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tovarășului Nicolae Ceaușescu

realizate la înalt nivel calitativ,date în funcțiune la termeni
Planul prevede realizarea unui volum important de investiții pentru 

1984. Este necesar să luăm toate măsurile pentru a îndeplini în întregime 
programul de investiții în toate sectoarele, pentru punerea la timp în 
producție a noilor capacități, spre a asigura în felul acesta tot ce este 
necesar pentru desfășurarea normală a întregii activități.

NICOLAE CEAUȘESCU

în acest an, marcat de evenimente cu o adincă rezonanță în conștiința întregului nostru popor — aniversarea a 40 de ani de la victoria revoluției de eliberare socială și , națională, antifascistă și antiimperialisță și Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român — activitatea constructorilor și montorilor, a tuturor factorilor angajați în procesul de realizare a investițiilor este jalonată de sarcini ample și complexe, de'exigențe deosebit de mobilizatoare, în 1984, potrivit prevederilor planului național unic de dezvoltare economico- socială a țării, fondurile de investiții alocate însumează 252 miliarde lei și se vor materializa, in primul rind, in punerea în funcțiune a unui număr de 480 de capacități productive importante, industriale și agrozootehnice : concomitent, va spori considerabil fondul de. locuințe, se va dezvolta baza materială a celorlalte sectoare social-culturalc.Avem de înfăptuit deci un program de investiții fără precedent în istoria noastră, un program care stă la baza progresului și mai : accelerat al întregii economii, la temelia creșterii mai susținute â nivelului nostru de trai. Esențial, este acum ca — , in.; lumina sarcinilor trasate de tovarășiil NTCOLAE CEAUȘESCU' Ia Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din luna februarie — .constructorii și montorii, beneficiarii de investiții și proiectanții, furnizorii de utilaje tehnologice și producătorii de materiale de construcții să aplice cu toată fermitatea măsurile stabilite de conducerea partidului și statului în vederea îndeplinirii ritmice și integrale a planului de investiții și de puucri in funcțiune din acest an.Amploarea acestor sarcini Impune, mal mult ca oricind, concentrarea forțelor

«5 _ _dezghețat au fost desfundate mai puțin de 1 000 hectare. Conducerile stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii au datoria să asigure utilajele necesare desfundării terenurilor, lu- ctindu-se din zori și pină seara.Concomitent cu plantațiile mari care se fac in unitățile agricole, in 1984 un mare număr de pomi — 4,5 milioane — urmează să fie plantați' in gospodăriile populației. Această sarcină decurge din prevederile cuprinse in Programul unic de creștere a producției agricole în gospodăriile personale ale membrilor cooperativelor agricole de producție și în ’

în campania agricolă de primăvară, alături de insămințări, un loc important ocupă lucrările din pomicultură, și cu deosebire cele care ,se referă la plantarea pomilor fructiferi. Potrivit programului stabilit de organele de specialitate, în unitățile agricole urmează să fie înființate in această primăvară noi plantații pe o suprafață de 6 000 hectare, care se vor adăuga zecilor de mii de hectare organizate în ultimii ani și care au făcut să. crească zestrea pomicolă a țării. Și in primăvara anului 1984, ca și in ceilalți ani, noile plantații vor fi extinse in județele condiții favorabile pentru dezvoltarea pomicultura : Vîlcea, Argeș, Dolj, Iași, Bihor, Vaslui, A- rad și altele. Toate acestea vor fi plantații intensive și sive, care 3—4 plantare și gură producții mari asemenea, se cuvine tul că alături de măr — principala specie pomicolă din livezile noastre— se vor extinde in mai mare măsură caisul, piersicul, cireșul, nucul, precum și arbuștii fructiferi.Noile plantații care se înființează in unitățile agricole, fiind de tip intensiv și supefintensiv, necesită terenuri desfundate și pregătite corespunzător. ' Din datele furnizate de Direcția generală economică a horticulturii din Ministerul Agriculturii rezultă că, pină la 10 martie, au fost executate lucrări de desfundare pe 69 la sută din suprafața prevăzută. Această lucrare s-a încheiat in județele Argeș, Gorj, Caraș-Sevcrin, Timiș, Hunedoara, Suceava, Harghita și altele. în schimb, în județul Vil- cea, din cele 858 hectare, cite urmează să fie plantate in această primăvară, terenul a fost desfundat doar pe 335 hectare. Lucrările sint întir- ziate și in județele Mehedinți — 57 la sută, Iași — 51 la sută, Neamț — 62 la sută, Sălaj — 35 la sută. Brașov — 53 la sută,' Bistrița-Năsăud— 69 la sută. Desigur, această ră- minere in urmă se datorează modului defectuos în care au fost folosite utilajele din dotarea stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii. Este suficient să arătăm că în lunile de iarnă ale acestui an — ianuarie și februarie — in condițiile unui sol

care dispun de

superinten- cu pomi rodesc in ani de la asi-

® Neîntîrziat să se încheie lucrările de desfundare a te
renurilor și săparea gropilor pentru noile plantații @ In 
toate gospodăriile populației să se sădească numărul 
de pomi și arbuști fructiferi prevăzut de programul unic 
® Să se asigure din vreme și să se livreze materialul 

săditor pentru plantări

de . fructe. De menționat fap-

de aceasta, asigurarea și distribuirea materialului săditor destinat gospodăriilor populației trebuie să preocupe in cei mai înalt grad organele de specialitate, consiliile populare comunale, orășenești și municipale, în această privință trebuie extinsă experiența din anul trecut, cind au fost organizate puncte de desfacere in piețe, în comune și sate, pe lingă magazinele cooperației de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor.Sintem la începutul primăverii. Odată cu topirea fcăpezii, care în unele zone continuă 'să persiste, vot trebui declanșate lucrările de plan- ■ tare a pomilor, atit în unitățile agricole, cit și în gospodăriile populației. în pepinierele statului s-a produs o mare cantitate de material săditor din Cele mai valoroase soiuri de pomi și arbuști fructiferi. Există, de asemenea, milioane de stoloni de căpșuni — cultură care va trebui extinsă foarte mult in acest an. Important este ea toate acestea să ajungă din vreme in unitățile agricole și gospodăriile populației, astfel incit, concomitent cu executarea celorlalte lucrări pregătitoare, acțiunea de plantare a pomilor să se desfășoare in cele mai bune condiții.Organele șl organizațiile de partid, consiliile populare sint chemate să conducă și să sprijine îndeaproape desfășurarea tuturor acțiunilor de pregătire și de plantare propriu-zisă a pomilor fructiferi. Peste tot, atit in unitățile agricole, cit și în gospodăriile populației, este absolut necesar să se execute lucrările de care depinde plantarea lâ timp a pomilor. Totodată, organizațiile de partid au datoria ca, printr-o susținută : muncă politică, să sădească in conștiința oamenilor muncii de Ia sate, a specialiștilor și cadrelor de conducere din unitățile agricole răspunderea pentru buna îngrijire a livezilor existente, astfel incit, concomitent cu extinderea plantațiilor, să fie obținută in acest an o recoltă record de fructe. Plantarea pomilor și îngrijirea livezilor sint acțiuni de mare însemnătate, la care trebuie să participe toți locuitorii de la’sate, aceasta fiind în interesul lor, al bunei aprovizionări cu fructe a populației întregii țări !

gospodăriile producătorilor particulari. Astfel, se prevede măsura deosebit de utilă ca în curtea fiecărei gospodării, personale a cooperatorilor, de 200—250 metri pătrați, să se planteze 6 pomi fructiferi (meri, cireși, vișini, persici, duzi, nuci), iar de-a lungul gardurilor — arbuști fructiferi. La fel trebuie să procedeze și producătorii particulari din zonele necooperațivizate. Măsura este de 'natură să asigure fructe din belșug nu numai pentru membrii familiilor respective, ci și disponibilități care să fie valorificate pe bază de contract.Practic, în lumina prevederilor Programului unic, în primăvara acestui an trebuie să se desfășoare o acțiune amplă, temeinic organizată, pentru plantarea pomilor în toate gospodăriile populației. Aceasta presupune ca, încă de pe acum, să fie făcute toate pregătirile necesare, în primul rind, pe baza cunoașterii cantităților de material săditor pomicol care va fi pus la dispoziția comunelor și satelor, trebuie să se treacă neintîrziat la săparea gropilor necesare plantării pomilor și arbuștilor fructiferi. După cum se știe, dacă această lucrare nu a fost, făcută toamna, ea trebuie executată primăvara cit mai devreme. Or, acum este cel mai potrivit moment ca gospodarii să treacă la săparea gropilor, la procurarea materialelor necesare, astfel incit prinderea pomilor să fie asigurată. Strins legat

Pentru finalizarea la termenele stabilite și în condiții, calitative superioare a obiectivelor de investiții planificate in acest an, o răspundere deosebită revine organelor și organizațiilor de partid do pe șantiere, din unitățile furnizoare de utilaje tehnologice și beneficiare. Ele sint chemate sa acționeze, prin toate mijloacele pentru întărirea ; răspunderii, la. toate nivelurile, pentru stimularea inițiativelor valoroase și îndeplinirea integrală a sarcinilor . încredințate fiecărei formații de lucru de pe șantiere, pentru livrarea la timp, in ordinea prevăzută in graficele de montaj, a utilajelor tehnologice.Urmărind realizarea riguroasă a sarcinilor în domeniul investițiilor, conducerile unităților de construcții-montaj, organele și organizațiile de : partid trebuie să situeze in centrul activității lor măsurile dezbătute și adoptate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., la începutul acestui an. privind perfecționarea sistemului de aplicare a acordului, global in construcții-montaj, prin preluarea lucrărilor in antrepriză. Trebuie explicat și înțeles cu. toata claritatea "că, și in , acest domeniu,, la fel ca și in industrie, prin generalizarea acordului global șe urmărește întărirea răspunderii fiecărui om al muncii,, a' fiecărei formațiuni de.. .]uș:i-ur!a fiecăr|.!ic.'c.cdf!?t&' .față de.,propria..act,ivi.-„, tate, legarea strinsă a veniturilor'de. rezultatele concrete obținute în producție, corespunzător principiului nelimitării ciștigurilor rezultate din muncă, ridicarea calității, respectarea strictă a . consumurilor normate de materiale și energie.Realizarea în termene cit mai scurte și cu maximă eficiență a noilor capacități constituie o sarcină economică fundamentală, 'de aceasta depinzind ca marile eforturi de investiții pe care le face societatea noastră să se materializeze cit mai rapid in creșterea avuției naționala, in ridicarea bunăstării poporului.

șl ta special ale montorilor ta scopul accelerării ritmului de lucru pe șantiere, prin organizarea mai bună a lucrărilor, promovarea unor soluții constructive și tehnologii de execuție moderne și eficiente, întărirea ordinii și disciplinei in muncă, creșterea mai accentuată a productivității muncii și, in sfirșit, introducerea unei ordini desăvirșite in livrările de utilaje și materiale. Numai acționindu-se in acest spirit vor putea fi lichidate cu' rapiditate intîrzierile existente la ora actuală pe o serie de șantiere, asigurindu-se, odată cu . încadrarea strictă in graficele de execuție, toate condițiile cerute de' finalizarea și punerea rapidă în funcțiune a noilor investiții planificate. în prezent, pe o serie de șantiere,' o condiție de cea mai mare importanță pentru terminarea grabnică a noilor obiective de investiții o constituie grăbirea montajului utilajelor tehnologice. Subliniem aceasta deoarece pe unele șantiere există stocuri mari de utilaje tehnologice care întirzie să fie montate, fie din cauza organizării necorespunzătoare a activității montorilor, fie datorită nelivrării de către furnizori a unor piese și subansămble absolut necesare. Iată de ce, acum trebuie să se acționeze pentru concentrarea tuturor forțelor constructorilor, montorilor, .. beneficiarilor, și furnizorilor-.-trie’utilaje, pentru recuperarea restanțelor la lucrările de montaj și încadrarea cu strictețe in graficele ' de execuție a obiectivelor planificate in 1984.în eforturile depuse pentru accelerarea. ritmului de lucru, condiție esențială pentru scurtarea duratelor de execuție, nu trebuie nici un moment, pierdute din vedere exigențele privind calitatea ireproșabilă a fiecărei lucrări, a fiecărei construcții, a fiecărui utilaj montai. In domeniul investițiilor, mai mult ca in oricare alt domeniu de activitate, nu pot fi concepute și admise abaterile de la prescripțiile dc calitate.constructorilor
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Ridicarea potențialolui productiv
al pămîntului, cultivarea

fiecărui metru pătrat de teren

VÎLCEA :
Prima hidrocentrală 

pe rîul OiăneștiDupă Lotru și Olt, un nou riu din ‘Județul Vîlcea este supus unor ample amenajări hidroenergetice. Este vorba despre riul ’ Oiănești, pe care constructorii din cadrul Grupului de șantiere T.C.H. Olt-Superior au executat și pus in funcțiune o hidrocentrală de putere medie. Ieri, toate cele trei grupuri ale noii hidrocentrale au fost racordate la sistemul • energetic național. Dispunind de o putere instalată de 1.3 MW, noul obiectiv energetic va fi utilizat cu precădere in orele de virf de sarcină și el va fi in măsură să realizeze o producție medie anuală de aproape 75 milioane kW’h energie electrică. (Ion Stanciu, corespondentul „Scin- teii“).
GORJ : Suplimentar 

20 000 tone 
cărbune energetic 

la Motru-VestPrin sporirea grijii pentru buna întreținere și folosire a complexelor mecanizate și a circuitelor de transport, prin instaurarea unui climat de ordine și disciplină in fiecare punct de lucru, oamenii muncii de Ia mina Motru-Vest au adus substanțiale îmbunătățiri tehnice utilajelor din subteran, fapt ce s-a răsfrint in creșterea randamentului procesului productiv. Spiritul responsabil de muncă s-a concretizat în obținerea de la începutul anului a unei producții suplimentare de peste 20 000 tone cărbune energetic. (Dumitru Prună, corespondentul „Scînteii").
BACĂU : Sonde 

de mare adîncime

if

Centrala electrică și de țermoficare Holboca este una din marile investiții energetice ale actualului cincinal. Noua capacitate va funcționa pe bază de lignit și are o capacitate de 150 MW energie electrică. De asemenea, această 'centrală va furniza și energia termică necesară termoficării unei zone a municipiului Iași. Constructorii și montorii de pe acest șantier au reu șit să demareze cu bine lucrările la toate obiectivele noii investiții................................. Foto : E. Dichiseăhu

Declanșarea campaniei agricole de primăvară semnifică pentru comuniștii de la sate, pentru organele și organizațiile de partid un important examen al responsabilității și maturității politice. Și. cu atit mai mult cu cit este vorba de o campanie cu un mare și complex volum de lucrări ce se cer efectuate. în succesiuni rapide și la cota unor exigențe calitative sporite pentru a face din anul 1984 anul producțiilor record. Ideea de fond și de permanență a tuturor acțiunilor întreprinse o reprezintă conservarea și, îndeosebi, sporirea potențialului productiv al pă- mintului — obiectiv strategic al noii revoluții agrare. în acest scop este necesar ca in inițierea și desfășurarea acțiunilor întreprinse de organele și organizațiile de partid să se aibă in vedere hotăririle de partid, prevederile le-

gale, indicațiile șl orientările date de secretarul general al partidului, Programul național- pentru asigurarea unor producții agricole sigure și stabile și Programul unic de creștere a producției agricole in gospodăriile populației, în acest sens, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sublinia : „Se impune să gospodărim mult mai atent, cu mai multă răspundere, fondul funciar. Aceasta înseamnă să punem capăt risipei, să nu mai admitem scoaterea din producție a terenurilor arabile șau agricole, să redăm agriculturii noi terenuri și să cultivam întreaga suprafață in cele mai bune condiții. Să aplicăm ferm ceea ce am stabilit ca fiecare deținător al unei su- ' prafețe agricole să cultive intreaga suprafață, fiecare metru pătrat de pămîni

Sondorii din cadnn schelelor de foraj Tirgu Ocna și Zemeș au pus in funcțiune la Contești o nouă sondă de mare adinci- me. Este cea de-a treia sondă intrată aici în exploatare in acest an. La ora actuală, petroliștii de la Contești depun eforturi susținute pentru finalizarea lucrărilor de foraj la o nouă sondă de mare adincime. Tot aici, prin măsurile tehnologice aplicate pentru creșterea factorului final de recuperare la sondele aflate in producție, cantitatea de țiței extrasă zilnic de la începutul anului și pină in prezent a fost de trei ori mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut. (Gheorghe Baltă, corespondentul „Sein teii").

Corespondenții ziarului nostru au consemnat la fața locului fapte, inițiative, opinii care înfățișează preocupările organizațiilor de partid de a transpune acest imperativ pe terenul înfăptuirilor.în aceste zile, Manele Corcaci, corespondentul ziarului în județul Iași, s-a aflat în mijlocul cooperatorilor din Ciurea. Printre altele, el a consemnat faptul că doi ani consecutiv cooperativa agricolă de producție de aici a fost distinsă cu Ordinul „Meritul Agricol" clasa a IlI-a și, respectiv, Ordinul „Meritul Agricol" clasa a II-a pentru producții sporite la toate culturile. Consecvenți cu el înșiși, cooperatorii au realizat și în anul trecut producții mari. Organizația de partid, in perioada de iarnă a inițiat dezbateri ample cu membrii cooperatori, cu mecanizatorii, a făcut comparații in fața panourilor cu producțiile mai mari sau mai mici obținute pe

VIITORUL ÎNSEAMNĂ COPII,1

diverse tarlale și sate. Fruntașii recoltelor bogate le-au explicat celorlalți cooperatori că numai participarea la lucru nu este suficientă; ea se cere însoțită de perfecta organizare a muncii, do întărirea ordinii, disciplinei și răspunderii, condiții importante pentru a pune încă de pe acum un fundament temeinic recoltelor viitoare. Aceasta presupune, au arătat ei, din propria experiență, respectarea riguroasă a tehnologiilor de producție, în mod deosebit asigurarea unei densități optime la toate culturile, combătînd cu tărie vechile practici potrivit cărora „rarul umple carul", care și anul trecut și-au mai găsit ldc în munca unora.Cooperatorii din Ciurea, după îndrumarea specialiștilor, execută însă și lucrări menite să ducă la creșterea randamentului pămîntului : irigații și desecări, combaterea eroziunii solului fost scoase ditatfe 350 ducția de porumb a crescut de la 1 500—2 000 kg la peste 15 000 kg știu- - leți in medie la hectar. „Comuniștii 
au fost 
acestor acțihniNeagu, partid 
cionte surse de apă, am amenajat, 
cu sprijinul' cetățenilor, acumulări 
locale pentru reținerea apelor pi
nului Nicotină și am deviat apele 
provenite din zăpezi și ploi in iazul

etc. în ultimii ani au de sub excesul de umi- de hectare și astfel pro-
și sint in fruntea tuturor ne-a spus Maria secretara comitetului dâ din C.A'.P. Neavind sufi-

•unității.. Ain irigat astfel 40 da hec
tare cu griu și- 60 de hectare cu le
gume de pe care am scos producții 
mari. în acest an vom extinde iri- 

. garea la alte 500 de hectare".Un rol deosebit de ’ important in conservarea și ridicarea potențialului • productiv al pămîntului îl are valorificarea potențialului de cunoștințe al tuturor specialiștilor, inclusiv a! acelora care lucrează in unități de experimentare și cercetare. în a- ceastă privință, biroul de coordonare a activității politico-organizatorice de partid din cadrul consiliului unic agroindustrial Schitu Golești, județul Argeș, a dobindit. o bună experiență. Specialiștii comuniști de la baza experimentală pomicolă Bil- eești au primit sarcini de partid In acest sens care depășesc îndatoririle lor profesionale stabilite in planul de cercetări. Tovarășul ing. dr. Gheorghe Bădescu, directorul bazei, care are o legătură permanentă cu biroul de coordonare și in fața căruia raportează periodic asupra îndeplinirii acestor sarcini, arăta: „Deșj sint. specialiști in pomicultură, 
inginerii noștri, cum este și firesc, 
posedă o cultură generală tehnică bo
gată. Avlnd in vedere programele 
privind' realizarea noii revoluții 
agrare, ne-am implicat ți noi in

Constantin VARVARA
(Continuare în pag. a V-a)

PENTRU COPII CLĂDIM VIITORUL*
Mărturii, opinii despre fireasca îndatorire socială, patriotică de a avea cît mai mulți urmașiîn cuvîntarea rostită la recenta ședință a Consiliului Sanitar Superiori tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, sublinia cu tărie necesitatea dezvoltării numerice, a păstrării vigorii și tinpreții poporului nostru, ca una din preocupările fundamentale ale partidului și stalului nostru socialist. Puternica dezvoltare eeonomico-socială a întregii țări nu numai că asigură toate condițiile pentru înfăptuirea acestui obiectiv, de o covirșitoare importanță pentru viitorul patriei, dar ii și impune eu necesitate, ca pe o deosebită răspundere față de prezentul și viitorul națiunii noastre socialiste. Cum sint folosite condițiile materiale existente pretutindeni în Româilia spre a asigura o dezvoltare armonioasă a poporului, creșterea natalității, sporul demografic al populației ? Ce anume trebuie întreprins in acest scop ? Am solicitat răspunsuri la aceste întrebări unor interlocutori din diferite pături sociale, cu funcții diferite, dar cu aceeași răspundere pentru tinerețea și vigoarea patriei.— Vorbind despre condițiile materiale și sociale ale municipiului nostru, este nevoie tatii de puțină istorie — ne. relata tovarășul Ion Ră- ducu, primarul Alexandriei, centrul de reședință al județului Teleorman. Istorie „puțină" ca ani, dar neasemuită in bogăție. Istorie pe care o veți regăsi în toate județele și localitățile țării. Fostul tirg umil din

inima Burnasului produce azi articole ale industriei de virf cum sirit rulmenții, panourile și tablourile electrice, captatoarele solare etc. Explicația acestui adevărat salt in viitor e cunoscută : uriașul efort al întregului popor pentru dezvoltarea armonioasă a tuturor zonelor țării, printre care și a noastră. Se înțelege de la sine că pentru toate aceste

transformări a fost nevoie <le oameni care să edifice și să stăpîncască ti- năra noastră industrie. La început am atras o bună parte din tinerii satelor din jur. De la o populație de 22 800 locuitori in 1968, municipiul a crescut la aproape 50 000. Oameni in general tineri. Ca și industria noastră. Ca și municipiul, întinerit cu peste 10 000 apartamente in blocuri cu nimic mai prejos decit .cele din Capitală, cu ■ o modernă rețea de învățămint și cultură, de sănătate și prestări de servicii.Dar dezvoltarea municipiului nu se oprește aici. în anii ce vin, vom ridica noi capacități de producție, le vom dezvolta și moderniza pe cele existente, vom continua construcția de locuințe. Preocupări firești de viitor ca pretutindeni în țară. Dar oamenii acestui viitor ?Pînă nu de mult, ne-am zis că populația municipiului e tînără, așa cum spuneam, șl e prea devreme să

pentru schimbul acest viiior bate oamenii muncii Ja pensie masiv. 15—20 de ani iși la
ne facem probleme de miine. Dar, uite, la ușă, anii trec, vor începe să iasă De exemplu, peste vor căpăta dreptul la. pensie, binemeritată odihnă, numai la întreprinderea de rulmenți, cite 200—250 muncitori anual. Cu cine îi vom înlocui ? Pentru că și in alte părți ya fi nevoie de oameni. Or, in 1983, indicele de natalitate a fost în xandria de numai 16,2 la mie.în această situație, creșterea indicelui de natalitate pină la cel puțin 19—21 Ia mie se impune ca o condiție obligatorie pentru dezvoltarea municipiului. După cum am arătat, pentru aceasta dispunem de toate condițiile economico-sociale, ceea ce . ne obligă la măsuri concrete pentru a perpetua tinerețea Alexandriei, viitorul ei. Am elaborat programe
(Continuare în pag. a Il-a)

Ale-

-
BIHOR : 45 milioane kWhHotăriți să realizeze exemplar sarcinile de plan, energeticienii oră- deni, fruntași in întrecerea socialistă cu celelalte unități de profil din țară, au acordat,, in perioada care a trecut dim acest an, o atenție deosebită promovării unor măsuri ferme in vederea .creșterii siguranței in exploatare a agregatelor și

energie electrica peste planinstalațiilor, funcționării lor cu randamente sporite. Astfel, de la. începutul anului și pină in prezent, ei au pulsat suplimentar in sistemul energetic național, in condiții de eficiență sporită, 45 milioane kWh energie electrică pe bază de cărbune. (Ioan Laza, corespondentul „Scînteli")..
HARGHITA : Noi obiective economice și socialePe șantierele de investiții ale județului Harghita, ritmul de lucru este tot mai intens. în prezent, constructorii iși concentrează forțele la finalizarea unei noi capacități de producție la secția forjă a Întreprinderii de tractoare Miercu- rea-Ciuc, la construirea modernelor hale de la întreprinderea de matrițe și piese din fontă Odor- heiu Secuiesc, la noile zone centrale ale orașelor Miercurea-Ciuc și Toplița, la cochetele blocuri de

locuințe din Odorheiu Secuiesc, Gheorgheni, Vlăhița și Cristuru Secuiesc, la alte obiective economice și sociale. în acest an, tn Harghita se realizează un volum de investiții in valoare de 2,3 miliarde lei, cu 8 la sută mai mare decit în 1983. Sînt prevăzute a fi realizate, intre altele, peste 10 noi capacități de producție, edificii sociale și culturale, precum și 1700 de noi apartamente. (I. D. Kiss, corespondentul „Scinteiî").
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w spiriTUL PREVEDERILOR PROGRAMULUI UNIC,

Al RECENTELOR DECRETE ALE CONSILIULUI DE STAT

Sprijin sporit crescătorilor de animale 
— livrări sporite de produse zootehnice

în județul Mureș, gospodăriile personale ale cooperatorilor și cele ale producătorilor individuali dețin, între altele, 47 000 hectare — 11 la sută din terenul agricol al județului, peste 31 la sută din efectivele de bovine, 64 Ia sută din cele de ovine, precum și 46 la sută din cele de porci. Anul trecut, acest sector a livrat statului 4 300 tone carne, 222 000 hectolitri lapte, revenind, în medie, pește 700 litri pe fiecare vacă, precum și alte produse animaliere.în lumina prevederilor cuprinse în Programul unic de creștere a producției agricole în gospodăriile populației, precum și a celor din recentul Decret al Consiliului de Stat privind contractările și achizițiile de a- nimale, păsări și produse animale, în județul Mureș a fost desfășurată o amplă acțiune pentru extinderea creșterii animalelor și cultivarea integrală a loturilor în folosință personală a cooperatorilor și a terenurilor aparținînd țăranilor din zona necooperativizată, stabilindu-se cu exactitate planuri de cultură și obligații de contractare și livrare a produselor la fondul de stat și Ia fondul de autoaprovizionare. „Rezultatele obținute în aplicarea acestui program sînt bune — ne spune tovarășul Nicolae Lobonțiti, secretar al comitetului județean de partid. Ca urmare a activității desfășurată de consiliile populare, pină acum în județul Mureș membrii cooperatori și producătorii particulari din zonele necooperativizate au încheiat contracte pentru livrarea a 240 000 hectolitri de lapte de vacă, 15 000 hectolitri lapte de oaie, 3 000 tone carne de bovine și alte produse animaliere. Ne dăm seama că avem încă mari rezerve pentru creșterea efectivelor și a producției animaliere în gospodăriile populației. Punerea lor deplină in valoare este legată nemijlocit 

— adevăratevorbit despre în biroul di-

de asigurarea furajelor necesare. De aceea, organizațiile de paptid de la sate, prin întreaga activitate politică desfășurată, sprijină acțiunile întreprinse de consiliile populare pentru atragerea unui număr mare de oameni la lucrările de îmbunătățire a pășunilor și finețelor, pentru a se crea astfel condițiile necesare creșterii unui număr sporit de animale și a producției animaliere".Referitor la problema asigurării furajelor necesare înfăptuirii prevederilor cuprinse în Programul unic de creștere a producției agricole în 
ÎN JUDEȚUL MUREȘ

gospodăriile populației, inginerul loan Catarig, directorul direcției agricole județene, ne-a spus : „Sporirea producției animaliere in gospodăriile populației este legată nemijlocit de asigurarea furajelor necesare. în a- ceastă direcție avem unele rezultate bune. De exemplu, pentru membrii cooperatori și producătorii individuali care livrează la fondul de stat peste 3 000 litri lapte de fiecare vacă am Înființat micropășuni tarlalizate cu parcele pentru pășunat și posibilitatea cultivării de ierburi perene. In plus, pe toate izlazurile comunale din zona de deal — aflate în evidența cantoanelor pastorale — pentru a se obține producții mari de fin și ierburi, s-au executat și se execută lucrări de îmbunătățiri în valoare de peste 7 milioane lei. Programul privind îmbunătățirea pășunilor și finețelor prevede executarea unor lucrări in complex pe o suprafață de 10 000 hectare".

pe un de be- s-a

pe care poți conta, în orice moment Pentru că poți conta pe conștiința și pregătirea lui profesională....De Ia Combinatul petrochimic Midia a sosit într-o bună zi o adresă :■ „Avem nevoie, pentru a' înlocui importul, de un lot de becuri de semnalizare. Fără ele producția este periclitată". Comandă grea ! Comandă urgentă ! în întreprindere nu se mai fabricaseră niciodată asemenea becuri mici, dar de înaltă sensibilitate și tehnicitate, care asigură urmărirea bunei funcționări a complicatelor instalații și procese chimice. S-au studiat modele ; s-au făcut proiecte ; s-au executat variante ; s-au făcut sute de probe și încercări. Și într-un timp record maistrul „cercetător" Ion Ionescu a pus masa directorului întreprinderii prim lot de 10 bucăți becuri semnalizare. „Să fie expediate neficiarului pentru încercare" — dispus atunci. Rezultatul 1 Pe adresa întreprinderii „Steaua electrică? din Fieni a sosit, la scurtă vreme, o scrisoare de mulțumire din partea conducerii Combinatului petrochimic de la Midia și o comandă de 500 de bucăți lămpi de semnalizare prevăzute inițial să fie procurate din import. înalta capacitate profesională a maistrului Ion Ionescu își spusese și de a- ceastă dată cuvîntul.în sfîrșit, a treia oară ni s-a vorbit despre maistrul comunist Ion Ionescu în dreptul unul panou al fruntașilor în producție din secția a II-a lămpi speciale. Secretara organizației de partid din această secție, muncitoarea Bucur Aurelia, a ținut să ne precizeze că mulți dintre fruntașii de astăzi ai secției au învățat meserie- și au fost ajutați îndeaproape să se specializeze de maistrul Ion Ionescu, membru al biroului organizației de bază.— Din inițiativa tovarășului Ion Ionescu — continuă ea — s-a organizat și extins în secție pregătirea profesională a tinerelor muncitoare pentru asigurarea poliservirii mașinilor, se desfășoară o vie întrecere pentru produse de cea mai bună calitate, pentru recuperarea materialelor și în special a soclurilor (numai pe această cale au fost realizate în 1983 economii de 1,2 milioane lei), au fost selecționați, pregătiți și îndrumați un grup de tineri muncitori care să lucreze în noul atelier de cercetare și microproducție.Sigur, despre munca, despre viața, despre personalitatea maistrului comunist Ion Ionescu ar fi multe alte lucruri de spus ; lucruri pe care colectivul întreprinderii le știe și le apreciază, dar despre care el a ezitat — din cunoscuta-1 modestie — să ne vorbească. Sintetizînd însă cele aflate despre maistrul Ion Ionescu, se poate spune că activitatea acestuia se caracterizează prtntr-o profundă răspundere față de muncă, o solidă competență profesională și un dezvoltat spirit de inițiativă. Toate acestea izvorînd din înalta conștiință revoluționară a comunistului pentru care interesele colectivului, bunul mers al întreprinderii sînt îndatoriri primordiale.
AI. PINTEA

Trebuie arătat că măsurile avînd ca scop asigurarea furajelor încep să fie concretizate în fapte. Mai exact spus, în aceste prime zile de primăvară, in comune și sate s-a trecut efectiv la lucru. Consiliile populare și organele agricole județene au inventariat fiecare pajiște, pe care sătenii trebuie să execute lucrările -stabilite și, îndeosebi, de fertilizare. Iată ce ne spune primarul comunei Ibănești, tovarășul loan Fărcaș, referitor la acțiunile ce se desfășoară acum în vederea îmbunătățirii pajiștilor naturale : „Comu

na noastră este situată in zona montană a județului, cu posibilități mari de creștere a animalelor. Totuși, anul trecut, in gospodăriile populației nu au fost realizate efectivele planificate. Și cantitățile de lapte livrate au fost sub posibilități, atingind abia 410 litri pe fiecare vacă- Pentru a spori simțitor producția zootehnică, în adunările cetățenești și cele pe circumscripții am dezbătut pe larg prevederile programului unic și am stabilit ce trebuie să livreze fiecare gospodăria, au fost stabilite planurile de cultură și de creștere a animalelor, planul obligațiilor de contractare și predare la fondul de stat și fondul de autoaprovizionare. Bineînțeles, asigurăm și condițiile materiale pentru realizarea producțiilor prevăzute. Astfel, pentru creșterea producției de furaje, in apro- . pierea satplui am creat o pășune de 50 hectare destinată vițelelor de pră- silă, iar alta — unde vor pășuna mieluțele. Pentru sporirea producției 

Arhitecturâ noua pe bulevardul Nicolae Titulescu Hin Capitala
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de iarbă, sătenii au și transportat pe aceste suprafețe peste 1 500 tone gunoi de grajd".Că asigurarea furajelor este hotă- rîtoare pentru dezvoltarea creșterii animalelor și sporirea producției zootehnice o demonstrează rezultatele și experiența a numeroase comune, a sute de gospodari mureșeni.' Țăranul Mihai Orlandea din comuna Adămuș are în gospodăria sa zece vaci cu lapte și multe animale tinere de prăsilă și de carne. Cu sprijinul întreprinderii de pajiști, el și-a amenajat și parcelat o pășune, și-a săpat fintini, de unde, pe conducte, duce apa pentru vite. De asemenea, a semănat două hectare cu lucernă, iar pe 0,5 hectare va cultiva rădă- cinoase. Ca urmare, anul trecut de Ia cele 10 vaci a livrat 46 260 Iit.ri lapte, față de 30 000 litri cit contractase la început, precum și un număr de tăurași și juninci. Stimulat de prevederile programului unic, el și-a propus să crească efectivul de la 10 la 15 vaci, de la. care se pot livra zilnic 200 litri lapte.Și în alte comune au fost organi-. zate pășuni îmbunătățite, la care s-au asociat cite 4—5 crescători, care livrează peste 3 000 litri lapte de fiecare vacă. La Cornești-Tirnava, de exemplu, prin amenajările efectuate producția de masă verde a crescut de la 7 000 kg la 30 000 kg. Iar producția medie, pe aceste așa-zise micropășuni, a fost de 20 000 kg masă verde Ia hectar, crescătorii asigurindu-și în întregime necesarul de furaje.Există, așadar, condiții, ca în județul Mureș să fie îndeplinite prevederile cuprinse in Programul unic de creștere a producției agricole în gospodăriile populației.
Gh. GIURGIU
corespondentul „Sclnteii"

unul defectuos sistem de ținere a evidenței hîrtiei recuperate, nu mai puțin de 1 724 tone de hîrtie apăreau ca fiind colectate, dar nu și predate. Altfel spus, se raportase și ceea ce nu se colectase...
De ce au rămas angajamentele 

pentru recuperarea hîrtiei
doar pe... hîrtie ?

ÎNSEMNĂRI DIN JUDEȚUL PRAHOVA

Ce s-a schimbat între timp ?Un prim răspuns îl oferă datele tabelului următor :
Planul anului 1983 (in tone) Realizări pe 1983, cont, intrărilor efective în depozitele de colectare (in t)
I 693300 721101,78753 400 356,81 615,aEste, evident, o justificare pe care o contestă însăși activitatea practică. Tocmai pentru că erau în vacanță, elevii puteau organiza acțiuni comune cu asociațiile de locatari. De pildă, așa a procedat Școala generală nr. 10 (criticată în articolul nostru din iulie ’83) cu asociațiile de locatari din cartierul Sud. Rezultatul? Peste o tonă de hîrtie a fost recuperată tocmai în zilele vacanței de iarnă. Inițîatoarea acțiunii a fost

Ca slujitori ai binelui omului, ca medici și cadre didactice răspunzătoare de formarea viitorilor specialiști, ni se întipăresc adine in conștiință cuvintele tovarășului Nicolae , Ceaușescu, secretarul general al ' partidului, președintele republicii : „Medicina nu este o profesie ca toate celelalte, ea cere nu numai multă pricepere, ci și multă dragoste pentru om, multă omenie, pasiunea de a te dedica sănătății semenilor". în acest spirit trebuie să privim importantele sarcini care revin din Hotă- rîrea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. și din analiza întreprinsă in ședința Consiliului Sanitar Superior.îmbinind activitatea didactică, cercetarea științifică și practica . medicală, una din problemele care va trebui să ne preocupe mult mai mult este depășirea indicelui scăzut de natalitate in județul Timiș. Acest indice, mai mic decit acela al mortalității generale, explică de ce în județul Timiș nu s-a obținut în 1983 un spor natural de populație, cu toate că mortalitatea infantilă a fost sub media pe țară. O mare răspundere pentru. această situație revine perso- 
>3

(Urmare din pag. I)

VIITORUL ÎNSEAMNĂ COPIL* 1 * * * * *

Prima oară ni s-a vorbit despre comunistul Ion loncscu la comitetul de partid al întreprinderii.— Maistrul Ion Ionescu este unul din oamenii de elită ai colectivului nostru — ne spunea Dinu Elena,1 secretara comitetului de partid. Dar ( la noi, la „Steaua electrică“-Fieni, ' cerințelor formulate de secretarul general al partidului privind realizarea unor produse de înaltă calitate, competitive pe plan mondial, de recenta hotărîre adoptată în acest scop de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., îi răspunde întregul colectiv....Cînd comunistului Ion Ionescu, de la secția a Il-a lămpi speciale, unul dintre cei mai calificați și pri- cepuțl maiștri i s-a cerut să se ocupe de crearea unui atelier de cercetare și microproducție în vederea realizării și asimilării în producție a .unor noi tipuri de lămpi necesare economiei naționale (care pină . atunci se importau), a stat o vreme la îndoială. Să organizezi un a-> semenea atelier e treabă de inginer, de om cu pregătire teoretică, cunoștințe vaste, cil experiență, care implică o mare răspundere. Va putea face oare față unei asemenea sarcini ? Secretara comitetului de partid i-a venit în întîmpinare în- curajîndu-1 : „Ai cunoștințe și putere de muncă, al spirit de inițiativă. Consideră aceasta ca principala dumitale sarcină de partid".Au urmat zile și nopți de muncă asiduă. Au trebuit să fie învinse numeroase greutăți. Lipseau mașinile și aparatele — au fost create ; lipseau unele materiale — au fost asimilate ; lipsea documentația — a fost întocmită ; lipseau experiența și cunoștințele — au fost acumulate. Și au fost nu puține cazurile cînd după săptămîni de eforturi neîntrerupte totul a trebuit să fie reluat de la capăt. Comunistul Ion Ionescu șî-a îndeplinit insă sarcina primită. „A dovedit o deosebită perseverență și abnegație, dar, mai ales, o înaltă răspundere față de sarcina primită — apreciază, acum, secretara comitetului de partid. In atelierul de cercetare și microproducție pe care-1 conduce s-au realizat de atunci numeroase unicate, serii mici de lămpi speciale, au fost asimilate și apoi introduse în fabricația de serie numeroase produse solicitate de economia națională sau de partenerii externi. Printre acestea noile seturi de lămpi ornamentale bijuterii în materie".A doua oară, ni s-a maistrul Ion Ionescu rectorului întreprinderii.— La noi expresia „nu se poate executa" a dispărut de multă vreme — ține să sublinieze inginerul Gheorghe Banu, directorul unității. Iată, astăzi, am ajuns să avem în fabricație peste 1 000 tipodimensluni dintre cele mai felurite de lămpi e- lectrice — de la unicate pină la serii de zeci de milioane de exemplare — destinate celor mai diverse ramuri ale economiei naționale șl exportu- luL Comunistul Ion Ionescu face parte din acea categorie de oameni

La Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din 7—8 februarie, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat din nou necesitatea de a se acționa cu mai multă hotărire in direcția recuperării și valorificării materialelor refolosibile, pentru sporirea ponderii acestora în asigurarea bazei tehnico-materiale a producției.Desigur, principalul furnizor al majorității materialelor refolosibile îl constituie marea industrie. Alături de unitățile economice, importante cantități de materiale refolosibile oferă însă și gospodăriile populației. In ancheta publicată in „Scinteia" din 29 iulie 1983, sub titlul „Recuperarea hirtiei — Ia îndemîna fiecăruia" se arăta că, de mai mult timp, în județul Prahova, atît întreprinderea de specialitate (I.J.R.V.M.R.), cit și ceilalți titujari ai acțiunii de colectare nu-și îndepliniseră planul de recuperare a acestui material deosebit de important pentru economisirea celulozei, deci a lemnului, dar și a unor produse chimice și a energiei. Mal mult decît atît : din cauza
Titularul acțiunii de colectare

Consiliul popular al municipiuluiPloieștiOrganizațiile U.T.C.Consiliul județean al organizației pionierilorPopulațieSe observă că, în 1983, nici măcar unul dintre titularii acțiunii nu și-au îndeplinit planul propus. Nici în prima lună a acestui an planul de colectare a hîrtiei n-a fost Îndeplinit (Din 250 tone cit trebuia, n-au fost recuperate decît 97,3 tone).— De ce ?— Elevii din școli și licee au fost în vacanță — a încercat un răspuns tovarășul Alexandru Bărboiu, directorul adjunct al I.J.R.V.M.R.

mereu

amănunțite pentru perfecționarea activității celor aproape 1 000. de cadre medicale de specialitate, pentru îmbunătățirea, asistenței și educației in cele 11 creșe și grădinițe din municipiu.E drept, cadrele medicale au obligații clare, precizate prin lege, de a veghea zi și noapte asupra stării de sănătate a populației, in special, â mamelor și copiilor, de a fi întotdeauna prezente cu sfatul competent și cu fapta oportună. Tot atît de adevărat este însă că factorii de decizie și opinie au datoria cetățeneasca, patriotică, de a acționa ferm, de a cultiva in rîndurile tuturor familiilor, mai ales în cele tinere, fireasca și strămoșeasca iubire față de copii. Pentru că oricît de mult ne-am bucura de împlinirile prezentului, această bucurie s-ar știrbi, n-ar mai fi bucurie, dacă nu le-am dori mai mari în viitor. Iar viitorul sînt copiii. Ei, care au darul de a face ca Alexandria, această „perlă a Burna- sului", să fie mereu tînără, viguroasă. Ca întreaga țară.— ...Da, fosta Cetate de Scaun, Tîrgoviște, trecută prin colbul veacurilor, și-a căpătat un nou renume — cetate a industriei moderne, spune tovarășa Marieta Matache, președinta comitetului sindical al întreprinderii „Romlux". Nu numai oaspeții ră- mîn surprinși de transformările ce se petrec la noi văzînd cu ochii, dar chiar și noi, tirgoviștenli, ne minu- : năm citeodată cit de repede se schimbă chipul orașului, felul de a fi al oamenilor lui. Parcă era ieri cind „Romlux“-ul, această întreprindere a industriei de vîrf, exista numai în proiecte. Parcă era ieri, cînd fiecare din cele 2 300 femei care lucrează Ia noi nici măcar nu bănuiau că există profesii ca ale lor. Uite, fiecare din ele au ajuns in cîțiva ani mindria întreprinderii pentru priceperea și hărnicia lor. Sînt ocrotite in mod deosebit acelea ce așteaptă să devină mame, care lucrează numai intr-un schimb, sînt repartizate in sectoarele cele mai curate, deși toate secțiile noastre sint „curate ca becul"— și, bineînțeles, in cele mai ușoare. Avem o creșă și o grădiniță, unde muncitoarele noastre iși pot lăsa pruncii care educați cu grijă. Să știțisint crescuți și _ ... că nuexistă Ia noi familie cu doi sau trei copii care să nu primească locuință corespunzătoare. Xn cartierele noi
ACȚIUNE CETĂȚENEASCĂ

Elena Andrei, directoarea deputat in circumscripția nr. 19, care a înțeles să prin fapte concrete, pozitive, criticilor formulate în ziarul nostru.Preocupări deosebite, in sensul co
școlii și electorală răspundă

lectării hîrtiei și cartoanelor și recuperării restanțelor, ne-a semnalat și tovarășa Maria Arsene, de la consiliul județean al organizației pionierilor : planul de recuperare al hîrtiei este cunoscut de fiecare unitate în parte ; s-au organizat „săp- tămîni-record" ; acțiunile sint sincronizate cu unitatea beneficiară căre s-a angajat să preia operativ hirtia din școli...Spre convingere, ne-am deplasat din nou la Școala generală nr. 21. Se Confirmă. în numai 15 zile din februarie, copiii ău strîns peste 3 tone de hîrtie. Directorul școlii, Mihai Focșeneanu, ne-a spus că întregul corp didactic este alături de pionieri și că angajamentul lor anual va fi realizat mai devreme. Am găsit aici și o bună preocupare pentru depozitarea maculaturii.Ce au întreprins organizațiile U.T.C. ? In comandamentul județean de muncă patriotică întrunit în 4 februarie a.c. s-au nominalizat Sarcinile tuturor, s-au stabilit răspunderi concrete, mijloacele de acțiune, formele de propagandă. La aCeastă ședință de lucru au participat și delegați ai I.J.R.V.M.R., împreună eu

nalului medical, inclusiv cadrelor didactice, Nu am acordat în mod permanent atenția cuvenită problemelor demografice, nu am tras la răspundere cu mai multă hotărire pe cei care nu și-au făcut datoria sau au comis grave greșeli profesionale și etice.Pe deplin conștient! de importanța prevederilor recentei hotăriri a Comitetului Politic Executiv, Direcția sanitară a județului Timiș și Institutul de medicină Timișoara, sub îndrumarea comitetului județean de partid, au stabilit un program de lucru pentru înfăptuirea complexului de măsuri indicat prin hotărire, a cărui înfăptuire trebuie să. ducă la obținerea unui salt calitativ și cantitativ al indicilor demografici. Astfel, vom urmări cu prioritate starea de sănătate a femeilor între 18—40 ani ; se vor intensifica acțiunile care vizează direct îndrumarea medicală a femeii gravide, chiar de Ia începutul sarcinii, asistența medicală la naștere, dezvoltarea normală a sugarului și copilului.Un capitol de deosebită importanță al activității, noastre vizează respectarea strictă' a legislației pri- 
ale Tirgoyiștei, 1 500 de apartamente sint locuite de familii de la „Romlux"..Dar, din păcate, realizările social- economice nu au fost urmate de o creștere a numărului de copii în căminele noastre. De cele mai multe ori se dau explicații egoiste, superficiale, excesiv de materialiste : „Sintem prea tineri, ne trebuie întii mașină, pe urmă mobilă-stil, pe urmă—" i sau : „întii să ne petrecem viață. Copii mai tîrziu". Iar viața unor familii se scurge fără cea mai nobilă împlinire a vieții : copiii, viitorul familiei, al patriei. Studiind cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu Ia recenta ședință a Consiliului Sanitar Superior am înțeles cu claritate că și sindicatele pot și trebuie să contribuie la spulberarea acestor atitudini de egoism dăunător atit familiilor, cit și viitorului nostru. Cum ? în primul rînd prin prezența permanentă, cu sfatul și fapta, în rîndul oamenilor, prin insuflarea mindriei de a fi mamă, de a crește copii viguroși, demni de părinții lor, de patria al cărui destin luminos să-l preia. Și că, în cele din urmă, a avea și a crește copii mulți și sănătoși este cea mai frumoasă recunoștință față de cei ce ne-au adus pe lume, ne-au crescut....Și iată-ne la o mamă care izvorăște parcă direct din... legendă. Din legenda Vrincioaei, care a dat oastei lut Ștefan cel Mare, la vreme de restriște, șase feciori. Se numește Măriuca Stoian din comuna Bîrsești- Vrancea, aproape de locul unde le-t geridara bătrină și-a binecuvînfat feciorii trimițîndu-i să apere glia.„Zece am avut, zece-mi trăiesc : cinci fete și cinci băieți. O casă plină. Și fiecare seamănă și cu mine șl cu omul meu. Au fost și griji, de ce să zic că nu. Dar fără grijile astea, poate că nici nu știam că am trăit pe lume. Și-am fost, prin case străine. Pline de bogății, dar pustii. Fără copii. De ce-or fi strîns ăia atîta ? Căc! s-au dus și ei, s-a dus și bogăția. N-are cine-i pomeni. Sint uitați de mult. Mă apropii acum de 80 de ani. Mi-aduc aminte cind erau 

Ia ca- gindese fiecare _ —............ ....... —----------- Cu ne-poțeii. îi am aici, în Birsești, alții la Vidra și Vrincioaia, alții tocmai la Brașov. Au nevoie de dragostea mea de mamă. Vara, mai ales, vin cu toții acasă : douăzeci de copii — asta, cu gineri și nurori cu tot — plus vreo 40 de nepoți. Am cu ce mă miudri. Averile cele mai mari să fi avut și nu m-aș fi simțit așa bucuroasă.Am auzit cuvîntarea rostită__președintele țării care îndemna familiile oamenilor să aibă cît mal mulți copii. E un sfat de înțelept părinte, care se gîndește la viitorul familiilor, al țării întregi. Pe cele care nu pot naște le plîng casa pustie fără copii. Să se caute, au doctori la îndemînă. Iar celor ce pot avea, le doresc fericirea pe care o am eu. Nu-i alta mai mare-n lume !" ...De 750 de ori s-au pronunțat anul trecut în municipiul Tulcea cuvintele solemne „Vă " ’ ”riți". Și tot de atîtea ment unic în viață a sfatul părintesc al adresat tinerilor soți, lida armonia familiei mulți copii, de a asigura vigoarea și tinerețea patriei.„Dar, consideră tovarășul Alexandru Rizu, ofițer de stare civilă, bu- ■; curia de a oficializa întemeierea unei noi familii poate fi depășită de o alta: înregistrarea de nașteri în a- celeași familii. Anul trecut am avut 3 000 de asemenea ocazii. Pe cei măi mulți fericiți părinți îi cunosc personal. Ii întilnesc pe stradă, îi felicit pentru că-și consolidează familia, îndeplinindu-și totodată nobila misiune socială, mă interesez de starea copiilor. De fapt, toți cei care ofi- ciem căsătorii procedăm așa. Activitatea noastră nu se reduce la o simplă formalitate, fie ea oficială, ci devine un moment două vieți se leagă pe da viață".Opinii, exemple, atitudini, experiențe îmbinind nobila veche a poporului român, care a știut să-și asigure tinerețea și vigoarea peste veacuri, în condiții grele, cu condițiile create de societatea noastră pentru florile vieții — copiii. Și care converg, toate, spre necesitatea unei activități a intregii obști pentru a asigura sporul demografic necesar dezvoltării continue a patriei, spre a-i asigura veșnica tinerețe.
Reporterii și corespondenții „Scînteii"

care s-au stabilit grafice de preluare a hîrtiei pe orașe, pe săptămîni și chiar zile. în- prima- săptămînă din februarie a fost organizată o acțiune de masă in orașul Cimpina. Cu ce s-a soldat ? „S-au colectat 20 de 

tone de hîrtie" — afirmă Nicolae Nica, șeful sectorului muncă patriotică de Ia Comitetul județean Prahova al U.T.C.— Care este planul anual al tinerilor din Cîmpina ?— 14 tone. Am văzut acum cit de mult putem face cind ne organizăm bine, cind dăm dovadă cu adevărat de entuziasm tineresc.Așa și este. Numai că succesul tinerilor cimpineni se arată a fi singular ; nici I.J.R.V.M.R., nici consiliile populare nu par convinse să-l urmeze și să-l extindă. O demonstrează cifrele prezentate anterior. Total nesatisfăcătoare sînt înseși realizările Consiliului popular municipal Ploiești (cu cea mai mare pondere pe județ). In ianuarie, din cele 161 tone de hîrtie planificate n-au fost colectate decît 36,6. Realizări nesemnificative au raportat și alte orașe din județul Prahova, inclusiv cele din zona turistică. Că nu se înțelege nici acum bine importanța valorificării la maximum a materialelor refolosibile o dovedește și faptul că, de pildă, în cartierele de sud Și sud-est ale Ploieștiului încă nu s-au montat pe scări — așa cum s-a 

vind întreruperea cursului normal al sarcinii. Trăgînd învățăminte din cri- ticile formulate în această privință, vom urmări. cu fermitate întronarea celei mai desăvîrșite ordini și discipline în aplicarea legilor și a reglementărilor actuale în acest domeniu, pentru curmarea oricăror practici abuzive. în același timp, vom lua toate măsurile pentru reducerea in continuare a mortalității infantile. Toate cadrele .noastre didactice, și în primul rind profesorii și conferențiarii din clinicile de obstetrică și pediatrie, vor sprijini într-o măsură mai mare îmbunătățirea ocrotirii mamei și copilului.Este una din sarcinile noastre de răspundere să ne lărgim sfera de influențare și convingere, acționind sistematic, cu toată competența, în întreprinderile industriale, în unitățile agricole, in instituții, în școli și facultăți, explicînd importanța și necesitatea creșterii demografice, a numărului de copii sănătoși și viguroși.
Prof. dr. Gheorghe BAC A NU 
rectorul Institutului de medicină 
din Timișoara

mititei, îmi ziceam cîteodată : de-aș trăi să-i văd mari, aranjați sele lor. Acum nu mă mai la așa ceva. N-am timp. In zi îmi vin cite doi sau trei.

lo dode

declar căsăto- ori acest mo- fost urmat de omului legii, de a-și conso- prin cit mai 

solemn, cind viată, spre atradiție stră-

promis în urmă cu peste 6 luni ! — nici măcar un microconteiner pentru colectat hîrtie.Ceva mai bună este situația rulotelor de colectare și a oamenilor care le servesc. Recent, 6 noi rulote s-au amplasat in comunele Păulești, Blejoi, Bucov, Berceni, Bărcănești și Brazi. Dar și aici este ceva de spus. Anume că achizitorii și rulotiștii nu își respectă totdeauna programele de lucru. Uneori, oamenii sint nevolți să se întoarcă acasă cu maculatura destinată recuperării — așa cum am văzut in zona Pieței Anton din Ploiești, dar și prin alte părți. Concluzia ? în munca tuturor oamenilor întreprinderii trebuie introduse disciplina, ordinea, corectitudinea.Pe de altă, parte, trebuie intensificată muncă de lămurire a cetățenilor în folosul acțiunii de colectare a materialelor refolosibile. Pentru a- ceasta, stația de radioamplificare a Ploieștiului — 16 000 de difuzoare ! — și stațiile din celelalte orașe și centre muncitorești pot fi folosite mai bine ; de asemenea, „fluturașii", afișele stimulatoare, foile volante, întilnirile cu asociațiile de locatari nu sint folosite nici acum, deși sugeram așa ceva in articolul trecut.Pe de altă parte, capacitatea de transport a I.J.R.V.M.R. poate fi folosită mal bine. (Există incă destule sesizări că hîrtia nu se ridică la . timp din școli). Unitățile cooperației de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor nu sint atrase totdeauna în acțiunile comunelor. (Uneori iși fac planul doar cu hîrtia colectată de copii !).Toate aceste neajunsuri din vîtatea I.J.R.V.M.R. — dar și aceea a comitetelor și birourilor cutive ale consiliilor populare au răspunderi directe în activitatea de colectare a materialelor refolosibile — se cer grabnic lichidate.Și, bineînțeles, nu numai în Prahova, ci în toate județele și localitățile țării, peste tot acolo unde există

acti- din exe- care

asemenea lipsuri.
Constantin CĂPRARU
Mircea BUNEA
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Sarcini economice prioritare subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu

ÎN AGRICULTURĂ LUCRĂRILE DE PRIMAVARA
Toate forțele sînt pregătite pentru a începe 

semănatul culturilor din prima urgențăIn condițiile climatice dificile din anul trecut, determinate de seceta prelungită, unitățile agricole din județul Buzău au realizat totuși, pe terenuri neirigate, producții bune in sectorul vegetal. Au fost depășite producțiile planificate la porumb și struguri și s-au obținut recolte mari la soia și floarea-soarelui. „Obiectivele ce ne revin însă în acest an — 4 220 kg griu, 4 635 kg porumb, 2 410 kg floarea-soarelui, 33,2 tone sfeclă de .zahăr, 2 330 kg soia și 23 tone legume, in medie Ia hectar, ca să mă refer doar la principalele culturi — sînt mult sporite, ne spune tovarășul Gheorghe Drăgoi, director cu producția vegetală la direcția agricolă județeană. Pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Consfătuirea d6 lucru de Ia C.C. al P.C.R. din deoembrie anul trecut, privind realizarea in 1984 a unor producții agricole record, comitetul județean de partid a întreprins o seric de măsuri pentru pregătirea exemplară a lucrărilor de primăvară. Ca urmare, acum, la startul inSămințărilor, sintem mai bine pregătiți decît în oricare alt an, atit în ce privește repararea tractoarelor și utilajelor agricole, asigurarea semințelor de calitate, organizarea muncii, cit și, mai ales, nivelul profesional al mecanizatorilor și specialiștilor. Aceasta ne va permite să realizăm o adevărată campanie a calității șî a ritmurilor înalte la semănat".Este o apreciere optimistă și îmbucurătoare. Timp de două zile am urmărit în mai multe unități agricole care este acoperirea ei în fapte, cum se acționează concret in condițiile acestei primăveri bogate in precipitații pentru grăbirea insămințări’or.
Oamenii nu așteaptă 

un „timp ideal" de lucruPloile și zăpezile din ultima perioadă au întirziat momentul începerii lucrărilor în cimp. De aceea, acum este de cea mai mare importanță ca specialiștii să urmărească permanent starea terenului pentru a începe imediat semănatul. Și trebuie spus că in acest mod se procedează în toate unitățile agricole.S.M.A. Pogoanele. Adresindu-se directorului stațiunii, Aurelian Gheor- ma, inginerul Adrian Bănică, președintele C.A.P. Pogoanele, spune : „Nu mai avem ce aștepta. Trebuie să scoatem repede utilajele în taberele de cimp. Am luat temperatura din sol și la 5 cm adîncime sint 2”C, iar la 10 cm este minus DC. Este timpul să semănăm culturile din prima urgență — mazărea, bor- ceagul și plantele furajere. Dacă terenul nu este prea moale începem chiar de azi". Solicitarea președintelui cooperativei agricole nu a găsit nepregătită conducerea stațiunii de mecanizare. Motorina fusese repartizată pe mecanizatori cu o zi înainte, așa că, în scurt timp, formația de tractoare cu utilajele necesare a pornit spre punctul indicat. Ii însoțim în cimp pe președintele cooperativei, directorul'stațiunii de mecanizare șl inginerul-șef al consiliului cam întirziați cu plantatul — ne spu- agroindustrial Pogoanele. Aici suflă ne Gheorghe Modoianu, șeful fermei, un vint rece și puternic de-ți ia râ- suflarea. Ca la o lecție bine știută, mecanizatorii intră în brazdă cu utilajele de pregătire a terenului pentru a „testa" calitatea lucrării. Cei trei specialiști examinează atent terenul șl decid : „Pămîntul este încă moale, dar vîntul îl zvîntă repede, așa că de mîine începem sigur semănatul mazării". Apoi, tovarășul Nicolae Talagaie, inginerul-șef al consiliului agroindustrial, ne explică : „Trebuie să alegem cu maximă aten- . ție momentul începerii semănatului. Aceasta din două motive. Pentru a nu tasa pămîntul și, mai ales/ pentru că nu ne ’mai putem permite să „întoarcem" culturile. Ar însemna o mare risipă de motorină".In altă parte însă, la C.A.P. Mi-

hectare la cele 4 ferme ale întreprinderii de la Lipia și Vadu Pașii. Această lucrare o .vom executa eșalonat, in 7 zile. în acest scop au fost identificate terenurile -zvîntate unde se poate lucra". Am reținut de la inginerul-șef al I.L.F. Buzău și cî- teva măsuri întreprinse pentru ca în acest an în județul Buzău să se obțină o producție totală de 160 000 tone legume, din care 106 000 tone pentru fondul de stat. Pentru aceasta se vor produce 311 milioane fire de răsaduri, cu o rezervă de 25 la sută, din care 15 la sută pentru unitățile agricole și 10 la sută pentru gospodăriile populației.
Soluții pentru scurtarea 

duratei semănatului— în condițiile acestei primăveri cu precipitații, care au întirziat înce-
RAID ÎN JUDEȚUL BUZĂU

hăilești, inginerul-șef Constantin Să- vulcscu dăduse semnalul de începere a insămințării mazării. „Acum este momentul insămințării mazării. — ne spune dinsul — și trebuie să folosim orice „fereastră" cu timp favorabil. Vîntul a zvîntat bine terenul și am identificat o parcelă unde se poate lucra. Important este să punem mazărea în pămint. Chiar de mai vine o ninsoare, nu are ce-i dăuna". în aceste două unități, ca și în altele din consiliile agroindustriale Smeeni și Rușețu, ne-am convins că specialiștii nu așteaptă un „timp ideal" pentru semănat. Ei verifică permanent starea terenului pentru a începe această lucrare.
Legumicultorii se grăbesc. Sîntem la ferma 4 a Asociației de sere și solarii Buzău. Aici este în plină desfășurare plantarea în solarii a verzei timpurii. Tractoare cu remorci aduc în flux continuu lădițe cu răsaduri produse la ferma 1, așa că activitatea nu stagnează nici o ■ clipă. -„Față de./anul.■trecut ■•.sîtxtem

perea lucrărilor în cimp — ne spune tovarășul Valerian Caraman, directorul Trustului județean al I.A.S. — este esențial ca termenele stabilite inițial la semănat să fie reduse cit mai mult posibil. Aceasta atît pentru încadrarea lucrărilor în perioadele optime prevăzute, cit și pentru evitarea suprapunerii lor. De aici au rezultat și măsurile pentru organizarea temeinică a activității în toate unitățile agricole.După cum ne-am convins, in multe locuri au fost găsite soluții practice pentru scurtarea perioadelor de semănat. Despre ce este vorba? „Acum este important să cîștigăm la semănat nu numai zile, cl și ore, intrucît față de anul trecut există o anumită rămînere în urmă — ns

spune Mircea Pincu, inginerul-șef al consiliului agroindustrial Rușețu. Pentru aceasta ne-am gîndit să sporim vitezele de lucru la pregătirea terenului, prin organizarea schimbului doi pe tractoare. Pe ansamblul consiliului agroindustrial avem pregătiți pentru schimbul doi .60 de mecanici de atelier și maiștri de sector și 10 personal T.E.S.A. în felul acesta vom crea front de lucru pentru semănat pe încă 350—400 hectare". Dealtfel, și în celelalte stațiuni de mecanizare a agriculturii pe unde am trecut, . măsurile întreprinse în acest sens vor duce la scurtarea termenelor stabilite pentru semănat. „Prin folosirea tuturor semănătorilor disponibile și executarea lucrărilor numai cu țgregate complexe de utilaje — apreciază Stan Coman, directorul S.M.A. Smeeni —. perioadele stabilite inițial la semănat vor fi reduse de la 7 zile la 5 zile la sfecla de zahăr, de la 10 zile la 8 zile la porumb și de la 8 zile la 6 zile la floarea-soarelui". Acestea sint preocupări demne de reținut, de mare importanță pentru încadrarea semănatului în perioadele optime. Care este situația pe ansamblul județului ? Amănunte aflăm de Ia tovarășul Ștefan Iordache, specialist la Trustul județean S.M.A. :— La insămînțarea culturilor de primăvară, unitățile agricole din județ vor utiliza 1 509 agregate la pregătirea terenului și 589 agregate la semănat, ceea ce va permite ca cele 55 474 hectare cu plante din prima epocă să fie semănate în numai 10 zile, iar cele 75 457 hectare cu plante din ' epoca a doua — în 11 zile. Aceasta înseamnă reducerea perioadei stabilite pentru semănat pe ansamblul județului cu circa 4 zile. Ar mai fi de adăugat că, pentru situația cind s-ar impune accelerarea in și mai mare măsură a ritmului Ia semănat, avem organizat schimbul doi la pregătirea terenului pe 750 de tractoare cu personal din stațiunile de mecanizare și pe încă 300 tractoare cu personal din unitățile agricole.

ÎN SOLARII SE PLANTEAZĂ 
VARZĂ TIMPURIE

ÎN DRUM SPRE TABERELE

Aurel PAPADIUC 
Stelian CIUPER

»

Fotografii : A. Fapadtuo

Iată trei secvențe de muncă surprinse pe pelicula aparatului de fotografiat, caro dovedesc că lucrătorii ogoarelor din județul Buzău sint hotăriți să pună baze trainice producțiilor record din acest an. In fotografia din dreapta sus : tractoarele cu agregatele complexe de utilaje de la S.M.A. Pogoanele sint scoase in taberele de cimp. Plantarea legumelor timpurii in solarii este o lucrare de primă urgență. In fotografia din stingă sus : aspect de la plantarea verzei timpurii la ferma 4 a Asociației de sere și solarii Buzău. Verificarea permanentă a stării terenului este arum o sarcină de prim ordin a tuturor specialiștilor din unități pentru a putea incepe neintirziat semănatul. Așa procedează — după cum se vede in fotografia do jos — și specialiștii de la C.A.P. Pogoanele.
SPECIALIȘTII EXAMINEAZĂ PERMANENT STAREA TERENULUI

Din cauza vintului puternic nu am putut acoperi mai din timp solariile. De aceea ne grăbim. Azi avem la lucru 40 de oameni, dar de mîine vom lucra cu 120—150, astfel ca în două zile să plantăm varza pe toate cele 6 hectare planificate. Numai de-ar mai sta vîntul ăsta, care ne dă multă bătaie de cap".Intr-adevăr, oamenii se grăbesc. Ș.l este normal 1 La plantarea legumelor în spații protejate orice zi, orice oră cîștigate au mare importanță pentru obținerea unei recolte cit mai timpurii. „Dealtfel — aflăm de la tovarășul Sandu Lambru, inginerul- șef al I.L.F. Buzău — plantarea verzei timpurii a început și în alte unități. De azi vrem să începem și semănatul mazării pentru boabe pe 900
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în repetate rindurl, secretarul general al partidului a subliniat cu claritate necesitatea respectării riguroase, de către toți factorii angajați in procesul de realizare a investițiilor, a disciplinei de plan, ca primă și cea mai importantă condiție pentru îndeplinirea ritmică a programului de investiții și de puneri in funcțiune. în prezent, cînd pe toate șantierele este necesar — așa cum a cerut tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la 'Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din luna februarie — să fie depuse eforturi tot mai stăruitoare pentru

accentuarea ritmului de lucru și îndeplinirea integrală a planului de investiții pe acest trimestru, întărirea disciplinei de plan impune îmbunătățirea colaborării la toate nivelurile, încadrarea riguroasă în termenele de execuție, punctualitate desăvîrșită in livrarea utilajelor și a materialelor de construcții, asigurarea unei permanente asistențe tehnice din partea furnizorilor și proiec- tanților, precum și participarea activă a beneficiarilor Ia soluționarea oricărei probleme.
ANCHETA „SCÎNTEII" PE ȘANTIERE DIN JUDEȚUL BRĂILAOprindu-se pe două importante șantiere din județul Brăila, cel al Combinatul de fibre artificiale și cel al Combinatului de celuloză șt hîrtie, brigada „Scinteii" a pornit de la faptul că activitatea de investiții din acest județ este așezată sub semnul priorităților, înre- gistrind atit în .cursul anului trecut, cît și în primele două luni din acest an, o serie de rezultate notabile. Pe scurt, planul de investiții, pe ansamblul județului, a fost cu ritmicitate depășit, numeroase capacități noi fiind date în exploatare la termen și chiar in devans. Or,

COMBINATUL DE FIBRE ARTIFICIALE

Termenele slot obligatorii si pentru furnizorii de utilaje...Afectate sînt nu numai termenele de intrare in exploatare, dar și modul de funcționare a utilajelor și instalațiilor tehnologice, fabricile de mătase și de. celofibră din cadrul Combinatului de fibre artificiale Brăila reprezentînd exemple elocvente in acest sens.Primul obiectiv, de pildă, a și fost pus in funcțiune, dar problema acestei. investiții nu poate fi considerată definitiv încheiată, deoarece viteza de lucru a mașinilor de filat mătase nu se ridică la nivelul prevăzut în contractele încheiate cu furnizorii. In esență, componentele electronice ale blocurilor de acționare de la aceste mașini prezintă defecțiuni, iar tergiversarea acestei chestiuni a ■ dus la situația actuală, evident necores- punzătoară, cind unitatea produce numai cu o parte din capacitate.Fabrica de celofibră este numai parțial pusă in funcțiune. Restul de 

un rol esențial în obținerea acestor realizări îl au activitatea desfășurată de organele locale de partid, efortul lor permanent în vederea întăririi spiritului de ordine și a disciplinei in rindul tuturor factorilor angajați în procesul de realizare a investițiilor. „Rezultatele de pină acum, în creștere evidentă față de anii anteriori — sintetiza aceste aspecte tovarășul Anton Lungu, prim-secretar al Comttetu- lui județean Brăila al P.C.R. — constituie un stimulent pentru o șl mai puternică angajare și mobilizare a forțelor. Mobilizare la care

alți furnizori, se acum problema completării și asigurării unor repere necesitate. Este greu de ce acest lucru a fost con- atîta întîrziere și nu din elaborării listei de cola-

capacitate — patru linii de producere a celofibrei obișnuite — are termene reprogramate și expirate. Motivul ? La cele două xantogenoa- re continue, realizate de întreprinderea de utilaj tehnologic din Buzău, în colaborare cu pune furniturii de strictă înțeles de statat cu momentul borări.Fără îndoială, principala răspundere pentru depășirea dificultăților actuale revine întreprinderilor furnizoare de utilaje, cu atit mai mult cu cit o mare parte din echipamentele tehnologice sînt realizate în premieră. Altfel spus, în asemenea situații se cereau luate, de la început, măsuri suplimentare de siguranță pentru a se preintîmpina 

trebuie să se alinieze deopotrivă constructorii, proiectanții, monto- rii, beneficiarii, și, cu mai multă promptitudine și solicitudine decit pină acum, întreprinderile furnizoare de utilaje, ministerele coordonatoare ale acestora. Altfel putem fi puși în situația nedorită ca, -din cauza unor probleme minore lăsate în suspensie, să pierdem un timp prețios și chiar să compromitem eforturile consacrate finalizării unor investiții".Ulterior, pe . șantierele vizitate aveam să constatăm că acest punct de vedere se confirmă.

apariția unor eventuale greutăți. Este vorba nu numai de o obligație morală a oricărui furnizor, dar și de o prevedere expresă din Legea investițiilor, care .stabilește în termeni foarte clari că „Furnizorii de utilaje sînt obligați să acorde asistență tehnică la montajul utilajelor, la efectuarea probelor tehnologice și la punerea in funcțiune a capacităților, să remedieze defecțiunile apărute în timpul probelor și in termenele de garanție a utilajelor". Facem aceste unități să-și facă simțită mai activ prezența pe acest șantier : întreprinderea mecanică din Vaslui — în cazul presei de alcalizare, întreprinderea mecanică de utilaj chimic din București — în cazul dezaeratoarelor și întreprinderea mecanică „Neptun" din Cimpina — solicitată să livreze o serie de reductoare.

precizări, deoarece și alte furnizoare sint așteptate

Perspectivele ? Să ascultăm opinia inginerului Dumitra Boitoș, director tehnic cu probleme de investiții in cadrul centralei coordonatoare :— în principiu* problemele sînt rezolvate. Au fost obținute fondurile necesare soluționării acestor neajunsuri, s-a luat legătura cu furnizorii și sperăm ca, în următoarele luni, lucrurile să fie puse. definitiv la punct. Cu condiția ca promisiunile făcute de furnizori să fie privite drept angajamente ferme.
COMBINATUL DE CELULOZĂ Șl HÎRTIE

Contractele - grabnic onorate de restantleri!Intr-adevăr, cuvîntul de ordine pe șantierul Combinatului de celuloză și hîrtie din Brăila îl constituie realizarea în devans a lucrărilor de construcții și montaj tehnologic. Cifrele sînt cel mai convingător argument : lucrările executate suplimentar în cursul anului trecut însumează aproape 170 milioane lei ; ritmul de muncă pe șantier s-a situat la aceeași cotă și în primele două luni ale acestui an, prevederile de plan fiind depășite cu peste 50 la sută ; în sfîrșit, stocul utilajelor nemontate- a scăzut de la valoarea de 460 milioane lei, cit ajunsese la un moment dat, la 21 milioane lei, pină la sfîrșitul acestui trimestru. Urmarea ? Unele secții au și fost puse în funcțiune, în timp ce altele sînt pe cale de a fi terminate și preluate de către beneficiar.Modul rațional în care este organizată activitatea constructorilor și montorilor, strinsa lor conlucrare, dublate de o puternică mobilizare de forțe umane și tehnice, de stabilirea unor programe precise de lucru sint coordonatele esențiale care jalonează zi de zi activitatea .desfășurată la această importantă investiție. în context, nu poate trece neobservat aportul decisiv al celor doi conducători de lucrări, ing. Alexandru Popescu și ing. Romeo Findri- han, la imprimarea acestui stil activ și responsabil de muncă. De preocuparea permanentă pentru întărirea spiritului de ordine și disciplină aveau să ne convingă, dealtfel, numeroase „secvențe" desprinse din ao-

Amendament la care subscriem integral, nu fără a sublinia apăsat faptul că primul obligat să determine îmbunătățirea stilului de muncă, întărirea disciplinei de plan este chiar beneficiarul de investiții. Insistăm asupra acestui aspect, deoarece — în numeroase alte cazuri — conducerea combinatului a demonstrat capacitatea reală de a-și îndeplini în bune condiții atribuțiile ce-i revin. Ne referim la montajul, prin forțe proprii, a unui vo- 

constructorilor și montori- secția de regenerare, unde formația de dulgheri con- Alcxandru Spinoche. sau la deshidratare, unde am stat cu muncitorul
tivitatea lor. La lucrează dusă de hala de de vorbă cu muncitorul izolator Gheorghe Nichifor și cu montorul • Iacob Sever, am constatat, pe lingă puternica concentrare de forțe existentă, că fiecare constructor își cunoaște cu precizie sarcinile zilnice, a căror îndeplinire este urmărită riguros în caietele de evidență ale echipei;— Dacă nu am fi condiționați de o serie de livrări de utilaje, am putea pune în funcțiune acest obiectiv cu multe luni înainte de termen, ne-a spus ing. Alexandru Popescu. Dimpotrivă, dacă furnizorii vor întîrzia în continuare să ne expedieze echipamentele solicitate, vom fi puși în situația să sistăm lucrările în unele secții, ca, de pildă, la cea de fierbere.O precizare. Investiția, care-și propune în esență să recondiționeze instalația de celuloză chimică, in scopul creșterii producției și îmbunătățirii calității produselor, are stabilite termene eșalonate de punere în funcțiune in lunile martie și, respectiv, decembrie din anul viitor. Este vorba de un obiectiv complex și dificil de realizat, în primul rind datorită faptului că lucrările de construcții și montaj sînt executate în condițiile funcționării neîntrerupte a vechii capacități. O parte din noile secții vor fi amplasate chiar în locul eelor existente și, numai pe măsură 

lum de utilaje tehnologice in valoare de aproape o jumătate de miliard de lei, lucrare Ia care s-au evidențiat, in mod deosebit, formațiile conduse de maiștrii Gheorghe Buricea, Ion Lipan și Apostol Stere ; de asemenea, precumpănitoare ă fost contribuția adusă de specialiștii combinatului la protejarea anticorozivă a utilajelor, operație executată fără să se mai apeleze la sprijinul unităților cu acest profil din țară.

fi terminate, acestea din urmă . , unelese găsesc intr-un stadiu avan- uzură, necesitînd deci ample de consolidare pentru a pu-
ce VOr li iui uimiiLii, avesiea a vor fi dezafectate. în plus, clădiri sat de lucrări tea prelua un volum suplimentar" de mașini și utilaje tehnologice.— în condițiile unui' efort atît de susținut din partea constructorilor și montorilor, receptivitatea furnizorilor, mai cu seamă că o parte dintre ei sînt restanțieri, reprezintă condiția esențială pentru a pune noul obiectiv in funcțiune cît mai repede posibil, ne-a spus ing. Șerban Iliescu, șeful compartimentului de investiții din combinat.Pe scurt, este vorba de :— întreprinderea de utilaj tehnologic din Buzău, datoare cu 10 filtre ionice și 5 cisterne (precizăm că hala de demineralizare a apel este termiActivitatea de investiții este, prin însăși natura sa, o activitate colectivă, de echipă. Factorilor angajați în acest important domeniu le revin sarcini și răspunderi precis stabilite, iar realizarea oricărui nou obiectiv productiv presupune din partea tuturor eforturi susținute și bine corelate, are la bază răspunderea comună pentru eficiența cu care sînt gospodărite fondurile financiare și materiale încredințate. Dealtfel, Legea investițiilor precizează că „Ministerele, celelalte organe centrale șl locale răspund de realizarea investițiilor la termenele și in ritmul prevăzut in plan, în care scop asigură, împreună cu beneficiarii de investiții, furnizorii de tehnologii, proiectanții, furnizorii de utilaje și exccutanții, organizarea activității de pregătire și executare a investițiilor". Comentariile sint de prisos. Ceea ce se cere acum este ca, pe cele două șantiere, factorii angajați în realizarea noilor obiective să-și reevalueze posibilitățile și să acționeze prin toate mijloacele, prlntr-o strinsă conlucrare, pentru finalizarea cit mai rapidă a tuturor lucrărilor.

nată, montajul acestor utilaje puțind începe oricînd) ;— întreprinderea „Vulcan" din București, restantă cu două dega- zoare și două filtre ionice ;— întreprinderile „Electroputerc" Craiova și de elemente de automatizare din București, solicitate să facă eforturi pentru a corela termenele de livrare a unor transformatoare și, respectiv, aparate de măsură și reglare cu necesitățile montajului._ O problemă deosebită ridică realizarea și livrarea integrală și în stare de perfectă funcționare a cazanului de regenerare, utilaj aflat în execuția întreprinderii bucureștene „Vulcan". Fiind vorba de un agregat nou și complex, furnizorul nu a acceptat să execute o serie de echipamente ■ aferente acestuia, f erin- du-se in mod evident de eventualele complicații. Poziție greu de înțeles, avem în vedere interesele ma- ale economiei naționale. Dealt- Lcgea investițiilor precizează echivoc necesitatea ca în cazul furnituri complexe — utilaje,
dacăfără unor echipamente, instalații și linii tehnologice — să fie nominalizat un furnizor general, iar acesta să ia toate măsurile, inclusiv să încheie contracte de colaborare cu alți furnizori, pentru a asigura condițiile de producere și livrare a utilajelor. De ce sînt ignorate aceste reglementări și de ce realizarea completă a cazanului de regenerare continuă să fie pusă sub semnul incertitudinii ? — iată întrebări al căror răspuns îl. așteptăm din partea conducerii Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, forul coordonator al întreprinderii „Vulcan“-București.

Cristian ANTONESCU 
Cornelia IFRIM 
Gheorghe ION1ȚĂ
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ACTIVITATEA POLITICO-EDUCATIVĂ
u

PUTERNIC ANGAJATA ÎN OPERA

DE FORMARE A OMULUI NOU
„Este necesar să facem astfel incit întreaga activitate teoretică, ideologică, poli

tico-educativă și cultural-artistică să dezvolte și mai puternic spiritul de răspundere, 
hotărîrea maselor, a întregului popor de a înfăptui neabătut Programul partidului, po 
litica internă și externă a României socialiste. Șă facem astfel incit activitatea ideolo 
gică, politico-educativă să se transforme într-o puternică forță, care să determine 
dezvoltarea și mai puternică a societății noastre socialiste, ridicarea pe noi trepte 
de civilizație a poporului nostru, întărirea și mai puternică a independenței și suvera
nității României”.

Continuăm ancheta „CARTEA IN SATUL DE AZI - FACTOR ACTIV 
DE EDUCAȚIE COMUNISTĂ, PATRIOTICA", deschisă în ziarul nostru din 
2 martie a.c., cu noi aspecte pe această temă, culese in județele Me
hedinți și Sălaj.

CARTEA ÎN SATUL

DE AZI — factor activ

NICOLAE CEAUȘESCU

de educație comunistă, patriotică

Biblioteca județeană
- un rol important 

în promovarea culturii

în aceste cuvinte, rostite de secretarul general al partidului nostru Ia istorica Plenară din 1—2 iunie 1982, iși află o strălucită formulare sintetică marea însemnătate pe care' partidul nostru o acordă activității politico-ideologice și cultural-educative, înțeleasă ca o pirghie a accelerării mersului nostru înainte, cipării active, susținute, conștiente a tuturor oamenilor muncii la îndeplinirea mărețelor obiective ale etapei actuale. însemnătate din care decurge, pentru organele și organizațiile de partid, pentru toți factorii educațio-
a parti-

nali, o mare răspundere — aceea de a asigura acestei activități o bogată substanță de idei, puternică forță de convingere, capacitate sporită de mobilizare. Ce s-a întreprins in ultima perioadă, ce trebuie întreprins acum pentru ca activitatea politico-educativă să se ridice la înălțimea marilor exigențe formulate de partid in etapa actuală ? Acestei întrebări i s-au căutat răspunsuri în cursul unei recente CONSFĂTUIRI INTERJUDEȚENE ORGANIZATE LA CALARAȘI de către Secția propagandă, presă și radioteleviziune a C.C. al

P.C.R. și Comitetul județean Călărași al P.C.R. privind „Stilul și metodele de muncă ale secțiilor de propagandă in organizarea și conducerea propagandei vizuale, a grupelor de agitatori, gazetelor de perete, tipăriturilor și stațiilor de radioficare-amplificare, locul și roiul lor In ansamblul muncii politice de masă". Citeva dintre preocupările și experiențele dintre cerințele consfătuiri iși față.
valoroase, conturate in cadrul acestei află reflectarea in rîndurile de

O pîrghie esențială - întărirea laturii 
organizatorice a activității de propagandă

privind feno-
între concluziile care au dobîndit un relief pregnant in cadrul consfătuirii se numără și aceea privitoare la necesitatea întăririi laturii organizatorice a muncii de propagandă. Aceasta însemnînd, înainte de toate, . c mai susținută preocupare pentru asigurarea bazei materiale a muncii de propagandă și selectarea riguroasă, după criterii ferme (înalta pregătire politică, autenticitatea vocației de propagandist, prestigiul moral-politic etc.), a celor chemați să o realizeze. Acestor măsuri, ce constituie doar punctul de plecare pentru o activitate eficientă în acest do- ■ meniu, trebuie să li se adauge elaborarea unor programe■i țiuni și manifestări clare, cu termene și• concrete), asigurarea susținute îndrumări, exigent control din partea organelor de partid.în județul Călărași s-a acumulat o . valoroasă experiență în ceea ce privește eficiența îndrumării și contro- . ■ lului desfășurării muncii de propagandă. Am fost și sîntem preocupați — spunea tovarășul Dumitru Lauren- țiu, șef al secției de propagandă a co- imitetuîui județean de partid — să conferim controalelor pe care le efectuăm caracter de lucru, de îndrumare, de schimb de experiență. în acest context folosim cu bune rezul- analizele pe care sistematic se-

unitare de ac- (cu obiective responsabilități unei atente și cit și a unui

cretariatul comitetului județean le realizează la fața locului, in întreprinderi, în unități agțicole, în comune. Ânalizînd probleme ale activității productive, de fiecare dată consacrăm o parte importantă activității politico-ideologice desfășurate de organele și organizațiile de partid pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor, indicăm căi și modalități concrete de perfecționare a acesteia. Spre exemplu, analizînd in ultima vreme în comunele Tămădău, Ileana, Ciocănești, Chirnogi, Lupșanu, Fun- dulea, Gurbănești problemele realizării obiectivelor noii revoluții agrare, ale sporirii contribuției gospodăriilor personale la fondul de stat, la autoaprovizionarea totalităților, am dezbătut și aportul învățământului politico-ideologic, al muncii politice de masă la apărarea și dezvoltarea proprietății obștești, la întărirea ordinii și disciplinei, participarea tuturor locuitorilor satului la lucrările agricole etc. S-au evidențiat cu asemenea ocazii experiențele și inițiativele valoroase existente în acest domeniu, s-a spus pe nume neajunsurilor, s-au stabilit planuri concrete de măsuri menite să crească aportul propagandei vizuale, grupelor de agitatori, stațiilor de radioficare-amplificare, așezămintelor de cultură, a intelectualității satelor la dezvoltarea conștiinței noi, socialiste.

realizate ample studii. menul religios și eficiența muncii de educație materialist-științifică ; s-au pus in valoare datini și obiceiuri laice străvechi ; s-a asigurat revita- lizarea brigăzilor științifice locale ; s-a dat o orientare educativă mai pregnantă cursurilor universităților cultural-științifice din județ ; s-a înființat un laborator de educație materialist-științifică la Glodeanu-Să- rat (un altul este în curs de realizare în comuna Ziduri), menit să organizeze activități-model, schimburi de experiență și dezbateri pentru cei ce susțin activități de educație ma-

terialist-științifică în zonă ; a sporit ponderea manifestărilor cu finalitate educativă materialist-științifică in cadrul unor manifestări complexe precum „Luna culturii buzoiene", concursul cultural-artistic-sportiv dotat cu „Cupa C.U.A.S.C." ; s-a inițiat, incepind cu acest an, „Dialogul hărniciei", o întrecere intre întreprinderi menită să contribuie la mai buna folosire a potențialului cultural-artistic existent in fiecare unitate industrială, Ia stimularea creației științifice și tehnice și, în acest context, la formarea unor ferme convingeri materialist-științifice.

Realitatea, viața - sursa permanentă 
de prospețime a muncii politiceacest context, in cadrul consfătuirii a fost reliefat un alt adevăr impus de către practica vieții social-economics : acela că eficiența muncii de propagandă se află într-o relație nemijlocită cu conectarea sa strinsă la problematica majoră a actualității politice, Ia preocupările prioritare care canalizează în fiecare moment eforturile fiecărui colectiv. A fost astfel apreciată orientarea clară a propagandei vizuale de la întreprinderea de construcții de nave și piese turnate din Oltenița, importantă consumatoare de metal, pentru a face bine înțeleasă însemnătatea reducerii consumului de metal, a valorificării materialelor refolosibile, a ■întreținerii corespunzătoare a mașinilor, sculelor etc. Sugestive calcule economice — precum cele din secția . II prelucrări mecanice — arată că re- . ducerea cu 1,5 la sută a consumului de metal duce aici la o economie anuală de 70 tone ; cu ajutorul unor panouri sint evidențiate echipele de muncitori ce-și realizează sistematic sarcinile în acest domeniu ; cifrele care înfățișează valoarea unor mașini și utilaje din dotare și căile• prelungirii vieții lor sau expozițiile de produse realizate prin autodotare ori prin transformarea unor piese uzate în altele de dimensiuni mai .mici — sint tot atîtea forme prin care propaganda vizuală întreține aici mereu vie preocuparea pentru această problemă. Preocupare care, alături de alte măsuri tehnico-orga- nizatorice, a asigurat recuperarea in cursul anului trecut a 203 tone metal.La Combinatul de celuloză și hîr- tle din Călărași, unde colectivul muncitoresc s-a angajat să reducă substanțial în acest an consumul de material fibros, de energie electrică, propaganda vizuală este îndreptată cu precădere spre realizarea acestor obiective. S-au amenajat panburi ale energiei în care, alături .de angajamentul 'întreprinderii, sint înfățișate calcule sugestive cu privire la valoarea unui kWh pentru economia națională, la modalitățile prin care se poate reduce consumul de energie. Vitrine ale calității expun în fiecare secție produse realizate in condiții de calitate superioară ori' produse rebutate, după cum alte panouri prezintă nume de muncitori precum cel al operatorului Hirtu Vasile, care de 3 ani de zile consecutiv iși depășește lunar sarcinile de plan, sau cel al conductorului Nicolae Brătianu, care împreună cu echipa sa execută numai lucrări de bună calitate.O idee pregnant subliniată în cadrul consfătuirii a fost aceea a concentrării tuturor pîrghiilor muncii politico-educative spre a determina profundo mutații în conștiința oamenilor, mobilizarea tuturor resurselor lor de creație și de inventivitate pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan. S-a subliniat, astfel, că propaganda vizuală trebuie să constituie punctul de plecare, așa cum se întimplă în multe întreprinderi prahovene, al unor vii și rodnice dezbateri și discuții susținute de colectivele de agitatori, de activul de partid cu oamenii muncii. La întreprinderea de anvelope „Victoria" din Florești, sublinia tovarășul Gheorghe Marinică, șeful secției de propagandă a Comitetului județean Prahova al P.C.R., s-a introdus, ca instrument de lucru al agitatorilor, „Fișa de calcul a pierderilor". Sint cuprinse în această fișă calcule privind prejudiciile provocate unității ca și veniturilor celor certați cu ordinea și disciplina, prin rebutarea

S-a subliniat,

unor produse, prin lntirzîeri șl absențe nemotivate, prin lucrări de slabă calitate. Pe bază' lor, colectivele de agitatori, activul de partid, de sindicat și U.T.C. organizează discuții operative privind cauzele rebuturilor, Împrejurările in care s-au produs, pagubele aduse întreprinderii, ca și muncitorilor respectivi. La întreprinderea „Dorobanțul" din Ploiești asemenea discuții au loc în fața tablei, calculindu-se concret consecințele economice ale fiecărei abateri de Ia disciplina tehnologică, de la disciplina muncii, potrivit cu proverbul „cine nu gindește, mult mai păgubește". La întreprinderea de reparații motoare și tractoare grele Poiana Cimpina, asemenea dezbateri sint organizate Cu operativitate de comisiile de disciplină care analizează fenomenele de indisciplină, abaterile de la normele eticii șl echității socialiste. La Rafinăria Ploiești și întreprinderea „Cablul românesc" la sfîrșitul fiecărei săptăminl, in cadrul „Dirigenției muncitorești" se tace bilanțul săptăminii, analizîndu-se modul în care s-au îndeplinit sarcinile de plan, luindu-se atitudine față de manifestările negative.în județul Giurgiu, cu deosebire Ia sate, s-a acordat o atenție deosebită îmbunătățirii calității emisiunilor stațiilor de radioficare-amplitica- re, sporirii audienței lor în conștiința oamenilor. Două au fost direcțiile principale ‘ în care s-au îndreptat aceste eforturi — sublinia tovarășul Nicolae Chiriac, șeful secției de propagandă a comitetului județean de partid. în primul rînd popularizarea, prin' modalități vii, convingătoare a experienței înaintate. în comuna Vidra, unde mulți dintre săteni sint buni legumicultori, colectivul stației a orientat emisiunile spre cunoașterea activității și rezultatelor unor asemenea legumicultori, în fața microfonului fiind invitați sistematic gospodari fruntași care ,au vomit despre munca lor, despre recoltele obținute, despre veniturile realizate, în comuna Slobozia au vorbit la stația de radioficare-amplificare săteni fruntași în încheierea unor contracte cu statul, gospodari care iși întrețin exemplar lotul individual.Cea de-a doua direcție in care se concentrează eforturile privește sporirea aportului emisiunilor la întărirea climatului de ordine și disciplină în comune, a grijii față de avutul obștesc etc. La Bolintin Vale, Hotarele, Vidra sau Slobozia, pe lingă rubricile de educație juridică, sint supuse atenției obștii cazurile de încălcări ale normelor de conviețuire socială, de sustrageri din avutul obștesc, de neparticipare la muncă. Despre ele sint invitați să-și spună cuvîntul oamenii cu prestigiu ai satului, cadre didactice, în cadrul unor emisiuni precum : „Să trăim și să muncim in chip comunist", „Sfatul omeniei" etc.Evidențiind eforturile circumscrise realizării unor programe unitare de . acțiune, tovarășul Victor Andreica, șeful secției de propagandă a Comitetului județean Buzău al P.C.R., sublinia că la întocmirea unui asemenea program — cel din domeniul educației materialist-științifice a maselor — preocuparea esențială a constat nu din însumarea planurilor de lucru ale factorilor educaționali investiți cu atribuții în acest domeniu, ci din conturarea unor direcții de acțiune, a unor manifestări cultural- educative complexe la realizarea cărora să fie antrenat întreg potențialul educativ existent in acest domeniu. Pe această bază au putut fi

Preocupare susținută pentru identificarea 
unor forme noi, convingătoare, 

de înrîurireCu îndreptățire s-a subliniat în cadrul consfătuirii cerința unor susținute eforturi pentru identificarea unor noi modalități, metode și forme de înrîurire a conștiințelor, cu putere sporită de convingere și mobilizare, pentru așezarea acestora pe temelii riguros științifice. în scopul asigurării unei cunoașteri exacte a eficienței formative a diferitelor mijloace de înrîurire politică a conștiințelor, sublinia tovarășul Nicolae Croitorii, . șeful secției de propagandă a Comitetului municipal București al P.C.R., s-au realizat studii privind rezonanța și puterea de convingere a acțiunilor de educație materialist-științifică, forța mobilizatoare a propagandei vizuale, măsura în care organele și organizațiile de partid orientează pirghiile activității politico-educative. uișiu au uezoaiui posiDiuiatea unei ’Spre tybblemele majore și. preocupă-foiței .și. amenajări științifice, raffle prioritare ale fiecărui colectiv. • ........................în acest context, ca o metodă valoroasă s-a impus realizarea unor expoziții de produse importate, expoziții urmate de dezbateri și mese rotunde cu colectivele de oameni ai muncii, care au avut ca efect economic un amplu efort deAlături de asemenea preocupări și experiențe, în cadrul consfătuirii s-au conturat direcții de acțiune menito să asigure realizarea unei noi

a conștiințelorcreație tehnico-științifică, asimilîn- du-se numeroase produse și tehnologii.Mai multe comitete comunale de partid din județul Brașov, arătă tovarășul Dumitru Cristea, șeful secției propagandă a comitetului județean de partid, au găsit forme atractive, convingătoare pentru popularizarea prevederilor Programului unic de creștere a producțiilor agricole in gospodăriile populației, pentru sporirea contribuției ■ acestora la autoaprovizionarea localităților, la fondul de stat. Punctul de plecare al dezbaterilor pe marginea programului amintit l-au constituit schemele gospodăriilor sătești. Cu ele in față, pe bază de calcule, membrii comitetelor comunale de partid, propagan- ■ dișțli au dezbătut posibilitatea uneiționale a curții, grădinii sau altor terenuri, astfel incit să se poată obține producții maxime, au reliefat experiența și priceperea unor gospodari fruntași. Desfășurate in acest mod, dezbaterile au pus în lumină importante resurse de creștere a producțiilor gospodăriilor populației.
calități în întreaga activitate ideologică, de propagandă și cultural-artistică. S-a subliniat astfel cerința unei permanente conectări a activității politico-educative la preocupările oamenilor, Ia obiectivele majore ale muncii lor, acestea reprezentînd sursele de prospețime ale muncii tie propagandă, condiția esențială a ecoului său in conștiințe. S-a evidențiat, totodată, necesitatea punerii plenare în valoare a virtuților formative ale tuturor formelor și mijloacelor muncii politice de masă — gazete de perete și satirice, grupe de agitatori, propagandă vizuală, tipărituri, stații de radioficare-amplificare — a antrenării la realizarea acțiunilor politico- educative a tuturor forțelor de care dispun organele și organizațiile de partid, a găsirii unor forme vii, convingătoare prin care să se adreseze minții și inimii oamenilor. După cum se impune cunoașterea mai atlincă și extinderea mai operativă a experiențelor valoroase apărute în acest domeniu. Se simte, de asemenea, nevoia realizării unei judicioase concentrări a formelor și mijloacelor muncii politico-educative în vederea atingerii obiectivelor majore pe care și le-a propus.

Rodica SIMIONESCU 
Silviu ACHIM

ercetarea drumului cărții în Mehedinți se cere începută in orice împrejurare de la biblioteca județeană, pentru două motive bine întemeiate. Primul ține mai mult de prestigiu și se întemeiază pe existenta unei unități culturale cu veche tradiție, continuu îmbogățită de experiența acestor ani prin înzestrarea instituției cu un fond de carte de neimaginat în urmă cu puține decenii. Creșterea cantitativă a fost însoțită permanent de un spor de calitate a muncii cu cartea realizat de către un colectiv de autentică profe- sionalitate, ceea ce i-a permis, le- . gal, dar și firesc, să devină factorul esențial de promovare a culturii prin cuvîntul tipărit. Prin a- ceasta' atingem cel de-al doilea motiv al situării bibliotecii județene ca factor esențial pentru drumul'cărții : calitatea tor, funcția metodică importanță a acestei orientarea activității profil din teritoriu.Popasul prin mai teci din județ ne-a tr-un început, importanța îndrumării metodice făcute cu competență și consecvență, fondul de carte bine conservat, o rulare corespunzătoare a acestora, aprovizionarea, in cele mâi multe cazuri, cu acele lucrări necesare și solicitate de cititori.
tLa Vînju Marc, centru agroindustrial cu o bogată viață economică și culturală, biblioteca a devenit locul de intîlnire cu cartea a mii de locuitori. Intensa folosire a celor 38 000 de volume din fondul bibliotecii are o explicație simplă : cartea vine în întîmpinarea celor mai diverse solicitări ale cititorilor și, în primul rînd, a celor legate de ridicarea cunoștințelor profesjo-

de indrumă- de maximă instituții in unităților demulte biblio- dovedit, din-

nale și de cultură generală.Cartea ce se adresează tărânimii, de pildă, acoperă unevantai larg, de la cartea deînaltă ținută științifică, adresată specialiștilor din domeniu, pină la cea de popularizare a cunoștințelor agricole, care sprijină Întreaga desfășurare a învățămîntului. agrozootehnic. De asemenea, pentru profesiunile neagricole, însă legate de acestea, biblioteca oferă lucrări cu caracter tehnic in domeniul mecanicii, electrotehnicii, chimiei etc.. Să menționăm, pe această linie a ,^-unei mai'bune repartizări a fondului de carte, sporirea numărului de cărți social-politice prin care se asigură desfășurarea învățămintu- lui politico-ideologic. Anul trecut, din cele 989 titluri intrate în biblioteci, 134 reprezintă cartea so- cial-politică, iar 88 cartea tehnico- științifică. O repartiție asemănătoare a fondului de carte am găsit și la Livezile, Ilovăf, Șișești, Gîr- bova sau Căzăneștî. De aici se poate trage concluzia că s-a acordat mai mare atenție necesităților legate nemijlocit de realizarea noii revoluții agrare, care presupune un spor Substanțial de cunoștințe, cit și de continua perfecționare a activităților politico-educative prin studierea documentelor ' partidului. Dispunind de un fond de carte mai bine repartizat, bibliotecile comunale sau școlare se străduiesc să diversifice acțiunile cu cartea. La. Căzănești, cartea a fost prezentă în cadrul unor manifestări complexe din cadrul Lunii cărții la sate cu o bogată expoziție de literatură social-politică deschisă în ^Jncinta căminului cultural, incadrîn-

■ du-se armonios intre exponatele de artă plastică (costume populare, covoare, lucrări în lemn) cu funcționalitatea sa distinctă.In alte părți, ca la Șișești, intelectualii comunei au organizat un original muzeu dedicat fiilor de seamă ai localității, obiceiurilor și frumuseților acesteia. Documente personale, lucrări ale unor personalități din partea locuiui, manuscrise, Imagini fotografice pun mu- " zeul în strinsă legătură cu viața cărții și a slujitorilor ei. Dealtfel, nu o' dată, scriitori contemporani cunoscuți, printre ei și Nichita Stă- nescu, au animat cu .verbul lor a- mintirile acestui muzeu. Alături de lecturile colective, șezătorile literare, serile de poezie desfășurate cu deosebire în sezonul Cald, Încadrarea cărții in viața satului tinde tot mai mult să depășească forma oarecum mecanică a împrumutului.Numeroase alte argumente pot fi aduse in . sprijinul ilustrării trecerii la forme superioare in munca cu cartea, în atingerea acestei calități noi descoperim atit meritul organizațiilor de partid, al factorilor cu răspundere directă, bibliotecarii, directorii de cămine culturale, cadre didactice sau alți intelectuali localnici, cit și al unei mai bune îndrumări venite din partea forurilor județene competente. Consiliul de educație politică și cultură socialistă anali-

zează periodic felul cum se difuzează cartea, contribuția acesteia la formarea omului nou. Cei ce răspund nemijlocit de repartiția cărții in rețea au luat, de asemenea, măsuri pentru o mai concretă și echilibrată desfacere a cărții. Cu toate acestea, persistă încă unele deficiențe semnalate și cu altă ocazie. Nu întotdeauna și peste tot ajunge cartea necesară, cartea solicitată. Contractarea fondului de carte se face prea adesea după simple calcule contabile. De pildă, la IJECOOP, principala unitate de desfacere a cărții in mediul rural, deși achiziția de carte a sporit de la un an la altul, nu se poate spune că în toate unitățile sale găsești un minimum de carte.Sint contractate și trimise în sate și cărți nesolicitate. La .cooperativa din Șișești găsim in rafturi 36 exemplare din „Anatomia, fiziologia și igiena omului", manual de clasa a VIII-a, 90 de bucăți din- tr-un manual de istorie universală pentru clasa a Vil-a și multe alte manuale. La Ilovăț, printre titlurile aflate in rafturi, puține sint acelea ce pot interesa pe localnici. Și totuși, în depozitele centrului județean se află cartea necesară, darun sistem greoi întârzie drumul ei către locul firesc de destinație.Un mod de îmbogățire a bibliotecilor cu fond de carte încă mult perfectibil ar înlătura unele anomalii evidente. Unele biblioteci școlare dispun de stocuri de carte incompatibile cu profilul lor. Cartea agricolă este prea adesea de strictă specialitate. Să mai adăugăm și deteriorarea accentuată a unor volume, precum și nejustificata reținere de a achiziționa carte literară contemporană, cerută in programele școlare. Toate acestea a- rată că, pe fondul unei activități cu rezultate merituoase, este încă loc pentru mai buna organizare și stimulare a nevoii de lectură.
îmbunătățireaSini necesare 

popularizării cărții și revitalizarea 
activității difuzorilor voluntariInvestigațiile efectuate in două comune : Agrij și Buciumi, din județul Sălaj, reliefează faptul că in mediul rural cartea ajunge la cititor pe mai multe căi : prin intermediul bibliotecilor comunale, al bibliotecilor școlare, al raioanelor de librărie din cadrul magazinelor sătești și, într-o măsură destul de mare, prin intermediul navetismu- lui (deci muncitori, intelectuali, e- levi navetiști cumpărind cărți de , la librăriile din orașe și distribuin- du-Ie și altor persoane din mediul rural). Dacă ar fi să ne luăm după ceea ce am găsit în magazinele să- ' tești la data raidului nostru, după .---- ceea-ce-ne-au-spus o seamă-de.-in»-terlocutori, situația se prezenta cam , in felul următor : există un flux de ; carte bună, așteptată cu viu interes în comune și sate și, in conse- cință, și vindută. Alte noutăți editoriale, valoroase și acestea, nu în- tîmpină receptivitatea cuvenită din cauza unei popularizări deficitare, dacă nu de-a dreptul ineficiente. Se trimit în colete, e adevărat, și tot felul de cărți care nu prezintă i interes pentru cititorul de aici, ele ; avînd toate șansele să facă mai tir- ziu obiectul unei maculaturi in- i scrise in inventar. Dovadă faptul ! că am găsit într-o stare regreta- ; bilă cărți editate în urmă cu mulți ani. Ce-i drept, nici nu prea se cere ceea ce ar trebui, pentru ; că cei care desfac cartea către populație nu sint, de multe ori, oa- ’ meni de meserie, vind și ei ce au pe rafturi, fără să știe ce preferin- ; ță ar avea cutare sau cutare cititor. De unde o foarte acută nevoie a ceea ce ne spuneau mai mulți profesori din Buciumi : revitaliza- rea activității acelor difuzori voluntari care existau cîndva la sate.

E adevărat că la magazinul sătesc din Agrij sosiseră nu demult O serie de cărți bune, cit conținut social-politic, beletristic, chiar șl carte tehnică, dar modul de expunere lăsă mult de dorit.La biblioteca comunală (20 000 volume) sau cea școlară (8 000 volume) din Buciumi sosesc, de regulă, cărți interesante, bune (cu deosebire literatură pedagogică, beletristică), dar din cite am aflat este total nemulțumitoare pătrunderea literaturii pentru copil. Pe linia popularizării cărții, spre exemplu (în cadrul lunii culturii sălăjene „Silvania ’84"), cititorii din . Buciumi au avut recent o intîlnire cu un redactor de la Editura ștf— ințifică și enciclopedică, acțiune interesantă despre care încă se mai vorbește. Ce păcat insă că asemenea acțiuni nu sint mai dese.Un alt aspect la care se referea un interlocutor de-al nostru, pasionat cititor, din Buciumi, șoferul Pamfil Ciupe, a cărui bibliotecă personală cuprinde citeva mii de volume, este continuitatea in aprovizionarea cu carte : „Dacă nu pofi 
să urmărești sistematic ce carte in
tră și cind anume, te pomenești 
că trebuie să umbli după volumul 
următor cine știe pe unde. Or, nu 
toți cei interesafi pot cutreiera mai 
multe librării".Indiscutabil, așa este, puțin adevărat că și cu condițiile de păstrare și în magazinele sătești, la și recomandarea cărților încă multe de spus.

E. VASILESCU, 
E. TEGLAȘ

Nu-l mai privire la vehiculare expunerea ar mai fi

O conștiință profund ancorată în 
realitățile sociale ale timpului său

Preocuparea de a pune în valoare patrimoniul artistic național este una din constantele politicii noastre de partid și de stat. Secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, sublinia : „O datorie de onoare este punerea in valoare a marilor creații literar-artistice ale înaintașilor și, în primul rînd, reliefarea, studierea, aprofundarea șt cinstirea, așa cum se cuvine, a minunatei opere culturale făurite și transmise din generație in generație de talentatul nostru popor".In acest spirit au fost organizate marile expoziții retrospective de la Muzeul de artă al Republicii Socialiste România, expoziții care de fiecare dată au pus în valoare personalități complexe ale picturii, sculpturii sau graficii românești prin lucrări care ofereau ample deschideri spre problemele mari ale existenței poporului nostru. O asemenea perspectivă oferă recenta retrospectivă Iosif Iser deschisă sub semnul centenarului nașterii pictorului. Reunite acum in sălile Muzeului de artă, lucrările, a- parținînd unor colecții și muzee de artă românești, sint mărturii asupra unei vieți exemplare închinate in întregime preocupărilor artistice. Ele prilejuiesc privitorului de azi al operei acestui maestru al picturii românești, dincolo de descifrarea universului tematic știut, dincolo de priveliștile și oamenii Dobrogei, de peisajele din zona Argeșului sau din Spania, de numeroasele variante ale compozițiilor cu personaje atît de specifice operei iseriene, descoperirea unui limbaj artistic grav, concentrat, impunător. Lucrările lui Iser nu s-au îndeletnicit niciodată cu explorarea zonelor de suprafață ale conștiinței umane, ci au pătruns adine în ascunzișurile ei. Interesant este de semnalat faptul că atît prima, cit și ultima expoziție personală deschise de Iser au fost închinate graficii. Intervalul de muncă înverșunată pe care l-a străbătut din 1906 (momentul in care a expus pentru prima

oară desene, pasteluri, acuarele și guașe) și pină în 1958 (cind, la scurt timp după expoziția deschisă în sala „Nicolae Cristea",. se încheia o viață de încordată și prolifică activitate artistică), desenul a constituit o activitate constantă, asemănătoare, , „Aplicarea după cum Iser însuși mărturisea, „gamelor pentru un pianist". Există in toate desenele lui Iser, așa după cum au remarcat numeroși comentatori, chiar și. atunci cind folosește pensula înmuiată în tuș pentru de-
Retrospectiva losif Iser 

La Muzeal de artă 
al Republicii Socialiste 

România

senele destinate presei, preocuparea de a sugeța (prin simpla .variație a duetului sau prin ușoare adaosuri de laviu) culoarea. Expoziția la care ne referim punctează elocvent această vocație a lui Iser care s-a afirmat de la început cu ajutorul desenului. Căci, așa după cum au afirmat cercetătorii operei lui, Iser a avut, in acest domeniu, o activitate fecundă, care însumează astăzi peste 15 000 lucrări de grafică.Angajat în 1905 la ziarul „Adevărul", asemenea altor pictori reprezentativi ai epocii lui, asemeni lui Ni- colae Tonitza, Francisc Șirato sau Camil Ressu, Iser a fost atras de tematica socială. Caricaturile sale publicate în ■ ziarul „Adevărul" (unde a deținut rubrica intitulată „Chestia zilei"), la „Facla" lui N.D. Cocea, la „Viața literară", „Rampa", „Cronica", „Seara", „Convorbiri literare", la almanahurile ziarelor „Dimineața" și „Adevărul" au impus o conștiință puternic ancorată în realitățile

timpului său, vibrind intens Ia marile drame sociale ale epocii. Pe sintezele Muzeului de artă numeroase desene stau mărturie acestei arte închinate in întregime omului, năzuințelor lui. „1907", „Vițelul de aur", Constituției", „Greva", „IO" Mai — purpură și singe" sint doar citeva din cele mai cunoscute creații, adevărate pamflete cu un puternic ecou asupra opiniei publice, care, timp de cîțiva ani, au însoțit campanii de presă susținute de scriitori progresiști ai vremii. Noutatea mijloacelor sale de expresie, simplitatea și concizia lor, capacitatea de a exprima cu gravitate ideile și aspectele sociale ale vremii I-au făcut dealtfel pe N.D. Cocea să scrie: „Iser nu e caricaturist in vechea și răsuflata accepție.a cuvîntului. El nu ride, ci arde cu fierul roșu său cu sfircul biciului și cind mingiie degetele lui riciie hirtia și scurmă pină la singe sufletul omenesc".Portretele lui Iser sint, ca și în- treaga-i creație, construite viguros, exprimă trăsăturile chipului și, dincolo de ele, personalitatea celui reprezentat. Dovadă — albumul apărut in 1913 care cuprindea 50 de „Figuri contimporane". Citeva dintre a- cestea, prezentate acum in expoziție, chipurile unor scriitori, artiști, muzicieni, plasticieni, figurile unei întregi generații care includea la Ioc de frunte nume precum Delavrapcea, Caragiale, Slavici, Vlahuță, Sado- veanu, Goga, Minulescu, Nottara, Brezeanu, Enescu și alții impresionează și astăzi prin sinteza impunătoare și robustă a expresiei plastice.Alături de creația Iui Șirato, Ressu, Ștefan . Dimitrescu sau Tonitza, lucrările lui Iser inspirate din lumea satului, portretele de țărani pe care le pictează incepind din 1913 în zonele Argeș, Cîmpulung sau Iași aduc o nouă, o lucidă viziune asupra lumii rurale. „Țărani din Argeș", de pildă — pastelul aflat în colecția Minulescu — este din acest punct de ve-

V. TATARU,

TARANCA

dere un exemplar reprezentativ. Concepute monumental, figurile celor două țărănoi din prim-plan se detașează de fundalul în care se profilează și alte chipuri, prin calmul recules al atitudinii lor. Cu mîinile trudite, osoase, adunate în poală, încremenite parcă intr-o solemnă așteptare, ele sintetizează, atit cromatic, cit și compozițional, întreaga concepție artistică a iui Iser. Nu mișcarea trupurilor pare să-l preocupe, cit structura formei care-și are propria ei spațiâlita- te. De aici, echilibrul masiv al formelor aspre, constituite din linii frinte, colțuroase, abrupte, adecvate simplității mensiunii expresive pe să o sugereze.întreaga creație a lui semnul unor constante spirate de peisajul, de cuitorilor Dobrogei.
motivului, di- care a dorit a modificat,

Iser stă sub tematice in- imaginea lo- Fervoarea cu care a revenit asupra acestor motive reluate cu egal interes în ulei și desen, incepind din 1913, cind, mobilizat fiind, descoperă tărîmul solar al litoralului și pină în ultimii ani ai vieții atestă faptul că structurile aspre ale peisajului dobrogean, oamenii locului cu înfățișarea și obiceiurile lor i-au influențat decisiv creația. I-au oferit motive concrete de inspirație, teme pe care Ie-a reluat apoi de nenumărate ori în liniștea atelierului. In expoziția retrospectivă la care ne referim numeroase peisaje, cunoscutele sale personaje surprinse in atitudini meditative asociază evocarea realistă stilizării lucide. Iser a ales, a sub-

liniat, aceste lucrări detalii economia întregului, care dată să atragă atenția asupra unghiului inedit din care poate fi privit motivul. Continuu cizelate, reluate cu tenacitate și vigoare, parcă într-o continuă căutare a dozajului cromatic percutant, armoniile picturii subliniază o dată mai mult pentru privitorii contemporani desă- vîrșita știință a formei care l-a impus de la început atenției generale. De o mare frumusețe a stilizării, dar și de o evidentă sensibilitate cromatică. cele mai importante creații iseriene reunite în ampla sinteză cu caracter retrospectiv din sălile Muzeului de artă al Republicii Socialiste România, lucrări care fac cinste patrimoniului artistic național, retrasează pentru privitorii contem- • porani reperele mari ale unei biografii artistice exemplare.
Marina PREUTU

a accentuat In semnificative in reușind de fie-
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Excelenței Șale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm primit cu cea mai mare plăcere mesajul de felicitare și urările pe care Excelența Voastră a binevoit să mi le adreseze cu ocazia celei de-a 23-a aniversări a Zilei naționale.Exprimînd Excelenței Voastre sincerele noastre mulțumiri, ne este deosebit de plăcut să vă adresăm dumneavoastră personal și poporului României urări de fericire și prosperitate.Vă rugăm să primiți asigurarea înaltei noastre considerații.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaDoresc să confirm, cu mulțumiri, primirea sincerului și caldului mesaj de felicitare transmis de Excelența Voastră cu ocazia aniversării revoluției islamice.Adresez cele mai bune urări de deplin succes Excelentei Voastre și mă rog atotputernicului pentru prosperitatea și bunăstarea continuă a țării prietene — România.Asigurîndu-vă de cea mai înaltă considerație,

SEYYED ALI KHAMENEI
Președintele Republicii Islamice Iran

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins între 14 martie, ora 20 — 17 mar
tie, ora 20. In tară ; Vreme schimbă
toare, cu cerul temporar noros. Vor 
cădea precipitații slabe izolate, mal 
ales sub formă de ninsoare, la început 
în jumătatea de est â țării, apoi preci
pitațiile vor fi locale, preponderent sub 
formă de ploaie, in regiunile vestice. 
Vîntul va sufla slab pină la moderat,

A apărut MUNCA DE PARTID nr. 3In deschidere, revista înserează editorialul sub titlul „Angajarea tuturor forțelor în îndeplinirea exemplară a planului". Sub genericul „Afirmarea puternică a rolului organizațiilor de partid in conducerea politică a întregii activități economice și sociale" sint publicate, printre altele, articolele : „Spiritul angajant, revoluționar — exprimat in realizări superioare", „în prima linie a frontului investițiilor", „Ridicarea continuă a calității asistenței sanitare". Mai spicuim din sumar : „Implicarea în soluționarea problemelor", „Campania agricolă — prima din urgențele anului — în centrul atenției comuniștilor", „în gospodăriile lor, oamenii satelor pot produce mai mult", „Eficiență maximă muncii pe teren", „Masă rotundă la comitetul de partid pe platforma portului Con
VASLUI : Produse noi și modernizateColectivul întreprinderii mecanice Vaslui a asimilat și introdus in fabricație in acest an peste 20 de noi produse de mare tehnicitate și cu consumuri reduse de materie primă și energie electrică, destinate în special ramurilor prioritare ale economiei naționale. Astfel, pentru industriile minieră și petrolieră se produc aici cuplaje hidraulice, servomecanisme, reductoare și

HASSAN AL ll-LEA
Regele Marocului

cu unele Intensificări de scurtă dura
tă. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 6 și plus 4 grade» 
mai coborîte în primele nopți în Tran
silvania și Moldova, iar maximele, în 
creștere ușoară, între minus 2 și plus 
8 grade, local mai ridicate. Pe alocuri 
se va semnala ceață. In București : 
Vreme schimbătoare, cu cerul tempo
rar noros, favorabil ninsorii slabe, la 
începutul intervalului. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila între minus 3 și plus 
1 grad, iar cele maxime între 4 și 8 
grade. Condiții de ceață. (Liana Ca
zacioc, meteorolog de serviciu).

stanța", „Biroul organizației de bază — organ colectiv, executiv între a- dunări", „Activitate susținută din partea fiecărui membru al comitetului", „Larg orizont de cunoaștere fiecărui comunist, fiecărui om al muncii", „în fruntea acțiunilor de perfecționare a procesului instructiv- educativ". La rubrica „învățămintul politico-ideologic în pas cu cerințele dezvoltării economice și sociale" sint publicate următoarele planuri tematice : „Concepția. Partidului Comunist Român, a tovarășului Nicolae Ceaușescu privind realizarea unui sistem trainic de securitate în Europa $i în întreaga lume" ; „Propagarea Concepției revoluționare a partidului nostru despre lume și viață, abordarea. în spiritul ideologiei partidului a problemelor existente în societate".
altele. în aceste zile au fost expediate pentru combinatele miniere alte 8 loturi de ventilatoare electro- pneumatice și o gamă largă de reductoare de turație și servomecanisme destinate noilor termocentrale pe cărbune. De menționat că in -ultimul an producția întreprinderii a fost înnoită și modernizată în. proporție de 70 la sută. (Petru Necula, corespondentul „Scînteii").

Lucrările ședinței Comitetului 
Național Român pentru 

Anul Internațional al TineretuluiMarți, 13 martie, s-au desfășurat, în Capitală, lucrările ședinței Comitetului Național Român pentru Anul Internațional al Tineretului (A.I.T.), organism guvernamental larg reprezentativ, care reunește tineri din toate județele țării, reprezentanți ai unor ministere și altor instituții centrale cu atribuții în domeniul tineretului.Lucrările comitetului au fost conduse de tovarășul Nicu Ceaușescu, prim-secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, președintele Comitetului Național Român pentru Anul Internațional al Tineretului.Comitetul a adoptat Planul național de măsuri și acțiuni pentru pregătirea și marcarea, în 1985, a Anului Internațional al Tineretului. In spiritul devizei Anului Internațional al Tineretului „Participare, Dezvoltare, Pace", planul cuprinde acțiunile ce urmează a fi întreprinse în perioada 1984—1985, pentru antrenarea tinerei generații la înfăptuirea obiec
FAPTE, REALIZĂRI DE PE CUPRINSUL PATRIEI, 

RELATATE DE CORESPONDENȚII „SClNTEII"

B Fruntași de mai multă vreme 
in bazinul carbonifer al Văii Jiului, 
minerii din Petrlla muncesc cu 
abnegație pentru a da patriei cit 
mai mult cărbune. Acționind cu 
hotărîre pentru creșterea producti
vității muncii în abataje și promo
varea unor noi tehnologii de lucru 
cu eficiență ridicată, minerii de aici 
raportează extragerea, peste pre
vederile de plan, a 15 000 tone 
cărbune.

® Secția de sistematizare și teh
nică - investiții a Consiliului popu
lar județean Vrancea a întocmit 
un catalog cu 17 tipuri de case 
pentru construcțiile din mediul ru
ral. Fiecare tip de casă întrunește 
multiple condiții de confort, funcțio
nalitate și echipare edilitară, fiind 
conceput și în scopul valorificării 
depline a resurselor de materiale 
locale și a terenului. Proiectele-tip 
sînt oferite gratuit solicitanților.

B Urmare a aplicării unui am
plu program de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice privind exploatarea la 
parametri maximi a parcului de 
sonde, petroliștii de la Schela 
Berea, județul Buzău, au înscris pe 
graficul întrecerii socialiste livrarea 
suplimentară, în perioada care a 
trecut din acest an, a 46 tone țiței, 

tivelor de dezvoltare economico-so- cială a patriei, la îndeplinirea și depășirea angajamentelor asumate prin programele anuale de participare a tinerei generații la realizarea, prin muncă patriotică, a unor obiective de investiții, lucrări în sprijinul producției, de cercetare și proiectare, in industrie și agricultură. Sint prevăzute, de asemenea, măsuri concrete privind asigurarea condițiilor optime de muncă, viață, pregătire și afirmare multilaterală a tinerei generații, participarea tineretului și a organizațiilor sale la procesul de decizie, acțiunile cu caracter politic, cultural-artistic, sportiv și turistic pentru marcarea A.I.T. Sînt înscrise, în același timp, manifestările care vor' fi organizate, sub auspiciile Comitetului Național Român pentru A.I.T., cu participare internațională, precum și acțiunile "de masă ce se vor desfășura în întreaga țară, sub genericul „Tineretul României d’orește pacea", în sprijinul păcii și dezarmării, al reluării cursului spre destindere.

2,3 milioane metri cubi gaze aso
ciate și 441 000 metri cubi gaz 
metan.

B Cooperativa meșteșugărească 
„Unirea" din orașul Sebeș a intro
dus în fabricație și realizează in 
serie o instalație de producere a 
apei calde menajere, instalația u-

tilizează ca sursă de combustibil 
energia solară și este destinată 
gospodăriilor populației.

H La întreprinderea „Tractorul" 
din Brașov a fost realizată o nouă 
linie automată de prelucrare a unor 
repere pentru tractoarele de 85 și 
100 CP. Linia este formată din 
șapte agregate complexe, care 
funcționează numai în condițiile 
alimentării cu piesele necesare, 
excluzindu-se mersul in gol și, im
plicit, risipa de energie electrică. 
Este cea de-a cincea linie auto
mată proiectață și executată aici ir) 
ultimul timp. ■

H Pe lingă unitățile de alimen

Cronica zileiMarți, 13 martie, tovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, a primit pe Zo Iang Guk, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Democrate Coreene in Republica Socialistă România, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor de acreditare.
tv

15,00 Telex
15,05 Universul femeilor
15.30 Fotbal : Steaua — Universitatea 

x Craiova din Campionatul național
al diviziei „A". (Transmisiune 
directă de Ia stadionul „Steaua")

17.20 Emisiune în limba maghiară (par
țial color)

18.20 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Actualitatea In economie
20,35 Caleidoscop muzical
20,55 Magistrala revoluției (I). Revolu

ția — opțiune fundamentală
21.15 Teatru TV (color) : „Visul unei 

nopți de vară" de William 
Shakespeare. (Ultima parte)

22.15 Telejurnal (parțial color) ® Sport
22.30 închiderea programului

tație publică și cantinele-restaurant 
ale Direcției comerciale a jude
țului Vaslui există in prezent nu
meroase gospodării-anexă care 
cresc aproape 900 de porci și mii 
de păsări. Numărul lor se va în
mulți odată cu venirea primăverii.

B Fabrica de case din cadrul 
întreprinderii de construcții-montaj 
din județul Tulcea raportează în
deplinirea in avans a planului pe 
trimestrul intii ai anului. Pină la 
sfirșitul lunii martie, aici se va 
realiza suplimentar o cantitate de 
prefabricate din care se pot con
strui 30 de apartamente.

B in amonte de Tirnăveni a fost 
construită, pe rîul Tîrnava Mică, o 
nouă uzină de apă. Ea va asigu
ra necesarul de apă potabilă al o- 
rașului. In aceeași localitate se află 
în construcție o stație de epurare 
a apelor reziduale.

B Prlntr-o exploatare rațională a 
agregatelor și instalațiilor, respec
tarea riguroasă a tehnologiilor de 
fabricație, colectivul de muncă al 
Uzinei nr." 1 cocsochimice din cadrul 
Combinatului siderurgic Hunedoara 
a realizat, peste prevederile da 
plan, 4 500 tone cocs metalurgic, 
întregul spor a fost obținut prin 
creșterea productivității muncii.

r—...  . zza

R. P. POLONĂ

NOI PROFILURI [DILUARE ME VARȘOVIEIVarșovia, care în anii de după război a renăscut din propria-i cenușă, devenind o capitală modernă, cu bulevarde largi mărginite de edificii impunătoare, cu o intensă viață economico-sociaîă, străbate în prezent o nouă etapă a dezvoltării sale ascendente. Acest fapt este evident pentru vizitatorii frumosului oraș de pe Vistula, cărora li se dezvăluie la orice pas admirabile construcții ale ultimei perioade alături de numeroase șantiere noi, de importanță deosebită pentru viitoarea configurație a Varșoviei. Printre acestea din urmă se numără șantierele metroului, ale unor construcții înalte cu 40 de etaje în zona centrală și a numeroase blocuri de locuințe răspîndite în diferite cartiere, care vor da orașului un plus, de confort și îi vor îmbogăți zestrea edilitară atit de fericit sporită prin uriașul efort de reconstrucție din perioada postbelică.Așa cum se știe, într-un răstimp ■ relativ scurt, străzi întregi au fost reclădite în forma în care arătau înainte de a se abate asupra lor urgia fascistă, numeroase monumente și clădiri istorice transformate în ruine au recăpătat forma inițială. Poate că nicăieri acest proces de renaștere a marelui oraș nu este mai strălucit împlinit și mai plin de semnificații ca în zona sa centrală, cunoscută sub numele de 
„Stare Miasto". Aici, lingă zidul de incintă, înnegrit de vreme, privirea trecătorului intilnește siluetele unor construcții medievale, reclădite cărămidă cu cărămidă, în frunte cu fostul palat al regelui Ioan al III- lea Sobieski, iar în imediata lor apropiere se înalță renumita statuie (devenită emblemă a capitalei poloneze), care străjuie de pe un promontoriu apele Vistulei. Ea evocă legenda întemeierii Varșoviei, potrivit căreia, acum 700 de ani, din valurile fluviului a ieșit o sirenă pentru a anunța pescarilor din Mazuria nașterea, gloria și bogăția orașului care tocmai lua ființă.Renăscută după vremuri de grele încercări, Varșovia trăiește astăzi o nouă tinerețe, marcată de*' adinei transformări care sînt vizibile nu numai în perimetrul ei tradițional, ci și dincolo de acesta pină in cartierele cele mai îndepărtate. Stră- bătînd moderna autostradă ce însoțește cursul Vistulei, ne îndreptăm din „orașul vechi" spre unul dintre locurile intrate de curînd in atenția edililor. Este vorba de cartierul Ursynow, pină acum zece ani un teren goi pe drumul ce duce spre Cracovia. Astăzi însă, aceeași zonă este brăzdată de numeroase străzi drepte, iar pe mari întinderi se înalță blocuri elegante cu mai multe etaje, magazine, școli, locuri de 

joacă pentru copii etc. Cartierul are, de asemenea, o legătură directă cu centrul orașului, asigurată de autobuze, legătură care va fi dublată peste cîțiva ani de o linie de metrou. Dealtfel, Ia o extremitate a Ursynowului avem posibilitatea să vedem unul dintre șantierele viitoarei artere de comunicație și să luăm cunoștință cu principalele sarcini ce stau in fața constructorilor săi. Lucrările au început în 1981 la două stații și două tuneluri, cele cîteva-mii de muncitori și specialiști propunindu-și să realizeze anual 1,5—2 km linii de metrou. Perioada de vîrf în materializarea proiectului urmează să fie atinsă în anii 1986—1989, cînd vor fi finalizate mai multe tronsoane.Dealtfel, despre metroul varșo- vian, ca și despre alte obiective ale constructorilor polonezi aveam să discutăm și cu tovarășul Stanislaw Kukulyka, ministrul construcțiilor și industriei materialelor de construcție.
— Această lucrare — ne-a spus interlocutorul — va cere, fără în

doială, un efort deosebit, deoarece 
este vorba de unul dintre cele mai 
importante obiective de investiții 
ale anilor următori. Dar realizarea 
sa era absolut necesară. Sporirea 
traficului, necesitatea de a ajunge 
mai rapid dintr-o zonă in alta a 
orașului cereau ori realizarea unei 
artere de comunicație deasupra 
celor existente, ori un metrou. Pină 
la urmă s-a optat pentru ultima 

• soluție și, potrivit proiectului ini
țial, in 1987 urmează să intre in 
funcțiune prima linie Ursynow — 
Centru. Metroul constituie doar 
unul dintre obiectivele pe care le 
realizăm in prezent in capitală. 
Varșovia se extinde mult pe malul 
sting, unde se află cartierul Praga, 
și spre nord, in direcția Gdansk, 
revenindu-i un loc important în 
cadrul programului de extindere a 
construcțiilor de locuințe. In 1983, 
muncitorii constructori s-au achitat 
cu cinste de sarcinile ce le revin, 
obținind cele mai bune rezultate 
din ultimii ani.Succesele constructorilor, ale minerilor și ale altor categorii de oameni ai muncii constituie, fără îndoială, o dovadă elocventă a hotă- ririi cu care acționează poporul polonez pentru dezvoltarea economiei naționale și pentru continua. înflorire a țării sale. Ele apar cu atit mai semnificative cu cit se știe că în aceste zile în R.P. Polonă au loc intense pregătiri în vederea apropiatei Conferințe a P.M.U.P., care va examina noi metode și modalități de a îndeplini mai eficient obiectivele prevăzute de Congresul al IX-lea al partidului.

Nicolae N. LUPU

UNELTE Șl MATERIALE PENTRU LUCRĂRILE
AGRICOLE DE PRIMĂVARĂ

LA DISPOZIȚIA GOSPODARILOR SATELORPractic, campania de primăvară, pregătită temeinic, din vreme, se află in plină desfășurare. Odată cu lucrările din cîmp, din vii și livezi, oamenii satelor acordă o deosebită atenție cultivării loturilor pe care le au în folosință, grădinilor și curților din gospodării, pentru a obține șt de aici, in acest an, recolte cit mal mari pentru asigurarea consumului propriu, pentru a-și spori contribuția la îndeplinirea programului de auto- aprovizionare a localităților respective și livrarea unor cantități suplimentare de produse vegetale și animale la fondul de stat.
Q|ljj La Cluj-Napoca a avut loc o consfătuire interjudețeană consacrată artei plastice a amatorilor, organizată de Institutul de cercetări etnologice și dialectolo- gice din București, Comitetul de cultură și educație socialistă al județului Cluj și Centrul de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de masă. Au participat reprezentanți din județele Alba, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Covasna, Cluj, Harghita, Maramureș, Mureș, Satu Mare, Sălaj și Sibiu, care au dezbătut aspecte ale participării artiștilor plastici amatori Ia manifestările din cadrul Festivalului național „Cintarea României". (Marin Oprea).Tulcea TimP de ° săptămină, în satele din județul Tulcea au avut loc ample manifestări politico-educative și culturăl-artistice desfășurate sub genericul „Sărbătoarea satului nord-dobrogean". Actuala ediție a prilejuit desfășurarea în așezămintele culturale din satele tulcene, in școli, in unități agricole a numeroase dezbateri politico-ideologice și expu

Pentru o mai bună aprovizionare a gospodăriilor populației cu unelte, utilaje și materiale necesare efectuării lucrărilor de primăvară, cooperativele agricole de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor din întreaga țară au luat măsuri de aprovizionare a magazinelor cu un sortiment bogat de produse. Totodată, a fost extinsă rețeaua de desfacere ă uneltelor și materialelor de uz agricol și gospodăresc, iar în cursul acestui an vor fi date in folosință încă 260 de unități specializate in vin- zarea acestor produse. Din magazinele, raioanele și punctele de

neri științifice urmate de spectacole susținute de formațiile artistice din județ laureate ale Festivalului național „Cintarea României". (N. Amihulesei).
Maramureș. La sectia de et* nografie și artă populară a Muzeului județean din Baia Mare s-a deschis expoziția „Podoabe ale costumului popular din județul Maramureș". Expoziția cuprinde o selecție de piese de mare valoare din colecția proprie ilustrind măiestria aparte a creatorilor de pe aceste meleaguri renumite prin frumusețea și originalitatea costumului popular. (Gheorghe Susa).Galați La Muzeul de istorie din localitate s-a deschis expoziția intitulată : „Donații și donatori", cuprinzind obiecte de artă veche, arheologie, artă decorativă, numismatică, documente și alte asemenea piese de patrimoniu. Manifestarea pune in lumină roadele unor 

desfacere ale cooperativelor de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor se pot procura toate uneltele necesare pentru arat, semănat, întreținerea culturilor, recoltat și transportat : pluguri, accesorii de plug, sape, lopeți, cazmale, greble, săpăligi și altele. De asemenea, s-au pus in vînzare articole necesare lucrărilor in zootehnie, pomicultură și viticultură. Tot prin magazinele cooperației de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor din întreaga țară se pot procura semințe de legume și flori, răsaduri, îngrășăminte chimice.

lăudabile pasiuni, prezentind publicului larg exponate importante pentru istoria, cultura1 și arta românească. (Dan Plăeșu).

înfăptuirea obiectivelor care revin 
consiliului unic in raza căruia ac
ționăm". într-adevăr, specialiștii bazei experimentale au inițiat și desfășurat numeroase acțiuni pentru a spori randamentul pămîntului. atit prin aplicarea rezultatelor propriilor cercetări, cit și prin acordarea de asistență tehnică pentru dezvoltarea celorlalte ramuri ale agriculturii. Astfel, ei au contribuit la modernizarea plantațiilor pomicole de la C.A.P. Cimpulung și Schitu Golești. Pentru a sprijini gospodăriile populației, au organizat numeroase loturi demonstrative prin care, în mod practic, argumentat explică sătenilor metodele moderne de culturi intensive. La Rucăr și Mioarele, cercetătorii au efectuat demonstrații privind plantațiile pe teren în pantă. De asemenea, specialiștii acordă asistență tehnică la extinderea solari- ilor in gospodăriile populației, la combaterea eroziunii solului, la fertilizarea pășunilor naturale și la creșterea efectivelor de animale. Cercetătorii comuniști de la Bilcești înțeleg, după cum arată aceste exemplificări, să-și valorifice cunoștințele în domenii cit mai diverse, potrivit specificului agriculturii din această zonă.Creșterea randamentului productiv al pămîntului este în ultimă instanță o cauză a întregului popor. Din această perspectivă, organele și organizațiile de partid au îndatorirea de a realiza, prin intermediul îndrumării și coordonării activității organizațiilor de masă și obștești, unirea tuturor forțelor umane și materiale, orientarea și concentrarea lor în direcțiile hotăritoare ale valorificării pămintului, inițierea și finalizarea unor acțiuni de largă cuprindere. Corespondentul nostru din județul Dîmbovița, Gheorghe Manea, ne relatează o valoroasă inițiativă de antrenare a organizațiilor U.T.C. în fiecare an se organizează în județ acțiuni de fertilizare a pajiștilor naturale, pășunilor și izlazurilor comunale, cu îngrășăminte naturale și chimice. Ca urmare a unei măsuri adoptate de biroul comitetului județean de partid, o însemnată parte a acestei importante lucrări o efectuează tinerii. Primăvara, după ce zăpada din munți se topește, comitetul județean U.T.C. mobilizează circa2 900 de tineri din activul organizațiilor U.T.C. din toate localitățile județului. Cu saci și găleți, uteciștii se duc in Munții Bucegi, în zonele Tichiu, Bolboci și Padina, unde, timp de a săptămină, transportă și împrăștie o importantă cantitate de îngrășăminte chimice in golurile alpine. Se fertilizează astfel o suprafață de 1 500 de hectare de pajiști naturale. Acțiunea este coordonată de un activist al comitetului județean de partid.Evident, producția de masă verde a crescut de Ia un an la altul, inițiativa demonstrindu-și din plin utilitatea. Pe locurile astfel fertilizate, în fiecare primăvară își instalează taberele pentru animale o serie de unități agricole, precum și asociațiile crescătorilor de animale din zona necooperativizată a județului. Peste puțin timp, cînd și zăpada acestei ierni se va topi, se va da din nou start acestei acțiuni Ia care tinerii răspund întotdeauna cu entuziasm.

Vaslui k* cadrul etapei de masă a noii ediții a Festivalului național „Cintarea României", ansamblul artistic muncitoresc „Stem- nicul" al întreprinderii de materiale izolatoare Vaslui a susținut mai multe spectacole muzical- coregrafice, iar la Casa orășenească de cultură din Huși a Jost deschisă o expoziție de pictură și grafică a artiștilor amatori, oameni ai muncii din întreprinderile industriale. (Petru Necula).
Covasna Sub egida consiliului județean al Organizației pionierilor și a Casei pionierilor, în colaborare cu Conservatorul de muzică „Gheorghe Dima" din Cluj- Napoca, in municipiul Sfintu Gheorghe a fost inaugurat un ciclu de concerte sub genericul „In-

Știri sportiveNATAȚIE. în ultima zi a campionatelor republicane de natație, desfășurate in bazinul de la Reșița, tinăra înotătoare maramureșeancă Anca Pă- trășcoiu a stabilit cea mai bună performanță mondială a sezonului în proba de 200 m spate, cu timpul de 2’12'’45/100,. rezultat ce constituie și un nou record național (vechiul record național era. deținut de Carmen Bunaciu cu 2’13”21/100).BASCHET. Marți S-a disputat cel de-al doilea meci amical de baschet dintre selecționatele masculine ale României și Ungariei. Baschetbaliștii români au obținut victoria cu scorul de 78—69 (45—33), . în partida reprezentativelor de juniori ale celor două țări, echipa română a terminat învingătoare cu scorul de 90—75 (54—38).FOTBAL. Meciurile etapei a 23-a a campionatului diviziei A la fotbal se vor desfășura astăzi după următorul program : Steaua — Universitatea Craiova- (stadion Steaua) ; Sportul studențesc — Petrolul (stadion Sportul studențesc); Dunărea — C.S. Tirgoviște; F.C. Baia Mare — Dinamo ; F.C. Olt — A.S.A.; F.C. Bihor — Rapid; Corvinul — Politehnica Iași; S.C. Bacău — F.C. Argeș; Chimia — Jiul. Toate partidele vor începe la ora 15,30.BOX. Din nou gale pline de spectacol la Palatul sporturilor și culturii din Capitală, urmărite de un număr foarte mare de amatori de box. Turneul bucureștean pentru „Centura de aur", cu o largă și valoroasă participare internațională, a prilejuit ieri cîteva partide frumoase, dintre care remarcăm, la categoria ușoară, meciul Ilie Dragomir — Iosip Raitz (Iugoslavia), meci cîști- gat de boxerul român prin ko în repriza secundă. La aceeași categorie s-au mai calificat Cun Cun Jan (R.P.D. Coreeană), Ross (Cuba), precum și pugiliștii noștri Țîrcomnicu, Hudișteanu și Gruescu. La categoria muscă, după un meci formidabil, Marin Vișan (Oțelul Tirgoviște) I-a învins înainte de limită pe Julio Gonzalez (Cuba) in repriza a 3-a. Azi turneul continuă eu două gale programate la Orele 15,30 și 18,30.
tilniri muzicale". Este vorba de concerte-lecții de inițiere a copiilor și tinerilor in tainele muzicii simfonice. Lecțiile sînt ținute de profesori și studenți ai conservatorului clujean. (Păljănos Maria).

Caraș-Severin, Sub generl“ cui „Forme și metode folosite de organizațiile de tineret pentru prevenirea și combaterea actelor antisociale, pregătirea tineretului pentru viața de familie" a avut Ioc un simpozion, in cadrul căruia numeroși tineri din județul Caraș-Severin s-au intilnit cu juriști, cadre medicale și didactice. (Nicolae Că- tană).Brăila ^a Biblioteca județeană „Panait Istrati" din Brăila s-a deschis o expoziție de artă plastică. Expun membri ai cenaclului „Verona" și elevi ai școlii populare de artă, lucrări inspirate din istoria poporului român și din actualitatea socialistă a țării. O nouă premieră pe scena Teatrului dramatic „Maria Filotti" din Brăila : spectacolul * de muzică și poezie „Eminesciana". (Corneliu Ifrim).

Ridicarea potențialului productiv al pămîntului
(Urmare din pag. I) * 2 într-o corespondență, Sabin Ccrbn ne aduce din județul Hunedoara un concludent exemplu de grijă gospodărească, de responsabilitate comunistă față de orice metru de Pămînt. Cooperativa agricolă de producție Mesteacăn se află în apropierea orașului Brad. Este una dintre unitățile agricole care participă la înfăptuirea programului de autoaprovi- zionare a orașului Brad. Suprafața arabilă a acestei unități nu este mare — are doar 180 hectare de teren arabil. Biroul organizației de bază, luind in dezbatere mai buna folosire a pămintului, a constatat că și aici sînt suficiente posibilități pentru ca suprafața agricolă să crească. Astfel, 2,5 hectare vor fi cîștigate dintr-o parcelă aflată intre șoseaua națională Brad—Arad și linia ferată prin defrișări și desecarea unor bălți. O altă suprafață, de peste 20 hectare, va fi redată agriculturii prin lucrări de decolmatare a văii satului. Biroul organizației de bază a desfășurat o intensă muncă politică, organizatorică pentru ca toți cooperatorii, in frunte cu comuniștii, să iasă la lucru, pentru repunerea în circuitul agricol a acestor suprafețe. Membrii biroului, Gheorghet Groza, Florința Cazan, Lazăr Fărău, Voicu Gherman, președintele cooperativei agricole au lucrat cot la cot cu ceilalți cetățeni la defrișarea, desecarea și amenajarea pentru agricultură a unor suprafețe de teren. Zilele următoare se va lucra cu intensitate sporită la decol- matarea văii satului. Peste 30.de hectare de teren vor fi astfel pregătite pentru a primi în această primăvară sămînța de cartofi și porumb.Și o altă dovadă de înțelegere superioară a necesității de a folosi orice cale posibilă pentru utilizarea deplină a fondului funciar o primim din județul Teleorman, prin relatarea corespondentului nostru, Stan Ștefan, în apropierea comunei Mîrzănești se află un deal numit de localnici „Dealul lui Bogatu". Pe pantele lui abrupte se scurgea pină nu de mult apa provenită din mai multe izvoare. Văzînd cum această apă se irosește, organizatorul de partid al consiliului unic agroindustrial Purani, STELIAN BENE, împreună cu comitetul de partid din C.A.P. au convocat intr-o zi din toamna trecută activul de partid din cadrul cooperativei agricole de producție Mîrzănești. In acest cadru a propus captarea izvoarelor și folosirea apei în interesul obștii. Odată luată hotărîrea, s-a trecut la înfăptuirea ei. Cu sprijinul comuniștilor din unitate, al celorlalți membri cooperatori s-a efectuat captarea izvoarelor. Se punea problema construirii bazinului. Atunci, organizatorul de partid, care cu ani în urmă lucrase în domeniul proiectării, după ce s-a documentat temeinic, a întocmit un proiect. împreună cu membrii comitetului de partid, care au primit sarcini concrete, a urmărit zi de zi concretizarea in practică a proiectului. Meseriașii cooperativei au construit atit bazinul, cit și instalațiile- anexă. Apa captată astfel ajunge la ferma de ovine a cooperativei, dar și în gospodăriile din sat. Și tot de aici vor fi irigate în acest an 20 de hectare cu legume. Iată, așadar, cum organizatorul de partid, implicin- du-se direct în rezolvarea unor probleme majore, coordonînd și îndru- mînd activitatea comuniștilor din 

cooperativă, a reușit să pună în valoare o importantă resursă locală.Campania agricolă de primăvară privește și pe locuitorii așezărilor urbane. între blocuri, pe terenuri virane, în curți și grădini sint su- prafețe de teren care, cultivate cu pricepere, pot contribui la măi buna aprovizionare a populației orașelor. Organizațiile de bază din cartiere au un larg cîmp pentru a-și demonstra capacitatea lor politica și organizatorică in mobilizarea locuitorilor la înfăptuirea prevederi- lor Programului unic de creștere a producției agricole în gospodăriile populației. Din județul Mureș, corespondentul ziarului, Gheorghe Giurgiu, ne Înfățișează cîteva aspecte interesante în acest sens. Cu cei peste 35 000 de locuitori, cartierul „1848“ din Tîrgu Mureș este cel mai mare ansamblu de locuințe din municipiu — un adevărat „oraș în oraș". „Fiind un ansamblu nou 
pe harta orașului ■— ne spunea tovarășa RISOVSKI IRINA, secretara organizației de partid pe asociațiile de locatari nr. 57—61 — ne-am 
preocupat stăruitor nu numai de 
înfrumusețarea și îngrijirea spațiilor 
dintre blocurile de locuit, ci și de 
cultivarea fiecărei palme de teren 
din zona apropiată cartierului". Intr-adevăr, din inițiativa organizației de partid, cu sprijinul consiliului popular municipal a fost identificată aici, în timp util, fiecare suprafață de teren necultivat sau smb productiv în vederea repartizării lor familiilor care vor să cultive legume. începutul l-au făcut cei 37 de comuniști din cadrul organizației de bază de cartier în frunte cu Dumitru Radu, Tudor Diaconescu, Tudor David și alții care, în urmă cu trei ani, după o muncă perseverentă de fertilizare și de împrejmuire a suprafețelor repartizate (cite 2—3 ari de familie), au transformat aceste terenuri situate m pantă în veritabile microfenne legumicole. „Acest exemplu — ne spunea și CSIRIEK ELISABETA, administratorul asociației de locatari nr. 57 — a fost urmat de alți și alți ce
tățeni din cartier (azi peste 100 fa
milii), care nu numai că-și asi
gură, an de an, întregul necesar 
de legume, dar — așa cum e ușor 
de constatat in perioada sezonului 
cald — au transformat aceste locuri 
din zona cartierului în adevărate 
oaze de verdeață și sănătate".

★Evident, actuala campanie agricolă de primăvară constituie doar o etapă în marele ciclu agricol al acestui an, dar o etapă hotăritoare în realizarea unor recolte record. Și, așa cum o ilustrează și exemplele de față, există suficiente temeiuri pentru a exprima convingerea că acest țel este pe deplin realizabil. De aceea, este necesar ca organele și organizațiile de partid, consiliile populare și birourile pentru coordonarea activității polltico-organizato- rice de partid din cadrul consiliilor unice agroindustriale să situeze în centrul preocupărilor lor ridicarea nivelului muncii politice, îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce Ie revin în mobilizarea tuturor lucrătorilor din agricultură, a tuturor cetățenilor ce dispun de suprafețe de teren în vederea sporirii substanțiale a producției agricole.
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: VOINȚA FERMĂ A POPOARELOR:

SÂ TRIUMFE RAȚIUNEA, 
SĂ PREVALEZE INTERESELE PĂCII!

Kpel în favoarea interzicerii armelor nucleareISLAMABAD. — Organizația Conferinței Islamice (O.C.I.), a lansat un apel la interzicerea folosirii armelor nucleare și la crearea de zone denudearizate în Orientul Mijlociu, sudul Asiei și în Africa — informează agenția QNA. Luînd cuvîntul la un seminar asupra problemelor din lumea arabă, organizat la Karachi, secretarul general al acestui organism, Habib Chatti, a menționat că în prezent comunitatea .internațională trebuie să adopte măsuri efective care să asi

gure securitatea statelor neposesoa- re de arme nucleare.în mesajul adresat seminarului, președintele Pakistanului, Mohammad Zia-Ul Haq, a relevat sprijinul țării sale la eforturile întreprinse in direcția încetării cursei înarmărilor, pentru dezarmare nucleară, subliniind că astăzi potențialul de distrugere a vieții pe planeta noastră a atins cote foarte mari. El s-a pronunțat, totodată, în favoarea folosirii energiei nucleare in scopuri pașnice.
Crearea unei organizații pacifiste în VenezuelaCARACAS. — Sub egida UNESCO, 

tn Venezuela s-a constituit organi
zația de masă & a partizanilor păcii 
intitulată „Comunidad". După cum 
s-a relevat la Caracas, organizația 
își propune drept obiectiv principal 
conștientizarea opiniei publice ve- 
nezuelene asupra consecințelor unui 
război termonuclear pentru întreaga

planetă. Activiștii organizației au 
șl inițiat o campanie de stringere 
de semnături pe un mesaj care 
cheamă populația Venezuelei să se 
alăture luptei forțelor iubitoare de 
pace ale planetei împotriva cursei 
înarmărilor nucleare. Campania se 
desfășoară sub lozinca „Dezarmare 
înseamnă pace !“.

„Apărarea păcii - misiunea nobilă a omului de artă"MOSCOVA. „Probabil că este de prisos să mai explic ce ar însemna pentru omenire o catastrofă nucleară. S-au acumulat deja prea multe arme pentru ca să mai putem sta liniștiți și privi cum se înmulțesc ele. Consider că toți oamenii trebuie să ceară imediat dezarmarea nucleară generală și completă" — scrie, în ziarul „So- . vetskaia Kultura", artistul american Harry Belafonte. „Oamenilor de artă și cultură le revine, în acest sens, un rol deosebit — continuă autorul. Arta are o uriașă

influență asupra minților și inimilor. în artă cred milioane de oameni, iar misiunea omului de artă constă in aceea de a obliga pe oameni să gindească despre viitorul lor, despre cel al Pămintului. Artistul cinstit nu poate, nu trebuie să stea de o parte, nu se poate închista în eul său propriu. Cu cit vor fi mai mulți cei care, prin arta lor, vor spune „NU 1“ cursei înarmărilor nucleare, cu atît vor fi mai mari șansele de a se apăra pacea" — a subliniat cunoscutul actor și cîntăreț.

Efectele nefaste 
ale experiențelor 
cu armele atomice

Dezvăluiri ale unor foști 
militari britanici. LONDRA. — Foști militari brita

nici obligați să asiste in urmă cu 30 
de ani la experiențe cu bombe nu
cleare au hotărit să formeze o aso
ciație și să acționeze in vederea 
obținerii de despăgubiri pentru con
secințele ulterioare ale iradierii 
asupra sănătății lor.

Asociația este condusă de Ken 
McGinley, care după ce a asistat 
in 1958 la cinci experiențe pe Insula 
Christmas, are azi o boală de piele 
și brațele aproape paralizate. El 
și colegii lui afirmă că organele 
de conducere ale armatei de atunci 
au expus deliberat pe soldații bri
tanici la efectele radiațiilor, fapt 
confirmat de un document militar 
secret din acele vremuri, citat de 
un deputat liberal în parlament 
săptămîna- trecută. „Armata trebuie 
să descopere efectele detaliate ale 
exploziilor asupra echipamentului, 
depozitelor și oamenilor, cu și fără 
diferite tipuri de protecție" — 
ordona documentul militar res
pectiv.

Fotografii și filme ale experien
țelor atomice britanice prezentate 
recent înfățișau soldați fără nici o 
îmbrăcăminte de protecție ; ei își 
amintesc că li s-a spus doar să se 
întoarcă cu spatele in momentul 
exploziei, relatează agenția A.P. 
care transmite știrea. Un program 
al B.B.C. semnala, anul trecut, 37 
cazuri de cancer al singelui printre 
cei 594 militari implicați in expe
riențele de acum trei decenii.
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Lucrările Conferinței de la Stockholm
Continuă sch.'mbul de vederi 

în legătură cu propunerile privind 
întărirea încrederii și securității în EuropaSTOCKHOLM 13 (Agerpres). — în cadrul Conferinței pentru măsuri de încredere și de securitate și pentru dezarmare in Europa, care își desfășoară lucrările la Stockholm, continuă schimbul de vederi în legătură cu propunerile avansate de diferite state participante, printre care și România. Conform principiului rotației, ședința plenară de marți s-a desfășurat sub președinția șefului delegației române, ambasadorul Constantin Ene. Lucrările din aceste zile au fost marcate de o participare intensă la dezbateri, îndeosebi din partea țărilor mici și mijlocii, a statelor neutre și nealiniate, vital interesate in asigurarea unei. securități trainice pe continent, in adoptarea de către forumul european a unor măsuri concrete și eficiente în acest sens.Evidențiind . punctele dp convergență ale țării sale cu propunerile avansate de statele neutre și nealiniate, șeful delegației irlandeze a arătat că acestea reprezintă o contribuție utilă la impulsionarea lucrărilor conferinței, că ele pot permite detașarea unor puncte de vedere comune, corespunzătoare intereselor tuturor celor 35 de state participante.La rindul său, reprezentantul Austriei a subliniat că in actualele condiții de încordare din Europa ar fi foarte importantă convenirea unor acorduri de limitare și reducere a activităților militare ca mijloc eficace de întărire reală a încrederii și securității tuturor statelor de pe continent. El a spus că, la actualul

nivel de suprasaturație cu armamente a continentului european, orice măsură de reținere pe plan militar ar constitui o expresie convingătoare a unei schimbări in modul de abordare a problemelor cu care este confruntată în preze.nt Europa, contribuind totodată la depășirea tensiunilor existente, la reluarea cursului spre destindere, la oprirea și inversarea actualei curse a înarmărilor.Șeful delegației iugoslave a insistat asupra necesității ca ansamblul de măsuri ce se va negocia la Stockholm să fie echilibrat, cuprinzînd măsuri de cunoaștere a activităților militare care pot prezenta un pericol pențru securitatea altor state și, in special, măsuri de festrîngere a acestor activități. El s-a pronunțat., de asemenea, pentru noi angajamente politice care să contribuie la excluderea definitivă a forței din relațiile interstatale, la soluționarea pe cale exclusiv pașnică a tuturor diferendelor dintre state, la respectarea dreptului fundamental al fiecărui popor de a se dezvolta liber și independent.Numeroase delegații susțin punctul de vedere promovat cii consecvență de România potrivit căruia in actualul moment al lucrărilor este necesar să se treacă cit mai rapid la un dialog real, la negocieri concrete și, pe această cale, la convenirea graduală, de la simplu la complex, a unor măsuri reale și eficiente de încredere și de securitate pe care toate popoarele continentului le așteaptă de la Conferința de la Stockholm.
• Noi la

„FKW SĂ MUNCIM FĂRĂ AMENINȚARE NUCLEARĂ!“

In ultimo vreme, in Portugalio s-au desfășurat o serie de manifestații și mitinguri împotriva instalării de ra
chete nucleare în Europa, pentru dezarmare și pace. La chemarea organizației „NU armelor nucleare in 
Portugalia", au avut loc manifestații împotriva pericolului nuclear, la Lisabona, Porto, Coimbra, Evora, Beja 
și Figuelra da Foz. Unul din obiectivele principale ale mișcării pacifiste din Portugalia este acela de a obține 
interzicerea tranzitului de arme nucleare prin teritoriul național. Fotografia de mai sus înfățișează un aspect 
de la o mare demonstrație din capitala țării. „Vrem să muncim fără amenințare nucleară I" - glăsuiește
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Evoluția situației din Liban 
ciocniri la Beirut O Lucrările conferinței de 

LausanneBEIRUT 13 (Agerpres). Tiruri sporadice de artilerie au continuat să se înregistreze in tot cursul zilei de marți la Beirut, după o noapte de puternice bombardațnente, în urma cărora 25 de persoane au fost ucise, iar 107 — rănite, relatează a- gențiile internaționale, de presă.Pe de altă, parte, agențiile de presă informează că forțele armate is- raeliene de. ocupație din sudul Libanului au incercuit, marți, tabăra de refugiați palestinieni de la Ain Al Heloueh, aflată intr-o suburbie a orașului Saida. Toate ieșirile din tabără, unde trăiesc 20 000 de refugiați palestinieni, au fost blocate de vehicule militare israeliene. A fost blocată, de asemenea, șoseaua coastă care leagă orașul Saida localitatea Zahrani, situată la 15 spre sud, fiind interzisă chiar șiculația pietonilor. Potrivit corespondenților de presă din regiune, 70 de palestinieni au fost arestați.

inscripția de pe pancarta purtată de participant

„Rata înaltă a dobînîilor împiedică 
dezvoltarea economică a statelor*

Un articol din ziarul ,,The New York Times”, 
referitor la situația țărilor latino-aniericaneNEW YORK 13 (Agerpres). — Criza datoriei externe a țărilor Americii Latine amenință să ia, anul acesta, proporții și mai periculoase dacă băncile occidentale creditoare nu vor asculta de cererile formulate de debitori vizînd adoptarea unei poziții mai flexibile in ce privește condițiile impuse la acordarea împrumuturilor — relevă într-un articol ziarul „The New York Times".în condițiile în- care statele continentului au o datorie externă globală de peste 310 miliarde de dolari, menținerea unor niveluri ridicate ale dobinzilor nu poate decît să înrăutățească situația economiilor naționale, distrugînd capacitatea acestora de a se achita de obligațiile finan

ciare pe ,care le au. Anul trecut, țările latino-americane și caraibiene au transferat in exterior, pentru plata unei părți din datorii, dar mai ales a dobinzilor, 10,8 miliarde de dolari, veniturile obținute de acestea din exporturi fiind astfel anihilate, notează ziarul citat.ISLAMABAD 13 (Agerpres). — Ministrul planului și dezvoltării din Pakistan, Makhbul Haq, a avansat ideea organizării unei conferințe internaționale, cu participarea reprezentanților principalelor state creditoare și debitoare, în vederea, elaborării unei strategii destinate soluționării.problemei datoriilor externe ale statelor în curs de dezvoltare.
paris: Conferință internațională consacrată reunificării CoreeiPARIS 13 (Agerpres). — In capitala Franței s-au desfășurat lucrările unei conferințe internaționale consacrate reunificării Coreei — transmite agenția A.C.T.C. La reuniune, desfășurată sub auspiciile Comitetului internațional de legătură pentru reunificarea pașnică și independentă a Coreei — CILRECO, au participat delegații din numeroase ,țări, înire care și România, reprezentanți ai unor organizații internaționale, numeroși ziariști.Participanții și-au exprimat sprijinul față de recentele propuneri ale

R.P.D. Coreene privind organizarea de. convorbiri, intre R.P.D.C., S.U.A. și autoritățile din Coreea de Sud. Totodată, a fost adoptat un apel către guvernele, parlamentele, organismele politice și sociale dip. toate țările, organizațiile internaționale și toate popoarele iubitoare de pace. De , asemenea, au fost trimise scrisori secretarului general al O.N.U., precum și Congresului S.U.A., in care se solicită adoptarea de acțiuni in direcția susținerii noilor propuneri de pace și a luptei juste a poporului coreean pentru reunificarea pașnică și independentă a patriei.
Ședința Comisiei permanente a C.A.E.R. pentru colaborare 

in industria radiotehnică și electronicăa anunțat că participanții la conferință au decis să ceară beligeranți- lor, din toate zonele de conflict, să respecte încetarea focului in Liban, începînd de marți seara.Acordul realizat prevede constituirea unei comisii de supraveghere a încetării focului, care să procedeze la o dezangajare a forțelor, la deschiderea portului și aeroportului din Beirut, și suspendarea activității posturilor de radio ale diferitelor părți implicate în conflict.

PRAG A 13 (Agerpres). — în' capitala R.S. Cehoslovace a avut loc ședința a 47-a a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru colaborare in domeniul industriei radiotehnice șl electronice, la care au luat parte delegații din Bulgaria, Cehoslovacia. Cuba, R.D. Germană. Polonia. România, Ungaria și Uniunea Sovietică, conformitate cu Convenția i C.A.E.R. si Guvernul R.S.F.I.. : crările comisiei a participat și legație a R.S.F. Iugoslavia.Comisia a examinat sarcinile ce-i revin din hotărîrile ședințelor sesiunii consiliului și Comitetului Exe-
în dintre la - o de-

cutiv aț C.A.E.R., covenind măsurile coresounzătoare pentru îndeplinirea acestora..Au fost examinate și convenite, de asemenea, propunerile elaborate în cadrul Convenției generale de c'ola- ' borarp pentru crearea bazei unice de produse unificate ale tehnicii electro- niee și Programului de colaborare in domeniul creării și introducerii in fabricație a noi tipuri de televizoare color și de utilaje pentru televiziunea în culori, inclusiv proiectele unor convenții de colaborare tehnico-știin- țifică din acest domeniu.
r~

cir-
BERNA 13 (Agerpres). — Marți au avut loc la Lausanne primele reuniuni de lucru ale celei de-a doua țlitifle a Ctinferinței asupra dialogului în Liban. Un purtător de cuvint al președintelui libanez a declarat — potrivit agenției France Presse — că deliberările sint dificile, dar se desfășoară într-o atmosferă pozitivă. Participanții reprezentînd principalele forțe angajate în conflictul intern din Liban, precum și observatori din partea Siriei și Arabiei Saudite au examinat modalitățile de înfăptuire a unui acord de încetare a focului.La încheierea ședinței de după- amiază, un purtător de cuvint oficial

AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt

PRIMIRE LA MOSCOVA. Konstantin Cernenko, secretar general al C.C. ăl P.C.U.S., l-a primit pe Hans Jochen Vogel, meihbru ăl Prezidiului Partidului Social-Democrat din R.F. Germania, președintele fracțiunii P.S.D. din Bundestag, care întreprinde o vizită in U.R.S.S. Convorbirea s-a referit la unele probleme ale relațiilor bilaterale și la aspecte ale situației internaționale.ÎNTREVEDERE. Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Sțat al R.D. Germane, a avut, la Leipzig, o întrevedere cu Otto Lambsdorff, ministrul economiei al R.F.G. Au

fost abordate probleme privind dezvoltarea relațiilor comerciale dintre R.D.G. și R.F.G.CONVORBIRI SOVIETO-SIRIE- NE. La Damasc au avut loc convorbiri intre Hafez AI Assad, președintele Siriei, și Gheidar Aliev, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri ai U.R.S.S. Cu acest prilej a avut loc un schimb de păreri in probleme ale situației internaționale actuale și din Orientul Mijlociu. S-a subliniat, de ambele părți, dorința de a dezvolta și consolida relațiile dintre U.R.S.S. și Siria.

CONFERINȚA NAȚIONALA A PARTIDULUI COMUNIST LUXEMBURGHEZ, consacrată stabilirii principalelor orientări ale partidului in vederea alegerilor legislative naționale și pentru Parlamentul (vest)european, a avut loc la Luxemburg. Raportul la conferință a fost prezentat de R.ene Urbany, președintele P.O. Luxemburghez. A - fost adoptată o rezoluție cu privire la situația economică din țară.Greva ÎN ANGLIA. Peste 94 000 de mineri din Marea Brita- nie se află în grevă, activitatea fiind practic intreruptă la numeroase exploatări carbonifere din Scoția, nordul Angliei și din alte regiuni ale țării. Vicepreședintele Uniunii Naționale a Minerilor, sindicatul de ramură, Mick McGaney, a declarat că minerii au răspuns apelului la grevă pentru a-și apăra locurile de muncă, amenințate de decizia de închidere a unei serii de exploatări carbonifere.
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* LCONCEPȚIA NOVATOARE, PROPUNERILE CONSTRUCTIVE ALE PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU PENTRU ÎNTĂRIREA ÎNCREDERH ȘI SECURITĂȚII, PENTRU ÎNFĂPTUIREA DEZARMĂRII ÎN EUROPA

FRONTIERELE DINTRE STATE- ZONE ALE ÎNȚELEGERII 
Șl COLABORĂRII, FĂRĂ ARME NUCLEARE

CHILE: Grupările de opoziție anunță noi acțiuni 
comune pentru revenirea la un regim civil

„Avînd în vedere existența celor două blocuri militare - 
N.A.T.O. și Pactul de la Varșovia, care s-au creat, după cum se știe, 
în anumite condiții - considerăm că ar avea o importanță deo
sebită realizarea unor zone demilitarizate, care să separe trupele 
celor două blocuri militare, ca un pas în direcția întăririi încrederii 
și creării condițiilor necesare pentru trecerea la măsuri mai hotă- 
rîte în direcția dezarmării”.

NICOLAE CEAUȘESCUEste un lucru bine eunoscut că pe continentul european sint concentrate, la ora actuală, cele mai puternice forțe armate și armamente, in general statelor membre ale celor două blocuri militare, care se află aici față in față, revenindu-le nu mai puțin de patru cincimi (80 la sută) din ansamblul arsenalelor mondiale și aproape? totalitatea mijloacelor de luptă nucleare. Pe bună dreptate se poate spune că dacă in trecut Balcanii erau considerați „butoiul cu 
pulbere" al continentului nostru, astăzi Europa a devenit un uriaș „bu
toi cu pulbere atomică" al planetei, iar trecerea la amplasarea noilor rachete cu rază medie de acțiune a accentuat și mai mult această realitate dramatică. Concepția președintelui Nicolae Ceaușescu și propunerile concrete prezentate de țara noastră la Conferința de la Stockholm pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare în Europa vizează tocmai dezamorsarea acestui gigantic depozit de explozibil — in oadrul lor un loc de seamă ocu- pîndu-I propunerea privind stabilirea de-a lungul frontierei dintre țările membre ale N.A.T.O. și țărilo participante Ia Tratatul de Ia Varșovia a unui culoar liber de arme nucleare și alte arme de nimicire in masă și, în perspectivă, de orice armamente și forțe militare, cu excepția forțelor do ordine și frontieră.Această propunere reflectă cu claritate poziția profund constructivă a președintelui Nicolae Ceaușescu, care subliniază că în actualele îm

prejurări trebuie să , se pună mai presus de orice interesele supreme ale popoarelor de pretutindeni — salvgardarea păcii, salvgardarea vieții — să se acționeze hotărît in direcția restabilirii și dezvoltării încrederii reciproce, întăririi securității și trecerii la dezarmare, în primul rlnd la dezarmarea nucleară. Nu o dată secretarul general al partidului, președintele Republicii, a scos in evidență, în acest sens, însemnătatea pe care ar avea-o crearea unor zone demilitarizate, in special de-a lungul liniilor de contact direct dintre statele celor două blocuri.Frontiera constituie, așa cum se știe, linia de contact direct între state și întreaga experiență istorică demonstrează ce însemnătate are asigurarea unor condiții pașnice la frontieră, cu atît mai mult cînd ea desparte state care aparțin unor grupări1 militare opuse. Istoria stă cu prisosință mărturie faptului că nu o dată vilvătăile unor confruntări militare de proporții, soldate cu mari suferințe, vărsări de singe și distrugeri, au izbucnit în urma unor incidente de frontieră. Este lesne de înțeles cit de mult crește riscul unor asemenea incidente în condițiile existenței la fața locului a armamentului atomic, cit de infinit mai grave ar fi urmările lor în cazul cînd nu s-ar recurge la armele clasice, ci la acest armament, sau, oricum, s-ar deschide calea utilizării sale.Intr-adevăr, potrivit datelor furnizate de Institutul de la Stockholm 

pentru Cercetări în Domeniul Păcii (SIPRI), în Europa sint amplasate peste 15 000 încărcături nucleare, intre care peste 10 000 arme nucleare tactice (obuze și mine nucleare, precum și rachete cu rază scurtă de acțiune) depozitate, in general, în zone adiacente frontierei dintre cele două alianțe militare. Or, potrivit specialiștilor aceluiași institut, există tendința ca această „muniție nucleară" să fie adusă tot mai aproape de linia de demarcație dintre cele două blocuri. Figurat vorbind, situația poate fi asemănată cu capetele unui arc voltaic prin apropierea cărora se poate în orice moment produce „fulgerul" electric, în acest caz, seîn- ieia declanșatoare a unui incendiu atomic nuclear.Propunerea de creare a unui culoar liber de armele atomice se înscrie, în ultima instanță, pe linia propunerilor mai vechi ale României privind buna vecinătate dintre state. în lumina unui asemenea mare deziderat, apare evident că nu poate să nu afecteze relațiile de bună vecinătate între state faptul că la frontiera dintre ele se află dislocate forțe militare masive, sint amplasate mari cantități de arme, cu atît mai mult arme atomice. încrederea, bună vecinătatea nu se pot clădi pe acumularea de asemenea armamente, cu uriașă putere de distrugere. Dimpotrivă, îndepărtarea și înlăturarea acestora și, in perspectivă, a oricăror armamente și forțe militare, cu excepția celor de ordine și pază a frontierei, fără să schimbe 

cu nimic raportul de forțe, fără să diminueze cu nimic securitatea uneia sau alteia dintre părți, ar elimina primejdia unor incidente de felul celor amintite mai sus, ar reduce riscul unor confruntări militare, pericolul unor atacuri prin surprindere — cum s-au produs din păcate nu o dată în acest secol — ar duce la diminuarea și dispariția sentimentului de insecuritate, a cauzelor neîncrederii, suspiciunii și animozității, ar contribui la instaurarea unui climat de înțelegere și apropiere. într-un cuvint, culoarul denu- clearizat și demilitarizat propus de România s-ar transforma intr-o zonă a încrederii între state. Ideea unui asemenea culoar răspunde astfel, prin multiplele efecte pozitive pe care le-ar avea traducerea sa in viață, intereselor de pace și securitate ale tuturor popoarelor continentelor, așa cum evidențiază și faptul că, într-o formă sau alta, conținutul propunerii românești se regăsește și în alte idei sau propuneri prezentate in ultimul timp, cum ar fi. în primul rînd, cea a Suediei.Firește, propunerea de creare a unui culoar denuclearizat trebuie privită in contextul general al „pachetului" de propuneri avansate de România la conferința de la Stockholm, între care cele'cu privire la inadmisibilitatea manevrelor militare multinaționale de-a lungul frontierelor dintre state, înființarea unei zone de 50—100 km unde să nu aibă loc manevre, deplasări și concentrări de forțe armate și armamente, interzicerea efectuării de manevre sau deplasări cu nave sau avioane avind la bord arme nucleare, de-a lungul frontierelor terestre și maritime pe o zonă tot de 50—100 km, notificarea prealabilă a manevrelor și mișcărilor militare de anvergură. Toate aceste propuneri la un loc, care se întrepătrund și se completează reciproc, constituindu-se intr-o concepție coerentă, unitară, într-o vastă „strategie a încrederii", vizează, în . ultimă instanță, să facă din frontiere niște punți ale colaborării și înțelegerii și nu metereze militare, în spatele cărora să se stea, 

de-o parte și de alta, cu degetul pe trăgaciul atomic.în același timp, ideea culoarului se află in directă legătură și cu binecunoscuta propunere a României — reafirmată, dealtfel, și la conferința de la Stockholm — privind necesitatea înființării de zone denu- clearizate în Balcani, ca și in alte părți ale continentului. Neîndoios, realizarea de zone de mai largă cuprindere, libere de arme nucleare, in diferite regiuni ale Europei s-ar înscrie ca un mare pas inainte pe calea întăririi securității și înfăptuirii dezarmării ; insă un pas nu mai puțin semnificativ l-ar reprezenta înființarea unei astfel de zone, chiar dacă mai redusă ca întindere, respectiv a unui culoar in regiunile de frontieră dintre statele membre ale celor două alianțe militare opuse.în acest cadru, crearea de-a lungul frontierei dintre statele Tratatului de la Varșovia și statele din N.A.T.O. a unui culoar în care să nu existe arme nucleare ar avea o amplă semnificație, dovedind că este posibil să se ajungă la înțelegeri, atunci cînd se pornește de la conștiința marilor primejdii ce amenință continentul nostru.Statornicirea unui asemenea culoar, alături de materializarea celorlalte măsuri colaterale propuse de România, ar crea desigur condiții prielnice întreprinderii in viitor a unor măsuri și mai substanțiale, de natură a contribui la transformarea Europei intr-un continent al liniștii și păcii, in care toate națiunile, ferite de orice acte de agresiune și de forță, și in primul rînd de amenințarea unui atac atomic, să poată dezvolta intre ele relații trainice, de conlucrare largă, egală în drepturi, să poată înainta pe calea progresului și bunăstării. Este un obiectiv însuflețitor pentru care România socialistă a militat cu nedezmințită consecvență de-a lungul anilor, fiind ferm hotărită, așa cum a arătat in repetate rinduri președintele țării, să-și consacre și pe mai departe toate eforturile traducerii sale în viață.
Romulus CĂJPLESCU

BUENOS AIRES 13 (Agerpres). — Președintele Comandamentului Național al Muncitorilqr (C.N.T.) din Chile, Rodolfo Seguel, a declarat, la Mendoza (Argentina), că obiectivul luptei oamenilor muncii chilieni este revenirea țării la democrație — informează agenția cubaneză Prensa Latina. El a menționat că organizarea, la .27 martie, a celei de-a opta „zile de protest național" se inscrie în cadrul manifestațiilor paș
DUPĂ SESIUNEA CONSILIULUI MINISTERIAL AL C.E.E.

Persistă divergențele în Piața comunăBRUXELLES 13 (Agerpres). — La Bruxelles au luat sfirșit lucrările Consiliului Ministerial al C.E.E., fără a se reuși, după cum arată agenția France Presse, realizarea unor progrese semnificative in direcția soluționării problemelor divergente ale „celor zece", pentru pregătirea reuniunii la nivel inalt a Pieței comune, programată să se desfășoare în zilele de 19 și 20 martie, tot in capitala belgiană.
Preocupqri

COLUMBIA :

Rentabilitate sporită 
în exploatările carbonifereBOGOTA. — în Columbia s-a trecut la aplicarea unui proiect la nivel național consacrat extinderii și diversificării resurselor energetice, accentul fiind pus pe valorificarea cărbunelui. Astfel, in diferite regiuni ale țării se vor întreprinde lucrări de cercetare și prospectare pentru descoperirea de noi zăcăminte, acțiuni ce vor merge în paralel cu studiile privind gradul de rentabilitate al viitoarelor exploatări carbonifere. Se prevede, de asemenea, trecerea, in viitorul apropiat, la exploatarea la suprafață a unor zăcăminte recent descoperite.
EGIPT :

Program atomoelectric 
de perspectivăCAIRO. — Programul energetic de perspectivă al Egiptului are ca obiectiv principal sporirea aportului centralelor atomice la producția de energie electrică. Astfel, pină în anul 2 000 se preconizează ca 40 la sută din necesarul de electricitate ai 

nice vlzînd instaurarea în Chile a unui regim civil și eliberarea-.unor lideri sindicali și politici arestați în ultimele săptămîni.Pe de altă parte, din Santiago de Chile se anunță că grupările de opoziție Mișcarea Democratică Populară și Alianța Democratică au anunțat acțiuni comune cu C.N.T., avind ca scop mobilizarea maselor largi populare Ia această amplă manifestație de protest.
Delegații au fost de acord asupra necesității sporirii resurselor bugetare ale C.E.E., dar nu au ^juns la un punct de vedere comun privind dimensiunile acestei creșteri.Pe de altă parte, agenția Associated Press arată că miniștrii de externe au semnat marți un acord privind retragerea Groenlandei din Piața comună.

energeticețării să fie asigurat de centralele atomoelectrice, 20 la sută — de cele pe bază de petrol și 15 la sută — de termocentralele cu gaze naturale. Se prevede, de asemenea, .valorificarea in mai mare măsură a potențialului hidroenergetic, forța apelor urmind să asigure, pînă la finele acestui secol, 25 la sută din necesarul de electricitate al Egiptului.Specialiștii1. egipteni au stabilit că prețul de producție per kilowatt la electricitatea furnizată de centralele atomice va fi de două ori mai mic decît in cazul termocentralelor.
ITALIA :

Crește ponderea 
surselor geotermaleROMA — In programul energetic italian se acorda o atenție deosebită dezvoltării gradului de utilizare al surselor netradiționale de energie, în acest domeniu, un rol important îl deține energia geotermală. Puterea instalată a centralelor electrice care folosesc energia geotermală este în prezent de 44(1 000 kW. Programul prevede ca, pină in 1990, ponderea acestor centrale în balanța energetică a țării să fie de 0,6 la sută, ceea ce inseamnă o creștere a producției lor totale pină la 1,5 miliarde kWh anual.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Scînteil nr. 1. Tel 17.60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac fa oficiile costale si difuzorii din Întreprinderi și Instituții. In străinătate, abonamentele oe fac prin ILEXIM — departamentul 
export-import presă. P. O. BOX 136—137 telex : 11 226. București, str.-13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCÎNTEIJ 40 360


