiții înaintate ale științei ro
mânești. Un alt capitol este consa
crat considerentelor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind angaja
rea activă, creatoare a oamenilor 
de știință în procesul dezvoltării 
multilaterale a civilizației umane.

Volumul se încheie cu sublinierile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pri
vind rolul oamenilor de știință în 
dezvoltarea colaborării internațio
nale, în asigurarea păcii și secu
rității în lume.

„Umanismul socialist" 
— volumul al Xlîl-lea — oferă o 
analiză cuprinzătoare a gîndirii 
creatoare, profunde și originale a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu re
feritoare la astfel de probleme e- 
sențiale cum sînt omul, existența 
și destinul său ca ființă socială și 
individuală, liberă și responsabilă, 
umanismul înfățișat ca parte inte
grantă a procesului de edificare a 
lumii noi. în cuprinsul volumului, 
pe parcursul a cinci capitole, sînt 
evidențiate tezele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind omul ca 
valoare și scop suprem, umanis
mul socialist, revoluționar, ca for
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mă istorică, superioară a umanis
mului. Potrivit tezelor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu prezentate în 
volum, esența noului umanism — 
umanismul revoluționar — constă 
în situarea omului în centrul pre
ocupărilor și activităților'societății 
și, în același timp, în stabilirea u- 
nor raporturi armonioase, organice 
între individ și colectivitate. De 
pe acest fundal teoretic, în volum 
sînt tratate aspecte ale problema
ticii umanismului în societatea so
cialistă, ‘ cadrul afirmării sale in 
socialism — dezvoltarea dinamică 
și armonioasă a economiei, pro
gresul tehnico-științific șt realiza
rea personalității umane, democra
ția socialistă și libertatea umană.

Volumul al XIV-lea din ciclu, și 
ultimul - „Soluționarea pro
blemei naționale în Romă- 
PÎq" — prezintă, după cum indică 
și titlul una dintre componentele 
fundamentale ale construcției so
cietății socialiste în România, a- 
nume asigurarea egalității depline 
a tuturor cetățenilor, fără deose
bire de naționalitate, și, pe această 
bază, rezolvarea problemei națio
nale. Este relevată contribuția to
varășului Nicolae Ceaușescu la 
soluționarea problemei naționale pe 
baza transformărilor revoluționare 
determinate de procesul construc
ției Socialiste, la abordarea proble
mei naționale în perspectiva edifi
cării societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintării României 
spre comunism, in spiritul tradiții
lor luptei și muncii înfrățite pen
tru libertate și dreptate națională 
ale tuturor oamenilor muncii — ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități — a întăririi unității 
dintre toți locuitorii țării pe baza 
stimei reciproce, a prieteniei și 
frăției în lupta pentru prosperita
tea țării și bunăstarea tuturor ce
tățenilor patriei.

în editura indiană „Socialook 
International Publications" din 
Delhi a apărut volumul MicolaS 
Ceaușescu — conducătorul 
României socialiste, perso
nalitate proeminentă a lu
mii contemporane". Expu* 
nînd, în prefață, motivele care l-au 

determinat să publice volumul, 
B. C. Gupta, editorul lucrării, sub
liniază că „întreaga viață a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu a con
stituit un factor călăuzitor in dez
voltarea generală a României, a ro
lului ei crescind pe arena interna
țională. Sub conducerea sa, intr-o 
perioadă relativ scurtă de timp, 
România a depășit mai multe etape 
istorice, a înregistrat o puternică 
dezvoltare social-economică, mate
rializată in ample schimbări struc
turale in toate domeniile activității 
umane".

„Volumul de față — se arată în 
continuare — reprezintă o cronică 
ilustrată a vieții, activității și stră
daniilor neîntrerupte ale președin
telui Nicolae Ceaușescu, care, din 
fragedă tinerețe, s-a identificat cu 
idealurile și lupta națiunii române 
pentru o viață demnă, pentru viito
rul fericit al poporului, pentru o 

societate bazată pe dreptate ți 
prosperitate".

Referîndu-se la activitatea neobo
sită pe plan internațional a pre
ședintelui României, la inițiativele 
și demersurile sale. B. C. Gupta 
arată că șeful statului român pro
movează cu consecvență principiile 
independenței și suveranității națio
nale, egalității in drepturi, neames
tecului în treburile interne, avanta
jului reciproc, nerecurgerii la folo
sirea forței și amenințarea cu forța, 
soluționării pe cale pașnică a dispu
telor internaționale, dezvoltării 
prieteniei și cooperării cu toate po
poarele lumii.

Editorul indian face referiri la nu
meroasele vizite efectuate de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu în țări 
din Europa, Asia, Africa și America, 
relevind faptul că întîlnirile de la 
București șl Delhi cu primul minis
tru Indira Gandhi, cu alte impor
tante oficialități indiene au contri
buit la extinderea și dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și cooperare 
fructuoasă intre România și India.

„Președintele Ceaușescu întruchi
pează înțelepciunea strălucită, cali
tățile remarcabile de conducător și 
înaltele virtuți comuniste, fiind o 
personalitate de geniu. Volumul de 
față a fost editat pentru a răspunde 
interesului crescind al poporului 
indian, care dă o înaltă prețuire ac
tivității președintelui Ceaușescu" — 
arată, în încheierea prefeței, edito
rul B. C. Gupta.

Primul capitol al lucrării, intitulat 
„Simbol al tineretului revoluționar", 
se deschide cu o notă istorică în 
care sînt consemnate numele „stră- 
luciților fii ai României".

în continuare, în volum sînt pre
zentate principalele momente ale 
vieții și activității revoluționare ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre- 
cizîndu-se :

„Pe frontispiciul istoriei poporu
lui român stau scrise cu litere de 
aur măreția și strălucirea virtuților 
întruchipate de personalitatea pro
eminentă a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, conducător comunist, re
voluționar și patriot înflăcărat, 
luptător neobosit pentru triumful 
idealurilor independenței și liber
tății. progresului social, colaborării 
și păcii în întreaga lume".

„Etapa istorică deschisă de cel 
de-al IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, cînd s-au înre
gistrat cele mai mari realizări din 

întreaga istorie națională — se 
arată în continuare — a fost mar
cată decisiv de proeminenta perso
nalitate a președintelui Nicolae 
Ceaușescu și poartă amprenta gin- 
dirii și acțiunii sale revoluționare, 
concretizată în aplicarea creatoare 
a principiilor materialismului dia
lectic și istoric, ale socialismului 
științific la condițiile concrete din 
România". Se relevă că „la 
conducerea partidului și statului, 
Nicolae Ceaușescu a promovat ferm 
o politică de accelerare a progre
sului economic și social al Româ
niei, de creștere și moderni
zare a forțelor de producție intr-un 
ritm susținut, de dezvoltare a știin
ței, educației și culturii, de îmbu
nătățire continuă a relațiilor de 
producție, de organizare și condu
cere a societății, de creștere conti
nuă a nivelului de civilizație pe 
plan material și cultural al întregii 
națiuni".

în capitolul intitulat „Politica 
externă promovată de România, de 
președintele Nicolae Ceaușescu, o 
politică de larg prestigiu interna
țional" se arată că „in cei 19 ani, 
de cînd se află la cîrma României, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
imprimat politicii externe și între
gii activități a țării sale noi di
mensiuni, un dinamism fără prece
dent și perspective largi, asigurind 
prezența activă și constructivi a 
României pe arena internațională, 
un recunoscut prestigiu. Profunda 
principialitate, străină oricărei ati
tudini conjuncturale, abordarea dia
lectică, multilaterală a realităților, 
clarviziunea politică, strins împle
tită cu concepția optimistă, revolu
ționară asupra evenimentelor, spi
ritul novator, diametral opus pozi
țiilor dogmatice și învechite — toate 
aceste trăsături specifice concepției 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
despre lume și viață străbat ca un 
fir roșu orientările și principiile 
întregii politici externe românești, 
conferindu-le forță și originalitate, 
viabilitate și un larg ecou interna
țional". ■ i ' .J

Volumul se încheie cu citate din 
aprecierile elogioase la adresa per
sonalității președintelui Nicolae 
Ceaușescu, făcute de șefi de stat 
și guvern din întreaga lume, care 
ilustrează recunoașterea prestigiu
lui și stimei de care se bucură con
ducătorul statului român, activita
tea sa neobosită pentru destindere, 
cooperare și pace pe glob.

în aceeași editură a apărut vo
lumul „Nicolae Ceaușescu 
— Apărarea națională a 
Republicii Socialiste Româ
nia" Pe ParcursuI a peste 330 de 
pagini, în volum este înmănun
cheată o bogată selecție din tex
tele cele mai reprezentative ale 
conducătorului partidului, statu
lui și armatei1 noastre, care dau o 
strălucită expresie doctrinei mili
tare a statului nostru socialist.

Prin conținut și structură, vo
lumul publicat la Delhi pune in 
evidentă ideea majoră că funda
mentarea multilaterală a doctri
nei militare a statului nostru so
cialist este o creație a Partidului 
Comunist Român, a secretarului 
său general, președintele Repu
blicii Socialiste România, coman
dant suprem al Forțelor armate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Vo
lumul prezintă convingător și 
limpede atît specialiștilor, cît și 
marelui public, contribuția con
ducătorului partidului și statu
lui nostru la valorificarea și în
cununarea experienței milenare 
acumulate de poporul român în 
lupta pentru apărarea drepturilor 
strămoșești, aportul său la apă
rarea cuceririlor revoluționare, a 
vieții libere, a muncii creatoare și 
pașnice a poporului român. Prin 
problematică, volumul dă expresie 
activității complexe desfășurate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
perioada de cînd, prin voința una
nimă a partidului și națiunii, se 
află la conducerea destinelor pa
triei noastre, întruchipînd aleseie 
virtuți ale poporului român, iden- 
tifieîndu-se cu interesele vitale si 
năzuințele sale cele mai fierbinți, 
aducînd o contribuție remarcabilă 
la îmbogățirea tezaurului materia
lismului dialectic și istoric, a socia
lismului științific, a practicii revo
luționare, de făurire a noii orin- 
duiri sociale, a unei lumi mai bune 
și mai drepte.

Apariția in India a acestor noi 
volume se înscrie într-o amplă sui
tă de inițiative editoriale, in tot 
mai multe țări ale lumii, pentru 
cunoașterea operei politice, teore
tice și practice a conducătorului 
partidului și statului nostru, a con
tribuției sale în dezvoltarea unui 
nou tip de relații interstatale, a 
politicii externe promovate de 
România socialistă în spiritul as
pirațiilor de pace și colaborare ale 
poporului nostru, ale tuturor po
poarelor. Aceste impresionante a- 
pariții editoriale se înscriu, tot
odată, ca o nouă expresie a măr
turiei interesului deosebit al celor 
mai largi cercuri ale opiniei pu
blice din India față de gindirea cu
tezătoare și activitatea prodigioasă 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu 
consacrate dezvoltării multilaterale
a patriei, asigurării păcii, făuririi 
unei lumi mai bune și mai drepte.

Schimb de mesaje între președintele
României și cancelarul R.F. Germania
cu prilejul primirii ministrului de externe al țării noastre
BONN 3 (Agerpres). — Din partea 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, au fost transmise cancelarului 
Republicii Federale Germania, 
Helmut Kohl, un cald mesaj de prie
tenie și cele mai bune urări de sănă
tate și fericire.

Mulțumind pentru mesaj, cancela
rul Helmut Kohl a rugat să se 
transmită președintelui Republicii 
Socialiste România un cordial salut 
și cele mai bune urări de sănătate 
și fericire.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de primirea de către cancelarul Re
publicii Federale Germania, Helmut 
Kohl, a ministrului afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
Ștefan Andrei, care efectuează o vi
zită oficială în R.F.G., la invitația 
ministrului federal de externe, Hans- 
Dietrich Genscher.

în cadrul întrevederii s-a exprimat 
satisfacția pentru evoluția pozitivă, 
ascendentă a relațiilor de prietenie 
și colaborare intre cele două țări și 
a fost reafirmată hotărîrea comună 
de a se acționa pentru extinderea 
continuă a acestor raporturi, a dia
logului politic pentru’ intensificarea 
și aprofundarea cooperării economice 
și schimburilor comerciale reciproc 
avantajoase.

în cadrul convorbirii au fost a- 
bordate, de asemenea, unele pro
bleme internaționale actuale și s-a 
subliniat însemnătatea sporirii efor
turilor tuturor statelor în direcția în
făptuirii dezarmării, reluării și conso
lidării cursului spre destindere, secu
ritate și pace pe continentul euro
pean și în întreaga lume.

Ministrul afacerilor externe a avut 
discuții cu Otto Schlecht, secretar de 
stat la Ministerul Economiei. Au fost 
examinate o serie de măsuri privind 
dezvoltarea, creșterea și diversifi
carea schimburilor reciproce de 
mărfuri, dezvoltarea cooperării eco
nomice, industriale și tehnice între

MOSCOVA

Sesiunea Comisiei interguvemamentale româno-sovietice 
de colaborare economică și tebnico-științilică

MOSCOVA 3 — Trimisul Agerpres, 
S. Morcovescu, transmite : La Mos
cova a avut loc cea de-a XV-a se
siune a Comisiei interguvernamenta- 
le româno-sovietice de colaborare 
economică și tehnico-științifică.

în cadrul lucrărilor, o atenție deo
sebită a fost acordată elaborării mă
surilor practice de extindere și 
adîncire a legăturilor economice din
tre cele două țări, în spiritul celor 
convenite la convorbirile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, cu delegația de partid și guver
namentală sovietică, condusă de 
A. Â. Gromîko, membru al Biroului 
Poliție igl.C.C. al P.C.U.S., prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S.

Au fost examinate probleme legate 
de activitatea de coordonare a pla
nurilor de stat ale României și

Cuvîntarea tovarășului Konstantin Cernenko 
Ia întîlnirea cu alegătorii

MOSCOVA 3 (Agerpres). — în 
cuvîntarea rostită la intilnirea cu 
alegătorii care l-au propus candidat 
în alegerile de duminică pentru So
vietul Suprem al U.R.S.S., Konstantin 
Cernenko, secretar general al C.Q. al 
P.C.U.S., a arătat că, în perioada 
care a trecut de la alegerile ante
rioare, forțele de producție ale țării 
s-au întărit și s-au reînnoit sub
stanțial, a continuat să crească po
tențialul economic și tehnico-științi
fic al Uniunii Sovietice, să se dez
volte industria și agricultura — 
transmite agenția T.A.S.S. Toate 
acestea au permis ridicarea în con
tinuare a nivelului de trai al po
porului, scopul final al întregii acti
vități.

Plenara din noiembrie 1982 a C.C. 
al P.C.U.S. — a arătat vorbitorul — 
a elaborat un complex de măsuri 
care au imprimat economiei sovieti
ce un mai mare dinamism, depă- 
șindu-se tendința nefavorabilă a 
primilor doi ani ai cincinalului, cînd 
s-au încetinit ritmurile de creștere 
economică. Productivitatea muncii a 
început să crească mai rapid, iar în 
multe verigi ale economiei naționale 
indicii calitativi s-au îmbunătățit. 
Dar pentru a înainta cu succes în 
realizarea programelor sociale, sînt 
necesare creșterea stabilă, dinamică 
a economiei naționale și, în primul 
rînd, a eficienței ei, introducerea 
unor schimbări calitative, profunde 
în economia națională.

Abordînd o serie de probleme de 
politică externă, K. Cernenko a ară
tat că situația internațională com
plexă obligă U.R.S.S. să-și intensi
fice eforturile în promovarea unei

IUGOSLAVIA ȘI SAN MARI
NO dezvoltă o cooperare reciproc 
avantajoasă și sint hotărite să 
sprijine eforturile de instaurare a 
păcii și securității în lume — se a- 
rată in declarația comună dată 
publicității la încheierea convorbi
rilor dintre președintele Prezidiu
lui R.S.F. Iugoslavia, Mika Șpiliak, 
și căpitanii regenți ai San Marino, 
Renzo Renzi și Germano de Biagi.

CONSILIUL DE MINIȘTRI AL 
CONFEDERAȚIEI SENEGAMBIA 
s-a întrunit la Dakar, sub condu
cerea președintelui, Abdou Diouf 
(șeful statului senegalez), și a vice
președintelui, Dawda Jawara (pre
ședintele Republicii Gambia), pen
tru a discuta o serie de probleme 
menite să conducă la consolidarea 

cele două țări, precum și pe terțe 
piețe. De asemenea, s-a convenit e- 
fectuarea unui schimb de delegații 
economice, pentru mai buna cunoaș
tere a posibilităților de care dispune 
fiecare parte și stabilirea de noi ac
țiuni de cooperare.

La întrevederi au participat Ion 
Râmbu, ambasadorul țării' noastre 
la Bonn, și Harmut Schulze-Boysen, 
ambasadorul R.F.G. la București.

*
La Bonn, tovarășul Ștefan Andrei, 

membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe, s-a întîl- 
nit cu Hans Jilrgen Wischnewski, 
președintele Comișiei pentru rela
țiile internaționale și politica dez
voltării, membru al prezidiului Par
tidului Social-Democrat.

Au fost discutate probleme legate 
de conlucrarea dintre cele două 
partide, în folosul extinderii rela
țiilor dintre cele două țări, al pro
movării politicii de pace, indepen
dență națională, .colaborare și înțe
legere în Europa și în lume.

Ministrul afacerilor externe a avut 
o întrevedere cu Walter Althammer, 
adjunct al șefului fracțiunii U.C.D.- 
U.C.S. în Bundestag. în discuții s-a 
relevat importanța unor acțiuni mai 
hotărite din partea parlamentelor 
pentru oprirea cursului de deterio
rare a raporturilor dintre state în 
Europa și în lume, pentru adoptarea 
unor măsuri efective de dezarmare, 
în primul rind de dezarmare nu
cleară, pentru reluarea politicii de 
destindere, independență, pace și 
securitate.

★
Ministrul afacerilor externe s-a 

întilnit, de asemenea, cu Wolfgang 
Mischnick, șeful fracțiunii Partidu
lui Liberal-Democrat din Bundestag, 
cu care a discutat probleme privind 
dezvoltarea relațiilor bilaterale din
tre România și R.F.G., precum și 
unele aspecte actuale ale situației 
internaționale.

U.R.S.S. pe perioada 1986—1990, de 
stabilire a direcțiilor principale ale 
dezvoltării și adincirii colaborării 
româno-sovietice în cincinalul urmă
tor pe diverse planuri, în concor
danță cu posibilitățile pe care le 
oferă economiile celor două țări. Au 
fost, de asemenea, examinate posi
bilitățile de lărgire a schimburilor 
reciproce de mărfuri pe anii 1984— 
1985 și în perspectivă, precum și o 
tematică largă de acțiuni privind dez
voltarea colaborării și specializării 
în producție dintre cele două țări pe 
termen lung.

Protocolul privind lucrările sesiu
nii a fost semnat, din partea română, 
de loan Totu, viceprim-minlstru al 
guvernului, președintele părții ro
mâne în comisie, iar din partea so
vietică de N. V. Talizin, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., președintele părții sovietice 
în comisie.

politici de pace și colaborare inter
națională. O importanță fundamen
tală pentru pacea și securitatea po
poarelor o are frînarea cursei înar
mărilor. Poziția U.R.S.S. în această 
problemă este clară — a afirmat vor
bitorul, precizînd : Noi sîntem îm
potriva competiției în sporirea arse
nalelor nucleare. Am fost și rămi- 
nem adopții interzicerii și distrugerii 
tuturor tipurilor de asemenea arme, 
ca și a armei chimice. în ce privește 
Europa, noi dorim, ca și pînă acum, 
ca ea să fie eliberată de arma nu
cleară, atît cu rază medie de acțiune, 
cît și tactică. Ne pronunțăm ca de 
ambele părți, fără a se pierde 
timpul, să se întreprindă primul 
mare pas în această direcție.

Nu este exclus ca realizarea unei 
înțelegeri în problemele amintite să 
devină începutul unei veritabile co
tituri în relațiile sovieto-americane, 
și chiar în întreaga situație interna
țională. Noi am dori o asemenea 
cotitură.

Obiectivul principal al politicii ex
terne a statelor — a subliniat 
K. Cernenko — trebuie să fie prein- 
tîmpinarea războiului nuclear. Ele ar 
trebui să renunțe la propaganda răz
boiului nuclear, să respecte statutul 
zonelor denuclearizate și să stimu
leze constituirea de zone libere de 
arme nucleare in diferite regiuni ale 
lumii, să nu admită proliferarea sub 
nici o formă a armei nucleare.

Pe de altă parte, vorbitorul a ară
tat că normalizarea relațiilor U.R.S.S. 
cu R. P. Chineză ar putea contribui 
la creșterea rolului socialismului in 
viața internațională. „Noi sintem 
partizani consecvenți ai acestei nor
malizări" — a spus K. Cernenko.

confederației, precum și pentru a 
aproba bugetul acesteia.

CONFERINȚA NAȚIONALA A 
FEMEILOR DIN CADRUL P. C. 
ITALIAN s-a deschis, vineri, la 
Roma, în prezența președintei 
Camerei Deputaților a Parlamen
tului italian, Nilde Jotti, și a lui 
Enrico Berlinguer, secretar gene
ral al P.C.I. Cele peste 980 de 
delegate discută probleme legate de 
întărirea mișcării femeilor italiene, 
situația economică și socială a 
acestora și participarea lor la lupta 
pentru menținerea păcii.

PLANUL ECONOMIC AL EGIP
TULUI. Consiliul de Miniștri egip
tean a dezbătut planul economic 
pe 1984—1985 prevăzînd investiții

„Respectarea aspirațiilor 
legitime ale popoarelor din 
America Centrală - condiție 

a păcii in regiune14
CIUDAD DE MEXICO 3 (Ager

pres). — „Este nevoie să înlăturăm, 
prin toate mijloacele pe care Ie avem 
la dispoziție, amestecul străin în 
treburile interne ale statelor și po
litica de ingerințe, care stăvilesc 
desfășurarea normală a proceselor 
naționale de transformări social- 
economice și împiedică exercitarea 
plenară a principiului autodetermi
nării popoarelor" — a spus senatorul 
Alejandro Sobarzo, în deschiderea 
lucrărilor Conferinței Asociației Me
xicane de Studii Internaționale 
(A.M.E.I.), care are loc în prezent 
la Ciudad de Mexico. El a arătat, 
potrivit agenției Notimex, că efortu
rile Grupului de la Contadora nu 
urmăresc doar evitarea declanșării 
în regiune a unei conflagrații, ci, de 
asemenea, înlăturarea pericolului 
escaladării cursei înarmărilor în 
America Centrală. „Numai prin res
pectarea normelor de drept interna
țional, a aspirațiilor legitime ale po
poarelor din regiune se poate ajunge 
la o pace dreaptă și durabilă în 
America Centrală" — a relevat se
natorul Alejandro Sobarzo.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Noi ciocniri in Liban O De
clarațiile președintelui Comi

tetului Executiv al O.E.P.
BEIRUT 3 (Agerpres). — La Beirut 

și in regiunea de munte din apro
pierea capitalei libaneze situația s-a 
înrăutățit, schimburile de focuri în
registrate pe cele două fronturi fiind 
apreciate de agențiile internaționale 
de presă ca cele mai violente din ul
timele zile. Numeroase obuze au că
zut asupra cartierelor de locuințe, 
provocind noi victime in rîndul popu
lației civile. Surse ale poliției, re
luate de agenția A.P., au anunțat că 
numai în timpul nopții de vineri spre 
simbătă cinci persoane au fost ucise 
și alte 15 rănite.

în cadrul eforturilor depuse pe 
plan politic in vederea soluționării 
crizei, președintele Libanului, Amin 
Gemaycl, s-a intîlnit simbătă, în nor
dul țării, cu fostul președinte al re
publicii Suleiman Frangieh și cu 
fostul prim-ministru Rashid Karame, 
a anunțat postul de radio Beirut.

TUNIS 3 (Agerpres). — La îna
poierea la Tunis, Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Elibera- a 
Palestinei, a apreciat că rece 
le sale convorbiri cu regele I. - 
sein al Iordaniei au fost „con
structive, rodnice și pozitive", in
formează agenția Associated Press. 
Cele două părți au hotărit să „con
tinue dialogul și să acționeze con
certat pentru a face față dificultăților 
cu care este confruntată națiunea 
arabă", adaugă agenția.

ANGLIA

Șomajul so menține 
la nivel ridicat

LONDRA 3 (Agerpres). — Circa 
19 900 de locuri de muncă pentru 
funcționarii britanici vor fi desfiin
țate pină în luna aprilie a anului 
viitor. Potrivit unui raport guverna
mental, această tendință se va men
ține și în anii următori, pentru ca 
totalul locurilor de muncă suprima
te în acest sector să ajungă în 1988 
la 37 000.

Numai în perioada 1982—1983, 
vernul conservator a desființat li im 
posturi din rețeaua sectorului pu
blic. Noile reduceri preconizate con
firmă temerile și aprecierile exprima
te de liderii laburiști și ai Congre
sului sindicatelor britanice (T.U.C.) 
legate de menținerea, și în perioa
da următoare, a nivelului ridicat al 
șomajului, care afectează peste trei 
milioane de persoane din Marea 
Britanie.

Măsurile prolecționistc, 
dobînzile înalte afectează 

relațiile economice
WASHINGTON 3 (Agerpres). — 

Ministrul vest-german al economiei, 
Otto Lambsdorl'f, și-a încheiat vizita 
la Washington. în cursul unei con
ferințe de presă, el a declarat că a 
prezentat interlocutorilor din capi
tala americană temerile guvernului 
vest-german cu privire la valul de 
măsuri protecționiste și la unele 
aspecte ale legislației S.U.A. referi
toare la comerț, care — a subliniat 
el — violează suveranitatea altor 
state. Lambsdorff a avertizat că R.F. 
Germania nu va ezita să se opună 
unor asemenea măsuri.

Pe ,de altă parte, ministrul vest- 
german a subliniat necesitatea ca 
Statele Unite să reducă enormul lor 
deficit bugetar, ale cărui efecte — 
cursul anormal de ridicat al dola
rului și nivelul înalt al dobînzilor — 
afectează nefavorabil celelalte țări 
ale lumii.

în valoare de 8 miliarde dolari 1
pentru crearea a 430 000 locuri de . 
muncă. Se prevede o creștere a 
valorii producției industriale de la | 
24,8 la 26,6 miliarde dolari. 77 la 
sută din investiții vor fi făcute în I 
sectorul public, iar restul în cel 
particular. Planul prevede con- ‘ 
struirea de noi fabrici, creșterea 
producției agricole și construirea a 
160 000 de locuințe populare.

PREȚURILE PRODUSELOR PE
TROLIERE au crescut în. medie cu I 
68 la sută în țările membre ale 
Pieței comune in perioada ianuarie ■ 
1979 — februarie 1984, relevă un 
raport al Comisiei C.E.E. dat publi
cității la Bruxelles.

UN PUTERNIC INCENDIU a 
izbucnit la bordul feribotului I 
Mashu Maru, în timp ce efectua 
cursa intre orașele Hakodate, din ‘ 
insula niponă Hokkaido, și Aomori, , 
din insula Honshu. Doi din cei 43 j 
membri ai echipajului și-au pier- I 
dut viața. Feribotul, construit în ‘ 
1965, capabil să transporte 12S6 ,
pasageri, 48 de vagoane de tren și 
12 automobile, a fost complet dis
trus. ’
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