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PENTRU ÎNFĂPTUIREA PROGRAMULUI

DE DEZVOLTARE A LEGUMICULTURH

Insămînțarea și plantarea tegiwetor
timpurii - intensificate la maximum!

realizată ritmic, integral, la fiecare sortimentMai sint doar 14 zile pînâ la încheierea primului trimestru al anului 1984 - an în care întregul popor este chemat să acționeze cu hotărîre ți pricepere, cu abnegație ți înaltă răspundere comunistă, muncitorească pentru a întîmpina cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială ți națională, antifascistă ți antiimperialistă ți Congresul al XllI-lea al partidului cu succese cît mai mari în crețterea ți modernizarea producției, in realizarea unei înalte efi- ciențe economice in toate domeniile de activitate.înfăptuirea exemplară a sarcinilor deosebit de complexe din acest an depinde, într-o măsură hotărîtoare, de rezultatele concrete ce vor fi obținute în fiecare întreprindere în primul trimestru al anului, lată de ce, fiecare zi care a mai rămas pînă la începutul lunii aprilie trebuie să devină in fiecare unitate economică, la fiecare loc de muncă o zi a rezultatelor record in producție.In spiritul exigențelor formulate pentru acest an de conducerea partidului, de secretarul său general, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, în aceste zile in toate întreprinderile ți, cu deosebire, în unitățile chemate să asigure baza de materii prime ți energetice a țării, trebuie să se acorde o atenție maximă realizării integrale, la toate sortimentele, dar absolut la toate sortimentele, a planului la producția fizică. Nici un moment nu trebuie să se piardă din vedere că sarcinile de plan pe acest an hotăritor al cincinalului în ce privețte producția de materii prime ți resurse energe

tice, cit ți exportul sint minimale ți ele trebuie înfăptuite integral ți chiar depățite.Este un fapt pozitiv că în cele două luni care au trecut din acest an aproape toate județele au obținut rezultate pozitive in îndeplinirea prevederilor de plan la producția-marfă, obținîndu-se suplimentar însemnate cantități de produse de o deosebită importanță pentru economia națională. Totuți, în unele unități economice ritmul producției nu se situează la nivelul posibilităților, al sarcinilor de plan. Or, planul constituie un tot unitar ți el trebuie îndeplinit in fiecare unitate economică zi de zi, decadă de decadă ți pe ansamblul perioadei pentru care a fost elaborat. Este o cerință esențială pentru dezvoltarea armonioasă ți în ritmurile prevăzute a economiei naționale, pentru înfăptuirea neabătută a programelor de ridicare a nivelului de trai al întregului popor.Răspunzind inflăcăratelor îndemnuri ale secretarului general al partidului, tovarățul Nicolae Ceauțescu, organele ți organizațiile de partid, comunițtii, toți oamenii muncii au înalta îndatorire patriotică de a acționa în aceste zile stăruitor pentru întărirea ordinii ți disciplinei, pentru folosirea deplină, cu randament maxim, o maținilor ți utilajelor, pentru asigurarea în fiecare întreprindere ți Ia fiecare loc de muncă a unui cadru organizatoric bine pus la punct, in care fiecare om să țtie precis Sarcinile ce-i revin zilnic pentru recuperarea grabnică a restanțelor ți îndeplinirea integrală, la toate sortimentele a planului la producția fizică pe primul trimestru al anului.

întreprinderea de mașini grele București : In probe de rodaj — reductorul de fabricație românească, utilaj de mare complexitate, destinat exploatărilor miniere Foto : S. Cristian

SUPLIMENTAR, PESTE 
8,5 MILIOANE KWH ENER
GIE ELECTRICĂ a obținut de la începutul anului colectivul întreprinderii de rețele electrice Constanța. Cantitățile suplimentare de energie au fost obținute in condițiile reducerii consumurilor specifice și realizării unor economii de 50 tone combustibil și 287 MWh energie electrică, prin îmbunătățirea tehnologiilor de producție, în cadrul cărora s-au găsit cele mai eficiente soluții de ardere a combustibililor utilizați. (George Mihăescu).

LIGNIT PESTE PREVE
DERI. Capacitatea de mobilizare a colectivelor de oameni ai muncii din sectoarele întreprinderii miniere Voivozi, preocupările organelor și organizațiilor de partid pentru întărirea ordinii și disciplinei la fiecare punct de lucru și folosirea cu randamente sporite a complexelor mecanizate din abataje se concretizează, zi de zi, în realizarea ritmică a sarcinilor de plan. Astfel, în perioada care a trecut din acest an, minerii biho- reni au extras peste prevederi mai bine de 14 000 tone lignit, cele mai bune rezultate obtinindu-le sectoarele Ș.uoljic, Buțțoi,,. Cijzan JI și Jurdearia III,' indicele de utilizare a fondului de timp depășind aici 96 Ia sută. (loan Laza).

PRIN CREȘTEREA PRO
DUCTIVITĂȚII MUNCII, i0- losirea cu înalți parametri a mașinilor și utilajelor, colectivele industriale din județul Prahova au produs de la începutul anului peste plan 3 500 tone cărbune energetic, 500 tone oțel brut, 44 000 tone produse petroliere și petrochimice, 320 tone utilaj chimic și metalurgic, 500 000 mp geam tras și laminat, o instalație de foraj, 4 600 mp corpuri de încălzit din fontă și alte produse in valoare de peste 172 milioane lei. Aproape în întregime această producție suplimentară a fost realizată pe seama creșterii productivității muncii. (Constantin Căpraru).

în aceste zile, grădinarii, ca și ceilalți oameni ai muncii din agricultură au foarte mult de lucru. Este tocmai perioada în care se în- sămînțează în cîmp multe din speciile legumicole, se pregătesc răsadurile pentru plantele mai pretențioase la căldură, care se vor cultiva în solarii sau în grădini. Din datele furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare rezultă că, pînă la 16 martie, au fost insămințate 7 160 hectare cu mazăre, 1 150 hectare cu rădăcinoase și au fost plantate 1 700 hectare cit ceapă și usturoi. întrucît timpul este în curs de încălzire, în zilele care urmează ritmul lucrărilor din legumi’cultură. îndeosebi la plantările și însămîn- țările în cîmn. va trebui mult intensificat. în a- cest scon. în fiecare județ și in fiecare comună, consiliile populare, conducerile unităților agricole și organele de specialitate au datoria să acționeze cu perseverență și răspundere pentru realizarea întocmai a programului de sporire a producției legumicole, astfel incit să se asigure cantitățile de produse necesare bunei aprovizionări a populației, satisfacerii altor nevoi ale economiei naționale.Obținerea unor producții record de legume în acest an constituie sarcina principală a tuturor oamenilor muncii și specialiștilor din acest sector. La consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din decembrie anul trecut, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a subliniat pe larg necesitatea de a se obține randamente superioare in legumicultura. „Nu se poate să nu obținem, in solarii, cel puțin 50 de mii de kg de roșii la hectar — arăta secretarul general al partidului. Nu este admis să obținem, in cultura de cîmp, Ia tomate, mai puțin de 30—40 mii de kg la hectar. Și aceasta nu presupune nimic deosebit, decît, desigur, de a executa cum trebuie toate lucrările și de a asigura densitatea de 50—60 de mii de plante Ia hectar. Aceleași lucruri sint valabile și pentru celelalte culturi. Sint stabilite densitățile, este pfevăzut tot ceea ce este necesar pentru a obține o schim

bare radicală in sectorul legumicol". Acum este momentul să se acționeze cu hotărire și răspundere pentru îndeplinirea acestei sarcini de mare însemnătate.Concomitent cu lucrările care se desfășoară in aceste zile în grădini — semănatul și plantarea legumelor in cimp — o atenție aparte trebuie acordată organizării producției legumicole in solarii. ' în această primăvară se amenajează 3 000 hectare de solarii in unitățile agricole de stat și cooperatiste și peste 1 000 hectare in gospodăriile populației. Ne aflăm tocmai în momentul cînd
® Pînă acum au fost semănate și pJantate 
în cîmp 10000 de hectare ® Vremea impu
ne să se Sucreze în ritm mai susținut ® Neîn- 
tîrziat să se încheie amenajarea soiariiSor

are loc acoperirea solariilor cu folie de polietilenă. Este o lucrare care trebuie încheiată neîntirziat spre a se crea condiții ca solul din interiorul solariilor să se încălzească pentru a se trece, în timp scurt, la plantare. Subliniem această cerință deoarece, pină la 16 martie, potrivit dalelor furnizate de Direcția generală economică a horticulturii din ministerul de resort, au fost acoperite solariile pe numai 580 hectare, acțiunea fiind avansată in unitățițe agricole din județele Olt. Bihor, Argeș, Neamț, Alba, Mureș, Dolj. Lucrările de acoperire a solariilor trebuie intensificate și in celelalte județe. în acest scop este necesar ca și industria chimică să asigure folia de polietilenă repartizată. Prioritate trebuie acordată^ amenajării neintirziate a solariilor, a căror producție este destinată exportului, aprovizionării Capitalei și a localităților de pe Litoral, a orașelor și centrelor muncitorești.întreaga răspundere trebuie a- cordată calității lucrărilor de amenajare a solariilor, spre a se evita ca, la un vînt mai puternic,. folia de polietilenă să fie smulsă de pe scheletul de susținere, ceea ce este o pagubă irecuperabilă. Revine șefilor de fermă și altor specialiști obligația de a fi prezenți permanent acolo unde se execută lucrări

le de amenajare a solariilor, spre a supraveghea cu exigență cum sint respectate normele tehnice de calitate prevăzute. Sub nici un motiv nu trebuie să se admită efectuarea da lucrări necorespunzătoarc, care periclitează rezistența solariilor, pentru că, în asemenea situații, cei vinovați vor trebui să suporte pagubele cauzate. Cheltuielile mari pe care le fac unitățile agricole pentru amenajarea solariilor, eforturile deosebite ale industriei chimice pentru a produce cantitățile necesare de polietilenă trebuie compensate prin obținerea do recolte m"ri și cît mai timpurii de legume, ceea ce irrnune o responsabilitate maximă din par- ■ tea tuturor celor care lucrează în acest sector.Consiliile populare și organele de specialitate au datoria să acorde întregul sori- jin gospodăriilor populației care cultivă legume în solariile amenajate în curtea casei, în multe comune din județele Dolj, Prahova, Giurgiu și Buzău s-a acumulat o bună experiență in acest domeniu. La ora actuală, mulți grădinari din Vidra — Giurgiu și-au acoperit solariile din curți și chiar le-au plantat cu tomate și alte specii legumicole.' Important este ca grădinarii să fie sprijiniți in ac.țțunea de amenajare ți solariilor. Este o cerință car _ decurge din prevederile recentului Decret al Consiliului de Stat privind contractările și achizițiile de produse vegetale, astfel incit și gospodăriile populației să producă și să livreze cantități cit mai mari de legume timpurii.Acum, cind se pun bazele producției da legume din acest ari, organele și organizațiile de partid, consiliile populare și conducerile unităților agricole au datoria să acționeze cu fermitate și exigență pentru cultivarea cu fiecare sortiment de legume în parte a tuturor suprafețelor prevăzute, atit in grădini, cit și în solarii, pentru execut- tarea la timp și de calitate a lucrărilor, spre ă se asigura condițiilb necesare realizării de producții re- cord în legumicultură.
C IN BISTRIȚA, PINĂ MAI IERI „EMINAMENTE AGRICOLĂ", CREȘTEREA DEMOGRAFICĂ — 0 ÎNALTĂ ÎNDATORIRE PATRIOTICĂ

PULSUL DINAMIC
AL ELECTROTEHNICIICu aproape zece ani în urmă, aflat în vizită de lucru in județul Bistrița- Năsăud, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu spunea: „Bistrița va crește din punct de vedere industrial asemenea lui Făt-Frumoș, care creștea intr-o lună cit alții intr-un an". Și așa s-au și petrecut lucrurile. Iar miracolul acesta s-a răsfrînt și în oameni. Ei au crescut intr-o lună cît alții intr-un an, pentru că era nevoie de forță de muncă înalt calificată, pe măsura acestei industrii moderne și puternice.Tînără e industria Bistriței, tineri sint și oamenii ei. Tineri și dornici de performanțe.Nu există întreprindere de pe platforma industrială a Bistriței al cărei colectiv să depășească media de virstă de 27 de ani. în unele întreprinderi, nici nu se poate încă vorbi de o virstă atit de... înaintată. Cum e cazul întreprinderii de produse electrotehnice Bistrița, unitate care livrează economiei naționale produse de înaltă tehnicitate, la nivelul performantelor mondiale în materie, întreorinderea este împărțită in cinci secții, care constituie, fie"are, o fabrică distinctă. în toate c^’e cinci fabrici, ponderea tineretului este foarte mare. Există insă o secție, o fabrică din cele cinci, care influențează puternic media de virstă a colectivului

întreprinderii, prin cei 21 de ani pe care abia îi atinge, o secție in care lucrează numai și numai tineri, aproape 400, și unde se realizează, de fapt, produsele cele mai complexe din nomenclatorul întreprinderii: secția de tablouri de comandă și automatizări, pe scurt, cum ii spun ei, elec- trodistribloc.. Dar nu atit date statistice ne-au adus în această secție, nu cifre, reprezentind media de virstă sau zecile de milioane
j ON ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII

• reportaje • însemnări •de lei, cit însumează depășirile la producția industrială din anul precedent ; nu atit angajamentele, mai mult decît ambițioase, pe acest an, onorate, pînă în prezent, exemplar, cît faptul că există ^aici o bogată experiență atit in producție, cît și în activitatea po- Iitico-educativă. Cu puțin timp înaintea documentării noastre tocmai avusese loc adunarea generală a comuniștilor din secție, și di-ec- torul întreprinderii, inginerul Valenu Bodeanu, ne-a îmoărtășit citeva imoresii :— Cu citeva zile înainte de adunarea generală, fiecare comunist a primit spre comnletare un chestionar privind contribuția fiecărui comunist Ia creșterea eficientei producției, la economisirea materiilor prime, a materialelor și energiei, la îmbunătățirea întregii

activități. Și eu am completat unul. La întocmirea planului de măsuri s-a ținut seama de aceste răspunsuri. Este, dacă vreți, o invitație adresată fiecărui comunist al secției de a gindi proaspăt, tinerește, în spirit revoluționar. „Toate problemele din această secție sint problemele noastre — și-a început un muncitor, unul Oloier, cuvin- tul. Cine să le rezolve, dacă nu noi ? Este bine să acordăm atenție fiecărei idei. Dar și mai bine e că. odată „adoptată", o idee intră in patrimoniul colectivului și răspundem cu toții de realizarea sa". Acum n-aș vrea să credeți că a- dunarea generală de aici a fost o excepție. De regulă, secția electrodistri- bloc, fruntașă pe întreprindere dealtfel, se caracterizează prin răspundere și seriozitate în realizarea sarcinilor de plan și prin- tr-o neodihnă a crelerelor, printr-o fierbere continuă, printr-o continuă căutare a noului peste „temperatura" obișnuită.Am mers in secții elec- trodistribloc, minați de curiozitatea de a-i vedea cu ochii, la locurile lor de muncă, pe acești „copii tc-
Anica FLORESCU 
Gheorghe CRIȘAN

(Continuare in pag. a Il-a)

Profesia medicului 
este viata

RĂSPUNDEREA PENTRU SPORIREA NATALITĂȚII, 
ARGUMENTATĂ DE MEDICI DIN GENERAȚII DIFERITE, 

care Înțeleg să-și îndeplinească exemplar 
NOBILA MISIUNEUn medic — profesor u- niversitar, specialist in ob- stetrică-ginecologie — este trezit din somn în toiul nopții și, din receptorul telefonului, o voce ii vorbește precipitat : „Tovarășe profesor, undeva intr-un sat îndepărtat avem o naștere grea, o tinără la prima sarcină, viața cooi- lului este în primejdie, medicul din sat a făcut tot ce a știut, dar numai priceperea dumneavoastră ar mai putea...". Afară — nămeți cit casa, viscol, drumurile .sint blocate. „Da, știm — mai spune vocea din telefon — satul e departe, drumurile sint înzăpezite, dar am rezolvat noi cumva, am cerut ajutorul armatei și veți merge pină acolo cu o tanchetă". Profesorul se îmbracă în grabă, își pregătește trusa și pornește neîntirziat la drum...Imaginea aceasta este deosebit de concludentă cu privire la misiunea de

înaltă responsabilitate socială a medicului, a oricărui slujitor al sănătății o- mului, al vieții. Medicul profesor din relatarea de mai sus există în realitate și a trecut de nenumărate ori prin asemenea situații pornind pe vreme grea, odată cu o locomotivă, alteori cu sania sau cu mijloace improvizate spre sate depărtate ale Moldovei, pentru a ajuta să vină pe lume un om, o viată altminteri primejduită. El este prof. dr. Gheorghe Lupașcu, șeful catedrei de obstetri- că-ginecologie de la Institutul de medicină și farmacie din Iași. Cu el și începem ancheta noastră.— Privită prin prisma a- nalizei care s-a făcut la ședința Consiliului Sanitar Superior, in spiritul cu- vintării și al sarcinilor trasate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — ne spune prof. dr. Gh. Lupașcu — nerealizările din do

meniul demografic incumbă răspunderi mari întregului nostru corp medical, de la medicul de circumscripție pină la cercetători și savanți. Pentru că medicul este primul in măsură să acționeze pentru educarea populației in spiritul dorinței și al datoriei de a avea urmași, al răspunderii pentru viața care abia s-a înfiripat în pintecele mamei și care poate și trebuie să devină OM, un om pentru a cărui venire pe lume merită să fie făcut orice e- fort. Ca medic specialist in domeniul obstetricii și ginecologiei, cu o practică de o viată, știu că de multe ori medicul are aici de luptat nu atit cu dificultăți de ordin patologic, cit cu cele ce țin de mentalități greșite sau de false precauții. Numai el, medicul, cu autoritatea cunoștințelor sale științifice, poate să-i deslușească tinerei femei primejdia la care se expune avortind mai cu seamă pri

mul copil. Experiența mea îndelungată de specialist mi-a dovedit, fără ’ tăgadă, că orice femeie care întrerupe, legal sau nelegal, prima sarcină, iși asumă, in 20 la sută din cazuri, riscul de a nu o mai avea pe a doua. După 3-4 avorturi consecutive riscul sterilității este de sută la sută. Și imaginați-vă drama unei femei sau a unei familii care înaintind in virstă iși dorește cu ardoare copiii pe care nu i-a avut in tinerețe, dar, cu oricîte tratamente, copiii nu mai pot veni. El, medicul, cunoaște acest risc și are datoria de. suflet, ca și răspunderea civică, de a face totul pentru ca astfel de situații să fie evitate.— în ce fel ?— Mai ales pe calea încrederii și afecțiunii. S-a subliniat și la ședința de care aminteam, iar personal am o veche experiență in acest domeniu : este esențial ca intre populație

și personalul medico-sani- tar să se statornicească o permanentă și trainică relație de încredere, de a- fecțiune chiar. Iar asta depinde în cea mai mare măsură, dacă • nu in totalitate, de comportamentul, de dăruirea profesională a medicului. Da, trebuie să facem mai mult. Noi, medicii, trebuie să dăm mai mult, să ne facem datoria de conștiință față de patrie și față de profesiunea noastră, una dintre cele mai omenești și mai generoase din cite există. Dotări și condiții materiale pentru o bună asistență medicală avem, cum n-am avut niciodată pînă azi. Medicul are datoria de a fi la inălțimea eforturilor pe care le face statul pentru a asigura sănătatea și vigoarea poporului nostru.Pornind de la aceste simple și calde cuvinte ale profesorului ieșean, am a- dresat citeva intrebări u- nui medic pe care, prin na

tura locului său de muncă, îl găsim intr-un permanent contact cu o numeroasă colectivitate feminină : medicul primarMarcela Prișcu, șef al policlinicii întreprinderii de confecții și tricotaje București, unde lucrează multe mii de femei.— Prin profesiunea noastră — ne spune interlocutoarea — noi, medicii, sin- tem angajați să slujim vieții. Iar -ici, unde sint a- tîtea femei, să slujim viața omului chiar înainte de a se naște, făcîndu-le pe viitoarele mame să-și înțeleagă datoria față de familie și societate. Avem, in privința asta, o ■ oarecare experiență. De exemnlu, l i căminul de nefamiliști al întreprinderii, medicii noștri participă periodic Ia ceea ce noi am denumit „sfatul premarital". Li se vorbește tinerelor necăsătorite despre răsotmderile
(Continuare în pag. a V-a)
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în organizația de bază nr. 1 de la întreprinderea de confecții „Secuia- na“ din Tîrgu Secuiesc, adunarea generală din luna ianuarie a avut ca temă răspunderea comuniștilor față de creșterea eficienței exportului. Tema adunării, data și ora desfășurării ei au fost anunțate cu multe zile înainte. Si tot cu multe zile înainte, așa cum s-a instaurat ca practică aici, biroul organizației de bază a desemnat un colectiv de comuniști care să studieze și să analizeze în mod concret, în spirit critic și autocritic, posibilitățile colectivului secției de a spori eficiența exportului. Acest colectiv a discutat cu mai mulți comuniști, cu cadre de conducere și a elaborat un referat consistent, iar pe propunerilor rezultate în timpul consultării a pregătit proiectul planului de suri.„A fost dintre cele interesante, ficiente adunări generale — apreciază comunistul Paszka Andrei, director comercial al întreprinderii. Ca unul care mă ocup direct de export, apreciez că eficiența adunării a fost asigurată în primul rînd de modul temeinic de pregătire a ei“.Investigația întreprinsă pe această temă in unități ale orașului Tirgu Secuiesc, discuțiile cu secretari și membri ai birourilor organizațiilor de bază, cu un număr mare de comuniști au reliefat atît condițiile care asigură buna pregătire a adunărilor generale, cit și deficiențele ce mai există în această privință.Ce sarcini îi revin, cum trebuie să acționeze biroul organizației de bază pentru buna pregătire a oricărei adunări generale ?După alegerea temei, ce urmează a fi dezbătută în adunarea generală, o primă problemă, vizind pregătirea acesteia, o reprezintă — așa cum au subliniat mai mulți secretari — stabilirea celor care se ocupă de elaborarea materialului. O experiență concretă în această privință înfățișat tovarășa Florica Anton, secretară a biroului organizației da bază nr. 10 din întreprinderea „Mecanica". Aici s-a statornicit obiceiul ca, în funcție de tema adunării. în afara tovarășului din biroul organizației de bază care răspunde direct de pregătirea acelei adunări, să fie antrenat la elaborarea materialului un colectiv de doi-trei comuniști. De pildă, cind s-a discutat problema sporirii contribuției comuniștilor la economisirea materiilor prime, materialelor și energiei au fost antrenați la întocmirea referatului comuniștii Katyas Antal și Găspar Arpad, din cadrul compartimentului dispeceri. De ce ei și nu alții ? Pentru că, prin natura răspunde-

baza sugestiilor și

rilor pe care le au, știu cel mai bine situația din acest punct de vedere, urmăresc zilnic evidențele consumurilor de materiale Ia fiecare mașină, cunosc și unde se mai face risipă și unde se mai pot găsi posibilități de economisire.„Am cerut colectivului. — precizează secretara biroului organizației de bază — să se consulte și cu alți comuniști, să facă investigații la fiecare loc de muncă. Atît pentru a asigura materialului o bază temeinică pentru discuții, cit și pentru a reconfirma comuniștilor practica de a-i solicita Ia pregătirea adunărilor generale". Și în cazul de față, practica aceasta și-a dovedit — după cite ne-am dat seama — eficiența. Pentru că tovarășii din colectiv au

rală din luna februarie, în care am dezbătut problema contribuției comuniștilor la realizarea sarcinilor de plan ale secției pe pțimul trimestru al anului". într-adevăr, pe baza realizărilor din luna ianuarie, materialul a pus în evidență rezultatele bune obținute, experiența pozitivă a unor comuniști fruntași în muncă, dar accentul a fost pus mai ales pe ci- teva probleme de a căror rezolvare se leagă îndeplinirea planului, și arin ne întărirea ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă, folosirea mai eficientă a timpului de lucru, organizarea mai bună a muncii în sector. Spre exemplu, a fost criticată conducerea secției pentru faptul că odată cu punerea in funcțiune a standului de probe pentru
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făcut multe observații critice, au reținut multe din propunerile și sugestiile comuniștilor.Este un exemplu izolat experiența relatată mai sus ? Nu ! în multe organizații de bază din întreprinderea „Mecanica", ca și in cele din întreprinderea de confecții „Secuia- na“, I.F.E.T. și altele se folosește metoda ca, Ia sfirșitul fiecărei adunări generale, biroul organizației de bază să propună spre aprobarea comuniștilor și colectivul care va întocmi «materialul pentru următoarea adunare generală. Această măsură ajută colectivul respectiv să studieze din timp, temeinic, problemele și aspectele legate de tema adunării în fiecare atelier, la fiecare loc de muncă, să depisteze neajunsurile e- xistente și să contribuie — prin a- nalizarea lor — la găsirea celor mai valoroase și eficiente măsuri de îmbunătățire a muncii comuniștilor, de sporire a rolului organizației de bază în soluționarea problemelor cu care se confruntă colectivele respective de muncă.„Asigurarea unui conținut concret, stimulativ și eficient materialului supus dezbaterii comuniștilor — ține să sublinieze tovarășul Alexandru Sandu, secretarul biroului organizației de bază nr. 7 din cadrul întreprinderii de șuruburi, piulițe și subansamble ermeto — constituie, de asemenea, una din condițiile esențiale' ce trebuie avute in vedere pentru pregătirea oricărei adunări generale. Așa a fost realizat și materialul prezentat in adunarea gene-

subansamble ermeto nu au fost pregătiți și oamenii cars să lucre :e la acesta. Din această pricină eficiența folosirii Iui este redusă. Caracterul analitic al materialului supus dezbaterii comuniștilor, prezentarea unor exemple concrete din munca și activitatea comuniștilor, observațiile critice formulate, indiferent de funcțiile pe care le aveau cei vizați, ca și elaborarea unui plan de măsuri concrete, cu termene și responsabilități precise, au asigurat participarea largă la dezbateri (pesta 20 la sută din numărul comuniștilor) și, in ultimă instanță, eficiența adunării.La întreprinderea de amidon șl glucoză, temele aflate pe ordinea de zi au vizat aplicarea acordului global, încadrarea in normele de consum stabilite la energia elec- . trică și termică, activitatea politico- educativă, consacrată întăririi ordinii și disciplinei, folosirea eficientă a timpului de lucru etc. Atunci de ce n-au luat cuvintul comuniștii ? Explicația cea mai concretă ne-au furnizat-o chiar materialele care au făcut obiectul dezbaterilor. Aproape toate referatele prezentate adunării comuniștilor pe temele amintite au suferit de citeva carențe esențiale : au avut un caracter foarte general, mai mult de expunere teoretică; nu au analizat stările concrete de lucruri ; nu au semnalat și exemplificat neajunsurile, lipsurile existente; nu au evidențiat căile concrete pen-
Adevăratul gospodar nu Irosește atașă 
ceea te etonomisește la lotul de muntă

V

@ In luna ianuarie, în sectoarele direct pro
ductive din județul Bacău s-au economisit 
aproape 15 000 MWh energie electrică, iar 
în luna februarie — peste 10 000 MWh.

@ In ceea ce privește consumul casnic, unde 
în prima parte a lunii ianuarie depășirile 
urcaseră la 1 100 MWh energie electrică, 
s-a acționat cu promptitudine, reușindu-se

ca în luna februarie să se economisească 
500 MWh față de cotele planificate.
Se impune o largă și neîntreruptă ac’iune 
educativă 
rea unui 
opinie in 
chibzuite, 
risipă.

în rîndul cetățenilor pentru crea- 
continuu și puternic curent de 
favoarea consumurilor reduse, 

pentru curmarea fenomenelor de

Directorul tehnic al I.R.E. Bacău, inginerul Ioan Gheorghiu, ne relata, cu oarecare satisfacție că, în luna ianuarie, județul a economisit aproape 15 000 MWh energie electrică, iar în februarie peste 10 000 MWh. Cele mai mari economii au fost obținute în unitățile industriale,■ îndeosebi nologii mașinilor fage", Uuu«a«ea pivie-iscmoderne de sudură etc. în fruntea acestei acțiuni de economisire a energiei s-au situat petrochimiștii din Borzești, constructorii de mașini și metalurgiștii din municipiul Bacău, petroliștii din Moinești, tex- tiliștii din Buhuși.Dar pe cit de economi s-au dovedit unii la locurile lor de muncă, pe atît de puțin s-au arătat aceștia,, și alți concetățeni de-ai lor, pe la casele lor. Ar fi una din explicațiile situației că baremul de energie repartizat consumului casnic a fost • depășit în prima parte a lunii ianuarie, pe ansamblul județului, cu 1 100 MWh. Și, trebuie spus, cele mai mari depășiri au fost înregistrate tocmai... în localitățile industriale ! Firește, s-a acționat cu promptitudine și insistență pentru o mai rațională folosire a energiei, incit in luna februarie s-au putut economisi și în acest sector 500 MWh față de cotele' planificate.Organele locale au adoptat măsuri care să conducă la economisirea energiei în sectoarele public și casnic. Iluminatul public — ca să ne referim în primul rînd la acest sector . — a fost raționalizat în proporție de 50 la sută; s-au readaptat, pentru a se folosi din plin lumina zilei, programele de activitate ale unităților de invățămînt, servire, comerț ; s-au stabilit, pe zone. întreruoeri de mai multe ore in furnizarea energiei electrice.S-a urmărit și reducerea consumurilor în sectorul casnic. Echioe formate din reprezentanți ai consiliilor populare, specialiști de la întreprinderea de rețele electrice, membri ai asociațiilor de. locatari, deo'itat.i au efectuat controale, indrumind consumatorii spre un consum rational și blind măsuri pe pentru curmarea fenomenelor ue risipă. Totuși, așa cum am arătat, consumul casnic a fost depășit o bună bucată de vreme. De ce ? Am pus această întrebare cîtorva că nu am tul de bineMihai Caraiman de Ia întreprinderea metalurgică din Bacău — cită nevoie are, acum, economia națională de energie electrică. în unitatea noastră, comitetul de partid, consiliul oamenilor muncii veghează cu atenție ca fiecare mașină, fiecare agregat să funcționeze într-un regim de maximă economie. Chiar

marii consumatori, aplicarea unor teh- avansate, înlocuirea utilajelor „energo- utilizarea unor proceiee

locuitori. „Cred înțeles cu toții des- spunea maistrul

ne putem lipsi,și de un bec dacătrebuie să-l stingem. Cu cantitatea de energie economisită in ianuarie, secția noastră mecanică a putut funcționa timp de aproape o lună de zile. Prin măsurile adoptate, economiile vor fi sporite. Dar aceste preocupări nu se pot opri in fabrică. Acasă, ca simpli cetățeni, e nevoie să fim la fel de economi. Se in- timplă oare așaDuoă cum am aflat de la inginerul Ghenrghe Axinte, șeful centrului de distribuție a energiei electrice din municipiul Bacău, au fost efectuate
Cum acționează 

consiliile populare 
și cetățenii 

din județul Bacău 
pentru reducerea 

consumurilor 
energetice cu

numeroase controale la difejite categorii de abonați. Drept urmare, au fost desființate peste 2 000 de becuri inutile de pe „casa scărilor"; in același timp, pe 300 de scări ale noilor blocuri de locuințe s-au introdus întrerupătoare automate, în general folosirea energiei făcindu-se cu mai multă chibzuință. „Aceste măsuri ar trebui intensificate, ma1 ales in acele localități unde depășirile de consum sint mai mari — este de părere minerul Gheorghe Chiriluș din Comănești. Nu e normal să economisești cu o mină și să risipești cu alta. Și aceasta se intimplă, din păcate, și in orașul nostru. Ceea ce economisim noi, Ia mină, sau cei de Ia combinatul de prelucrare a lemnului, se risipește uneori în case. Ar trebui să intervenim mai hotărit atît noi, cetățenii, cit și organele locale, pentru a-i determina pe cei ce irosesc energia să acționeze numai și numai ca buni gospodari".— Cu ajutorul unor electricieni de Ia exploatarea de gospodărie comunală și locativă — ne relata tova-

rășul Vasile asociației de nicipiul Bacău — am trecut toate locuințele din asociația noastră, am discutat cu oamenii și am luat măsurile care se impuneau. Văzind cu cit spirit de răspundere, firesc dealtfel unii renunță, temporar, la un anumit confort, mă revoltă gin- dul că alții risipesc chiar la electrice, hoții de zute de cea mai mare strictețe.Nu intimplător, președintele asociației de locatari s-a referit la sustragerea de energie. Controalele, analizele pe teren au dus nu numai la descoperirea unor risipitori, ci și a unor consumatori frauduloși. Bineînțeles că. în afară de amenzile cuvenite și de plata energiei consumate, au rămas timp de 90 de zile fără curent electric, fiind deconectați de la rețea. în localitățile din zona de munte — Agăș, Asău, Brus- turoasa, Oituz, Palanca — unii cetățeni au fost găsiți folosind energia pentru a mașini și utilaje teni, cherestea energie din cota iluminatului casnic, cu toate că există interdicții severe peri os orașe județ.munca nilor, tuturor dispozițiilor privind economisirea energiei, combaterea fenomenelor de risipă, încadrarea strictă în normele de consum stabilite.Mai este, de asemenea, loc pentru un șir de măsuri practice vizind aplicarea cu consecvență a celor stabilite prin programele speciale existente, precum și pentru luarea unor măsuri de perspectivă. Risipa de energie nu va trebui să fie îngăduită niciodată, chiar după ce actualele dificultă'i naturale vor fi depășite. Din acest punct de vedere se imo'me atenției faptul că, la Bacău, continuă să se construiască blocuri fără lumină naturală pe scări. Asociată cu lipsa întrerupătoarelor automate de curent, această soluție constructivă va fi perpetuu o sursă ,de risipă.Că măsurile de economisire a energiei, aplicate cu consecvență, pot contribui la obținerea de rezultate bune o dovedește in primul rind experiența unităților industriale chiar din județul Bacău. Este de așteptat ca această experiență, atitudinea muncitorească bilă de la locul de muncă să se afirme din plin în toate celelalte sectoare cu consum energetic neproductiv.
Gheorcjhe BALTA,corespondentul „Scînteii"

Cozma, președintele locatari nr. 1 din mu- prin
sau recurg folosirea ilicită a energiei Pentru aceștia, pentru curent, sancțiunile prevă- lege trebuie aplicate cu

tru înlăturarea acestora. Cei care au întocmit referatele s-au ferit si dea cel puțin un singur exemplu critic — fie referitor la modul in care a activat biroul pentru finalizarea măsurilor stabilite, fie la activitatea concretă desfășurată de comuniști — ca și cum ar fi vrut să nu supere cumva pe cineva. Iar probleme, situații care să facă obiectul unei analize combative, exigente, a biroului, a comuniștilor ar fi fost, după cite am aflat, destule. Bine- in'eles că in asemenea situa,ii, cind referatele sint generale, fără o abordare concretă a lucrurilor, fără semnalarea unor situații critice, a unor neajunsuri, fără exemple concrete, ele nu determină nici dezbateri eficiente și nici măsuri eficiente.In Situațiile sectorului evidență al comitetului o- rășenes? de partid am întilnit zuri de a unor generale, concrete ___le organizații de bază de la întreprinderea de i~o- latori ^electrici de joasă * tensiune. Fabri-e de mobilă si Stațiunea de cercetări pentru n-ad.'-tia c-rto'u- lui. Motivul prin- cioal'’ „Slaba iar pregătire de către birourile organizațiilor de bază". Că au fost aminate, pentru a nu da curs liber improvizației și formalismului, este bine. Rău este însă faptul că atît comitetele de partid clin întreprinderile respective, cit și comitetul orășenesc de partid nu sesizează din timp aceste fenomene pentru evitarea operativă a unor asemenea situații nefirești în condițiile în care organizațiile de partid se află angajate in promovarea, în întreaga lor activitate, a unei munci de calitate.Investigația noastră ne-a permis să constatăm și să reținem și alte aspecte legate de insuficienta pregătire, pîna la ultimul amănunt, a a- dunărilor generale. Spațiul nu ne permite să ne oprim pe larg la tqate. De aceea vom puncta pe scurt citeva dintre ele. Este vorba de neglijarea „amănuntului" de a anunța cu cel puțin 5 zile înainte (așa cum prevăd instrucțiunile C.C. al P.C.R.) ordinea de zi, data și ora de desfășurare a adunării, comuniștii fiind deseori puși să semneze convocatorul cu citeva ore înaintea începerii adunării generale. (Asemenea situații am întilnit la unele oțganizații de bază de la întreprinderea de izolatori electrici de joasă tensiune, cooperativa „Constructorul"). Este vorba de faptul că uneori birourile ganizațiilor de bază neglijează discute și să aprobe în plenul materialele pentru adunare — referatul principal, fie dosarul primire în partid, fie informarea , lițică. (Cazuri concrete — organizațiile de bază de la secția întreprinderii „Mecanica" din Brașov, cooperativa „Munțitorul")., .Eșțg vorba faptul tă alteori, unele birouri ale organizațiilor de bază omit să/dișcă-' te, în perioada pregătirii adunărilor generale, cu cei care „obișnuiesc" să nu ia cuvintul sau cu tinerii no i primiți în partid, pentru a-i ajuta să se integreze mai repede în viața de organizație. (Asemenea situații apar mai frecvent in organizațiile de bază de la întreprinderea de confecții „Secuiana", la întreprinderea de amidon și glucoză).Evident, momente și etape in buna pregătire â adunărilor generale sint multe. Asupra celor mai importante ne-am oprit și în rîndurile de față. Cum se știe însă, un alt element hotărîtor al asigurării eficienței a- dunărilor generale de partid il constituie și pregătirea planului de măsuri, care devine program de lucru al biroului, al comuniștilor. A- supra acestui Moment vom reveni într-un alt articol.

examinata adunări. Cazuri — une-

or- să lor fie de po-
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- realizata ritmic, integral, 
la toate sortimentele

Supunem atenției celorlalte unități miniere experiența bună a colectivului minei Paroșeni, cu convingerea că din acțiunile și inițiativele pozitive existente aici pot fi trase învățăminte prețioase pentru activitatea productivă dintr-un șir de unități similare, în interesul sporirii producției de cărbune. Este vorbi în principal de modul în care consiliul oamenilor muncii și organizația de partid de la această mină au conceput și organizat întreaga acțiune de folosire cu randament superior a complexelor mecanizate, a celorlalte mijloace tehnice. Acțiune de larg interes in toate unitățile miniere,'dacă avem în vedere fie și numai faptul că, la ora actuală. într-un șir de întreprinderi din industria extractivă se înregistrează indici necorespunzători de utilizare a agregatelor dc mare complexitate și tehnicitate în care s-au investit fonduri mari din partea statului.
Cum a crescut productivi

tatea pe post cu 30 la sută. „Structura stratelor geologice din perimetrul minei no istre permite mecanizarea complexă a lucrărilor — ne-a relatat maistrul miner A’e- xandru Bucea, secretarul comitetului de partid — acțiune care s-a situat în centrul atenției noastre' ani in șir. Rezultatul ? Pe măsură ce am ciștigat experiență, a- daptînd utilajele și tehnologiile la condițiile de ză- cămint și, îndeosebi. organized corespunzător munca pintenilor in brigăzi și pe schimburi, am ajuns să obținem productivități de peste 14 tone cărbune pe post, ceea ce înseamnă creșteri de 25—30 la sută in numai trei, patru ani. Recent, brigada lui Constantin Ciobănoiu, cu un complex mecanizat de fabricație românească, a realizat productivități de 18—19 tone pe abatajele cu dificile, randamentele lor mecanizate sint duble fațăde cele ce se pot asigura prin metode clasice de exploatare. Și peste 92 la sută din producție o extragem cu complexele mecanizate. Așa am reușit ca în perioada care a trecut din acest an să livrăm suplimentar 13 000 tone de cărbune".— Cum asigurați fronturile da lucru pentru realizarea ritmică a sarcinilor de plan ?— Ne-am convins din experiență că lucrărilor de deschideri și pregătiri trebuie să le acordăm aceeași atenție ca și extracției de . cărbune. Avem brigăzi bine organizate, conduse de Kalman Geza, Petru An- tohi și Mihai Bacoș, care obțin viteze de înaintare de 110—140 metri pe lună la lucrările de pregătiri și de 90—103 metri pe lună la lucră-

de tone de cărbune, numai pe seama organizării raționale a muncii.— Cum vă organizați o asemenea activitate ?— îndată ce primim un asemenea complex, nu ne grăbim să-l introducem in subteran. Xi montăm mai întii la suprafață, ii verificăm și, dacă totul este in ordine, ii demontăm și il transportăm in subteran, subansamblu cu subansamblu, în or-

crete. Iată, de pildă, la recenta adunare generală, a oamenilor muncii, dezbaterile au pus in atenție problema nerealizării in anql 1983 a unor indicatori planificați de utilizare a mijloacelor tehnice. Așa, bunăoară, în mai multe abataje nu s-au putut asigura extragerea întregii cantități de cărbune cu complexe mecanizate și nici tăierea și încărcarea mecanică integrală a cărbunelui in abatajele cu front lung. în consecință nu s-au realizat integral productivitățile planificate pe post.Mergind pe firul cauzelor, s-a desprins că principalul neajuns il reprezintă funcționarea defectuoasă a fluxului de transport. Chiar în ziua în care ne-am aflat în mină, într-un abataj frontal aproape că nu s-a lucrat deloc datorită ruperii lanțului de la un transportor, lanț fabricat de întreprinderea „Ciocanul" Nădrag. „De 60 lanțul respectiv
LA ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ PAROȘENI

post, structuri Chiar îni geologice complexe- tluble dinea logică a montajului in abataj. Mina are o echipă puternică de electricieni și lăcătuși, căreia îi spunem ec.iipa de „service", cu care colaborăm foarte bine; Concomitent, în subteran pregătim minuțios abatajul, camera de montaj și de reparații a complexului și cercetăm cu atenție traseul de transport al subansamble- lor.

de ori s-a rupt pe parcursul întregii zile — avea să ne comunice ,a doua zi ing. Iosif Bocan, directorul întreprinderii miniere Paroșeni. Azi, cind să pornim, s-a rupt scocul transportorului, realizat din tablă necor.aspun- zătocre Furnizorul astfel de portoari TR-3 este derea Satu" vem introducem complex înalt.. mare productivitate. Dacă producătorul nu pune la p met transportorul, este păcat de banii investiți în complex. Mai ales că economia națională așteaptă de la noi cantități tot mai mari de cărbune".

D calitativ, unor transele t'DUl și TR-4 întrepr’n- ,.Unio“ Mare, sarcina din A- să un da

O propunere pentru re 
distribuirea unor utilaje, întreprindere există mașini de încărcat abataj și de înaintare, precum și alte utilaje care fie că nu au condiții de folosire, fie că nu dau randamentul necesar. Este totuși vorba de valori materiale care nu trebuie să stea neutilizate.’ Iar asemenea utilaje și instalații, chiar mai multe, există în aproape toate minele Văii Jiului. De aceea, am reținut propunerea unor interlocutori de a se organiza po ansamblul combinatului minier și cu ______ _ _____ ___ . sprijinul ministerului de resort o rile .in Steril.- Sint viteze bune, căfe ’ au ținut să releve efectele: pozitive analiză asupra modului de folosire

; , .^i i„ ,i dbtărilor tphnice existente,! luih-du-se măsuri imediate pentru redistribuirea nevoie.Pentru prinderii jat să extragă peste prevederi 15 000 tone de cărbune, in exclusivitate pe seama creșterii productivității pe post, prin utilizarea cu randament înalt a complexelor mecanizate.

Cer’nța de baza : ordinea 
și disciplina. Un dialog pe tema disciplinei muncii în subteran tinde să devină fără obiect. Mijloacele mecanizate nu pot funcționa decît într-un „climat", de ordine și disciplină. Cine nu respec-. tă normele muncii nu are ce căuta in colectivul brigăzii. Un punct de vedere pe care ni l-au argumentat și minerii șefi de brigadă Fazakas Ferenc și Constantin Ciobănoiu, carese obțin numai in condițiile ip care generate de trecerea la nouț program tehnologia ‘"—..'.li.—it ' i —li!1* .’''iHn!' Iitnnii ira . el ' «-Tr» <-rz-«v\.'TA ZA «<> 5 4 r^TA A A„ i "este pusă la punct, iar■ dd lucru în subteran și de generali—niine’rii'au suficientă experifehțâ'pen-' zarea acordului global. într-o aseme- tru a face față oricăror situații im- nea atmosferă de muncă creatoare se puse de structura geologică traversată.

Montajul utilajelor — in 
loc de 60 de zile, în numai 
18 zile ! Discutăm la locurile lor de muncă cu mineri șefi de brigadă cu experiență. Minerul Gavrilă Mesaroș a obținut recent împreună cu brigada sa și .cu muncitorii și specialiștii din echipa de „service" un record absolut in mineritul din această parte a țării : introducerea, montarea și punerea in funcțiune a unui complex mecanizat in numai 18 zile. în urmă cu cîțiva ahi, introducerea complexului dura 50—63 de zile.— Ca să vă formați o idee despre valoarea timpului ciștigat, rețineți că un astfel de complex ne permite să extragem zilnic 633 tone de cărbune — ne spune G. Mesaroș. Deci am produs în plus mii și mii

depun eforturi pentru punerea în valoare a tuturor rezervelor de sporire a productivității muncii. Această temă este aflată frecvent in dezbaterea organelor de conducere colectivă și a organizațiilor de partid. Cu aceste prilejuri se discută deschis, muncitorește, fără menajamente, la obiect, făcindu-se propuneri con-

Ino serie combine de de

acestora acolo unde eșteacest an, colectivul între- miniere Paroșeni s-a anga-
Fără a trece cu vederea faptul că și în această unitate fruntașă există încă posibilități de creștere în continuare a indicilor de utilizare a capacităților de producție, considerăm că o serie de elemente valoroasa ale experienței acumulate de acest colectiv pot interesa și alte colective de mineri care au condiții asemănătoare de producție :O organizarea muncii și repartizarea sarcinilor in cadrul brigăzilor care lucrează cu complexe mecanizate :• tehnologia de introducere și montare în timp record a complexelor mecanizate prin preasamblarea lor Ia suprafață ;O modul în care este organizată activitatea de întreținere și repararo a utilajelor din subteran in cadrul unui compartiment specializat, cu anumite particularități în privința numărului de muncitori, a structurii Pe meserii a acestora și a metodelor de lucru.

Comeliu CĂRLAN 
Sabin CERBII

pune în funcțiune de tăiat buș- etc., constituindîn acest sens. Este deci im- necesar să fie intensificate în și comune, pretutindeni in activitatea de control, cit si de educație în rîndul cetățe- pentru stricta respectare a obligatorii —

responsa-

Pe tinâra platforma industriala a de automatizări. De la stingă la Bistriței, la întreprinderea, de produse electrotehnice, cîțiva dintre tinerii realizatori ai- unor complexe echipamente dreapia ; electricienii Maria Breșfelean, loan Trișcă, Mârioara Coman și subinginerii Sabin Purdea și Constantin Ghiran Foto : Sandu Cristian
Pulsul dinamic al electrotehnicii

(Urmare din pag. X)ribili" ai întreprinderii. De a lua. dacă se poate spune, pulsul acelei neodihne de care ni s-a vorbit. Ce poți spune, Ia prima vedere, e că sint foarte frumoși in tinerețea lor pătrunsă de răspunderi, de maturitate ; par un fel de liceeni proiectați în viitor, într-un film de anticipație, surprinzător de tineri, pentru ceea ce fac, pentru ce au de făcut ! îi vezi lucrind, in fata unor panouri, adesea de patru-cinci ori mai mari decit ei — un fel de dulapuri în care te-aștepți să se ascundă in joacă — și nu au ochi decît pentru fuioarele de fire și firicele multicolore si pentru nenumăratele Subansamble care vor intra în echipamentul respectiv.— Chiar e nevoie de atî- ta mneentrare ? — întrebi, puțin șocat de seriozitatea lor.— Sigur că da, ne răspunde tinărul șef de secție, subinginerul Sabin Purdea. Vă dați seama ce

înseamnă chiar și un firicel din „caierul" ăsta multicolor, cum ii spuneți, legat aiurea ? Să zicem, în echipamentele de automatizări ale unei mari hidrocentrale : Porțile de Fier II, că tocmai le-am făcut. Un plus sau un minus „rătăcit" și înțepenește o întreagă instalație. Totul ar trebui apoi reluat, căutată greșeala milimetru cu milimetru. Și cind s-ar găsi, in sfirșit, cum credeți că am mai scoate capul in lume ? De fapt nici n-ar trebui să dis-utăm despre asta. Nu admitem, nu putem concepe o posibilitate.— Porțile de spus ?— Da, și nu rul obiectiv căruia am participat și noi, ne răspunde secretarul organizației dș partid, electricianul loan Triș-ă. Toate echioamentele de automatizări pentru dirijarea navigației ne Canal noi le-am făcut. „Am construit și noi Canalul Dunăre — Marea Neagră !“ —

asemeneaFier II ațieste singula realizarea

așa ne place să spunem. Și avem ca ce ne mîndri. Aceste echipamente de automatizări constituie cea mai spectaculoasă realizare a noastră de pină acum.— Da, ne simțim și noi, în felul nostru, brigadieri ai Canalului... — intervine Mărioara Coman. Am mers , în Dobrogea, cu mai instalăm echi- Acolo i cu cel îi port
și ea acolo, astă-vară, i colegi, să pamentele. împrietenit ruia, acum, îi port numele. La întoarcere ne-am căsătorit. Continuăm să facem echipamente de automatizări, iar in timpul liber avem aceleași preocupări. Astăzi, de exemplu, avem repetiție la club. Brigada noastră artistică a obținut, anul trecut, premiul II pe țară in Festivalul național „Cîntarea României". în perspectivă, am vrea să mergem, tot împreună, și Ia facultate. Știți, avem facultate de sub’ngineri, aici, la doi pași de uzină și foarte multi colegi ai noștri sint studenți la seral...

mulțim-am căii nu-

în citeva fraze, iată viața unei tinere familii. O viață clădită frumos, în cultul acelorași valori pe care pune preț tinăra generație: munca, cinstea, frumosul.Așa sint toți acești 400 de tineri de la Bistrița. Reporterilor le-a fost greu să aleagă dintre atîțiz doi-trei tineri pe care să-i prezinte cititorului. Rugat să ne a- jute. Constantin Ghiran, secretarul organizației U.T.C., se simte în dificultate. Ei, toți, au făcut aici practica, în anii de liceu sau de profesională. _ Aici au fost repartizați.au la Se ce gesc anii de școală, aici, in această uzină, în această secție, căreia i se potrivește atît de bine titlul „școală de muncă și de ducație".înțelegem că sint 400 tineri ca unul singur cum spațiul nu ne permite să schițăm, nici măcar așa, telegrafic, 400 de portrete, ne-am adresat secretarului

uniisauDe aici, mers la facultăți cursuri de specializare, cunosc prea bine, știu poate fiecare, prelun-
de e-de Și,

de partid al întreprinderii cu următoarea întrebare :— Dacă ar fi să desprindeți trăsătura principală a acestui colectiv, care ar fi aceasta, tovarășe Leon Chindea ?— Sint crescuți și educați in spiritul dragostei de muncă, a! spiritului revoluționar. Uzina, colectivul, împreună cu școala, i-a format așa cum ii avem. Ambițioși, capabili, comoe- tenți, plini da inițiativă, industria țara avea și areplini da Așa cum uzina, noastră, nevoie.Acești Bistrița, atiția si pe cuprinsul întregii țări, la Porțile de Fier U, la Mo’ru și Rovine.ri. la Focșani și Cr-'iova, ’n toate întreprinderile unde ne-am oprit să-i vedem ia lucru pe ■ ei, oameni născuți si formed in ultimele c’o"ă decenii, odată cu această industrie nouă, puternică a tării. Vîrsta acesteia are virsta lor ; iar ei au chipul orașelor noi, chipul întinerit al țării.

tineri, întîlniți la ne-au amintit de atîtia alții întilnit!

*
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experiența înaintată e ca sămînța de cea mai 
bună calitate, pusă în solul cel mai fertil

„în 1984, întreprinderile agricole de stat să devină 

exemplu de organizare, de productivitate, prin pro

ducțiile pe care le obțin“.

NICOLAE CEAUȘESCU

Dezvoltarea continuă a agriculturii țării a constituit și constituie unul din obiectivele principale ale politicii economice a partidului și statului nostru. In acest context, întreprinderilor agricole de stat le revine un rol important, ele avînd sarcina să devină încă în acest an - așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din decembrie anul trecut — un exemplu de organizare, de productivitate, prin producțiile pe care le obțin, atît în sectorul vegetal, cît și in cel animal. Este o sarcină pe deplin realizabilă. O dovedesc rezultatele și experiența unui șir de întreprinderi agricole de stat care, folosind cu maximă exigență întregul potențial productiv de .care dispun, au reușit să obțină producții mari, iar pe baza creșterii eficienței economice să realizeze, an

de an, beneficii importante. Intre unitățile care obțin rezultate remarcabile în activitatea de producție și financiară se numără întreprinderea agricolă de stat Prejmer, județul Brașov. Anul trecut, acestei unități, care a ocupat patru ani consecutiv primul loc in întrecerea socialistă, i s-a decernat pentru a doua oară înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste". De asemenea, in decursul anilor, întreprinderii i s-a mai decernat de șapte ori „Ordinul Muncii".In rîndurile care urmează ne propunem să arătăm atît rezultatele economice și financiare obținute, cît și metodele de organizare a producției și a muncii care au»contribuit la ridicarea activității întreprinderii la cote superioare.
Care smt explicațiile creșterii 

susținute a veniturilor 

de la an la an?La scurt timp după Plenara C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României din 21—22 iulie 1975, cînd s-a fundamentat planul cincinal 1976— 1980, tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut o vizită de lucru la I.A.S. Prejmer. Secretarul general al partidului a examinat împreună cu cadrele de conducere, specialiștii și muncitorii întreprinderii o serie de probleme legate de creșterea permanentă a producției agricole vegetale și animale. Au fost analizate rezultatele obținute in cultura cartofului, subliniindu-se necesitatea practicării acelor tehnologii și cultivării soiurilor care dau rezultate bune, extinderii intr-un grad mai înalt a mecanizării lucrărilor la toate culturile. O atenție aparte a fost acordată dezvoltării zootehniei, astfel incit această ramură să dețină o pondere mai mare în ansamblul producției. Tovarășul1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983Producția-marfă 100 112 116 118 129 137 170 193Veniturile 100 103 105 107 112 121 152 177Sint creșteri spectaculoase, care au fost obținute fără ca suprafața întreprinderii să se mărească. Dar oricît de spectaculoase ar fi ele, nu spun prea multe cititorului neavizat. De aceea vom recurge la cifre care exprimă valoarea lor in bani. în 1976 — anul de referință — valoarea producției-marfă a fost depășită cu 13,8 milioane lei, iar anul trecut această depășire a reprezentat 45,8 milioane lei. De asemenea, veniturile au fost depășite, în anii amintiți, cu 18 milioane și, respectiv, 85,5 milioane lei.Unii ar fi înclinați să-și pună întrebarea : cu ce costuri se obțin producțiile și care este e- ficiența economică a activității desfășurate ? Un prim indicator care „bate Ia ochi“, deosebit de semnificativ pentru specialiști și economiști, indicator care reflectă eficiența ridicată a întregii activități, îl constituie cheltuielile la mia de lei pro- ducție-marfă. în toți acești ani, aceste cheltuieli s-au situat între 800 și 900 lei (în 1983 fiind de 870 lei). Ce înseamnă a- ceasta ? Că aici, la Prejmer, se practică o agricultură de înaltă tehnicitate, care face ca la fiecare mie de lei producție- marfă să se cîștige cel puțin 100—200 lei. Or, un asemenea nivel de rentabilitate poate fi invidiat nu numai în unitățile agricole, ci chiar și de, unele unități industriale. Dealtfel, beneficiile unității au crescut an de an : 1976 — 10,2 milioane lei; 1980 — 21,9 milioane lei ; 1983 — 22,7 milioane lei. La baza acestor rezultate de prestigiu
Cum se asigură echilibrul intre 

sectoarele vegetal și animal?Profilul întreprinderii agricole de stat Prejmer este complex, ceea ce la prima vedere ar fi opus ideii de concentrare și specializare a producției. Dar nu este așa. Complexitatea ramurilor de activitate nu a exclus specializarea. Directorul întreprinderii, tovarășul Ioan Toma, ne spune : „Noi am demonstrat, prin rezultatele pe care le obținem, avantajele economice ale unei unități agricole de stat cu mai multe sectoare de activitate, dezvoltate in așa fel incit să se completeze unele pe altele. Avem patru ferme vegetale, șapte ferme pentru vaci cu lapte, un complex de testare pentru 

Nicolae Ceaușescu, apreciind că unitatea dispune de un efectiv mare de vaci din rasa Bălțată românească, a recomandat ca această rasă să fie extinsă și in alte zone agricole prin livrarea într-o proporție sporită de tău- rași. Alte indicații s-aq referit Ia diversificarea producției zootehnice prin dezvoltarea creșterii animalelor de blană și a păstrăvăriei.întregul colectiv al întreprinderii, în frunte cu organizația de partid, a desfășurat o activitate plină de răspundere pentru materializarea indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Iar rezultatele în producție și financiare au fost din an în an tot mai bune. Sint deosebit de edificatoare datele cuprinse în următorul tabel, în care este redată, in procente, luind ca bază de pornire anul 1976, evoluția a doi indicatori importanți : produc- ția-marfă și veniturile realizate.

stau producțiile vegetale și animale mereu mai mari, înalta productivitate a muncii. Asupra unor asemenea aspecte vom insista în rîndurile care urmează.Se pune întrebarea : cum a fost cu putință ca, indiferent de evoluția condițiilor climatîțe, această întreprindere să obțină producții mari, în continuă creștere de la un an la altul ? înainte de a primi răspuns la această întrebare, specialiștii unității ne ajută să oferim cîteva date referitoare la condițiile pedoclimatice in care își desfășoară activitatea întreprinderea agricolă de stat Prejmer.Terenurile unității sînt situate în șesul Bîrsei. în această zonă, solurile au o textură mijlocie, fiind în majoritate brancioguri, adică pămînt pietros, cu fertilitate medie. în ce privește precipitațiile, ele însumează anual, in medie, 590 litri de apă pe metru pătrat. însă acestea nu sînt repartizate uniform în cursul anului, ceea ce determină băltiri în unele perioade și lipsă de apă în sol în altele. Nici amplasarea ' fermelor nu este ideală. în decursul anilor, I.A.S. Prejmer a preluat terenurile fostelor întreprinderi agricole de stat Feldioara, Hălchiu și Hărman. Acum, suprafața totală a unității însumează peste 8 300 hectare, din care 5 740 hectare sint arabile. Așa, se face că unele ferme se află la distanțe de 30—40 kilometri de sediul unității. Prin urmare, condițiile de lucru nu sint ideale ; din contră, colectivul de aici se confruntă cu destule greutăți, dar care sînt învinse printr-o muncă organizată științific și condusă cu competență.

25 000 capete de porci, o crescătorie cu 50 000 de nurci și o păs- trăvărie cu o suprafață de cinci hectare luciu de apă. Fermele vegetale sint specializate în producerea cartofilor de sămință, a orzului și orzoaicei — tot pentru sămință — culturi care dau cele mai bune rezultate in zona noastră. în cadrul asola- mentului se cultivă plante furajere : porumb pentru însiloza- re, sfeclă furajeră, gulii, trifoi și lucernă. Cu altă cuvinte, profilul unității noastre are la bază experiența- din zona in care ne aflăm. Nu putem renunța ia creșterea porcilor întrucit a- ceasta a fost principala îndeletnicire a locuitorilor din partea locului. Creșterea bovinelor este 

necesară atît pentru producția de lapte și carne destinată unui mare centru industrial cum este Brașovul, cît și pentru asigurarea îngrășămintelor organice absolut necesare fertilizării solurilor atît de sărace din această zonă. Terenurile cu exces de apă, care nu au nutut fi drenate pentru a fi transformate în arabil sau pășuni, au fost amenajate în bazine în care se cresc păstrăvi, unde se realizează, anual, o producție de 42 tone pește la hectar. Crescătoria de nurci s-a dovedit a fi o activitate deosebit de rentabilă.
Cit cintăresc densitățile optime

la hectar și fertilizările

in balanța succeselor?Din cele patru ferme vegetale, trei sint specializate în cultura cartofului.Producțiile medii de cartofi, Ia hectar, realizate aici sint mari și in creștere de la un an la altul : in 1980 — 34 538 kg ; 1981 — 36 170 kg; 1982 — 37 000 kg, iar in 1983 — 45 100 kg pe o suprafață de 650 hectare.Sînt puține unități agricole care realizează asemenea pro
® DE PE ACEEAȘI SUPRAFAȚA, 
PRIN AMPLASAREA JUDICIOASA 
A CULTURILOR Șl APLICAREA 
TEHNOLOGIILOR AVANSATE, ÎN 
ȘAPTE ANI PRODUCȚIA-MARFĂ A 
CRESCUT CU 93 LA SUTĂ • ÎN 
NUMAI PATRU ANI, RECOLTA ME
DIE DE CARTOFI A SPORIT CU 
10000 KG LA HECTAR • O PRO
DUCȚIE MEDIE ANUALĂ DE 3700 
LITRI LAPTE LA UN EFECTIV DE 
4000 VACI • BENEFICIILE UNI
TĂȚII AU CRESCUT DE LA 10,2 
MILIOANE LEI ÎN 1976 LA 22,7 

MILIOANE ÎN 1983

ducții. Și trebuie avut în vedere că aici, la Prejmer, se produc cartofi pentru sămință, deci au tuberculii mai mici față de cei care sînt destinați consumului. De asemenea, s-au obținut, in medie la hectar, 6 000 kg orz de toamnă, 3 940 kg orzoaică, 50 280 kg sfeclă de zahăr etc.Despre tehnologia care a asigurat obținerea producției de cartofi s-a mai scris în .ziarul nostru. în rîndurile de față vom insista doar asupra unor elemente mai impdrtante, elemente care, în unele unități agricole, din considerente atît obiective, cît și subiective, se neglir jează. Este vorba, in primul rînd, de folosirea unor mari cantități de îngrășăminte organice. întreaga cantitate de îngrășăminte organice rezultate de la cele aproape 10 000 taurine se transportă în cîmp și sint folosite cu prioritate la . cultura cartofului.O atenție deosebită se acordă sporirii densității plantelor. La cartofi, de exemplu, se realizează o densitate de 70 000
Competenta, răspunderea si disciplina oamenilor - factori totăritori

După o analiză cu șefii de fermă referitoare la lucrările executate in ziua respectivă, directorul întreprinderii ne spune : „La locul lui de muncă fiecare este un om vrednic. Ne mîndrim cu ei. Dar oricît de conștiincios ar fi un șef de fermă sau un alt lucrător al întreprinderii, este nevoie de un program concret de muncă, de termene exacte privind executarea fiecărei lucrări. Intr-un cuvînt, este nevoie de disciplină. O disciplină care să fie respectată de toți, de Ia muncitori la conducerea intreprinderii. La noi se consideră un om disciplinat cel care își îndeplinește bine îndatoririle. Efectul — în cazul nostru — constă în aceea că toate lucrările se fac la timp". Directorul parcurge cifrele care reprezentau rezultatele muncii din ziua respectivă. Suprafața fertilizată cu îngrășăminte organice a ajuns la 900 hectare, pe care s-au dat 40 000 tone, iar cu îngrășăminte chimice — Ia peste 6 300 hectare.Deși se lăsase seara, am mai discutat cîteva ore cu directorul intreprinderii. Timp prețios pentru conducătorul unei unități de asemenea proporții, dar care știe foarte bine să-și dozeze timpul pe ore și minute. De fapt așa l-a învățat viața, cei 24 de ani de cînd se află la conducerea acestei unități agricole și în care a reușit să instaureze o stare de disciplină fermă in toate sectoarele, bazată pe stabilirea exactă a sarcinilor și controlul exigent și permanent al înfăptuirii lor. Se muncește ca într-o uzină, dar mult mai complexă, unde ai de-a face cu pămintul și apa, cu elemente ale vieții — plante și animale — cu condiții climatice care aici, în 

în cadrul sectorului industrial se prelucrează unele produse animale și vegetale obținute in întreprindere, sporind eficiența economică, subprodusele fiind folosite în furajarea animalelor. Intr-un cuvînt, este o profilare pe verticală, ceea ce asigură o eficiență superioară a întregii activități."Este vorba, așadar, de o îmbinare armonioasă a ramurilor de producție care s-au dezvoltat în proporțiile actuale datorită studiilor de eficiență economică, spiritului inventiv al specialiștilor care lucrează aici.

cuiburi la hectar. Dar pentru a se obține producții maxime este necesar ca la asemenea densități să se asigure o fertilizare abundentă a terenurilor. în acest scop, aici se folosesc mari cantități de îngrășăminte organice. în funcție de cerințele solului și categoria biologică a cartofilor, precum și de posibilitățile de transport și administrare, o parte din a- ceastă cantitate — nefermentată 

sau semifermentată — se cară de la grajduri direct pe parcele, unde se împrăștie în doze de 40—50 tone la hectar, iar cealaltă parte se depozitează în platforme mari pentru fermentare pe timp de 2—3 ani. Cantitățile puse la fermentare se transformă in mraniță și sînt aplicate, în doze de 15 tone la hectar, pe parcelele cultivate cu cartofi din categoria superelită, unde vegetația plantelor este oprită mai de: timpuriu, știut fiind că îngră- șămintele organice proaspete își continuă transformările în sol, ceea ce întîrzie vegetația. Anual se folosesc, numai la cultura cartofului, 15 000—20 000 tone îngrășăminte organice.Specialiștii unității sînt de părere că obținerea de recolte record la majoritatea culturilor este condiționată în mare măsură tocmai de folosirea unor cantități corespunzătoare de îngrășăminte organice. Pentru că — spun ei — oricîte îngrășăminte chimice s-ar aplica la hectar, ele nu pot oferi acel e- lement ce asigură procesele mi-
Țara Bîrsei, dau destulă bătaie de cap și doar indîrjirea oamenilor, îmbinată cu știința, le-au permis să învingă.— Am ascultat discuțiile pe care le-ați purtat cu șefii de fermă. Ați fost foarte ferm.— Da, v-am amintit despre disciplină. De aceea, în unele cazuri este nevoie să pui lucrurile la punct intr-un mod foarte ferm. încolo, oamenii noștri sint buni specialiști și organizatori ai muncii. Dealtfel, îmi este dificil să remarc pe toți oamenii cu merite excepționale în muncă pentru că numărul lor este foarte mare. Amintesc totuși pe inginerii Liviu Popa Roșu, loan Răuță și Pop Simion, care realizează în fermele pe care le conduc producții de 3 800—4 200 litri lapte de la fiecare vacă, pe inginerul Gheorghe Dragomir, care, așa cum ați putut constata din datele pe mai mulți ani, obține adevărate recorduri la producția de cartofi, pe medicul veterinar Nicolae Păstîrnac, șeful fermei de animale mici, care are în domeniul lui de activitate rezultate la nivel mondial. Avem un colectiv de oameni deosebit de capabili, care știu să facă a- gricultură. Și asta pentru că noi am înțeles că a conduce nu este totul; trebuie să și formezi cadre de conducere. Specialiștii noștri s-au format stimulindu-le inițiativa și simțul de răspundere.— Dar muncitorii ? Cum explicați faptul că, deși întreprinderea este situată nu departe de un centru industrial puternic — Brașovul — totuși aveți tractoriști, îngrijitori de animale ?— Da, avem mulți oameni de nădejde. Aș aminti pe mecani

crobiologice din sol care conduc la nutriția plantelor, adică materia organică. De aceea, pentru un mare număr de unități agricole, dar mai cu seamă pentru cele situate în Transilvania, zona subcarpatică și nordul Moldovei trebuie găsit un asemenea profil al producției care să îmbine perfect producția vegetală cu creșterea animalelor.— Cum explicați totuși creșterea continuă a producției medii la hectar ?— La noi, în fiecare iarnă a- nalizăm aprofundat atît factorii care contribuie la sporirea recoltelor, cît și greșelile ce se mai fac — ne spune directorul. Este vorba de' greșeli la pregătirea terenului, la stabilirea momentului optim de plantare sau la aplicarea tratamentelor împotriva bolilor și dăunătorilor. Perfecționarea tehnologiei e un bun cîștigat și nu renunțăm la el.Am aflat că, după cunoașterea rezultatelor pe 1983, întreaga conducere a întreprinderii a dezbătut împreună cu șefii de fermă de ce au existat dife
Ce rol revine selecției riguroase
----------------------------7-------------------------------

și furajării in dezvoltarea 

zootehniei?După opiniile specialiștilor de la I.AS. Prejmer, pentru un mare număr de unități agricole, dar mai cu seamă pentru cele situate în anumite zone din țară, producția vegetală trebuie să se îmbine perfect cu creșterea animalelor. Dar tot specialiștii de aici sînt de părere că trebuie practicată o asemenea zootehnie care să asigure randamente mari la producția de lapte și carne, costuri cît mai reduse la produsele obținute. Care este nivelul zootehniei practicate aici ? Cele șapte ferme de taurine ale întreprinderii numără aproape 10 000 capete, din care 5 250 vaci și juninci.în 1983 s-au obținut, în medie pe o vacă, 3 700 litri lapte la un efectiv de peste 4 000 de vaci, iar la 1 000 din ele producția medie a atins 4 300—4 400 litri lapte.La asemenea niveluri se poate ' vorbi și de o rentabilitate înaltă. Dealtfel, valoarea producției realizate în zootehnie egalează pe cea din sectorul vegetal.— Ce explică aceste rezultate ? Și in alte unități agricole se cresc animale, dar rezultatele nu se situează la asemenea niveluri de rentabilitate.— Rezultatele bune obținute în zootehnie se datoresc în mare măsură selecției și ameliorării efectivelor — ne spune medicul veterinar dr. Nicolae Anghel, director tehnic. Indicele de natalitate la vaci este de 85 la sută, un indice pe care l-am putea considera bun dacă ținem seama că unitatea noastră are un număr mare de taurine. Dar acest rezultat nu ne mulțumește. El poate fi mult mai ridicat. Că acest lucru este posibil ne-o demonstrează fermele Feldioara și Birsa, care au ajuns la un indice de natalitate de 90 la sută. Exemplul lor arată că supravegherea zilnică a animalelor și prinderea momentului optim pentru montă, efectuarea acesteia de către oameni bine pregătiți, sub controlul șefilor de fermă, poate duce la un indice de natalitate ridicat, care poate trece chiar de 90 la sută. Nu-i mai puțin adevărat că la rezultatele obținute în această privință a contribuit și buna a- sistență sanitar-veterinară care, la nivelul fermelor, este asigu
zatorii Nicolae Mozoc, Ion* Radu, Gheorghe Cuțitoi, Vasile Bai- can, pe îngrijitorii de animale Valeriu Sniridon, Ludovic Kovacs, Vasile Nada, Matei Micloș ori tehnicianul veterinar Adolf Sterns. Ei s-au format și calificat în decursul anilor. Pentru că, este bine știut, cei care știu să conducă tractorul trebuie să știe să lucreze pămintul. Noi avem mecanizatori-agronomi, îngrijitori de animale-zooteh- niști. Cit privește permanentizarea lor, aceasta se datorează veniturilor pe care le realizează ; muncind în acord global, ei sint retribuiți, în medie, cu 2 500—3 000 lei lunar. La aceasta se adaugă condițiile sociale de care beneficiază : creșe și cămine pentru copii, cantine.— Rezultatele pe care le-ațl obținut sînt o limită ?— Nicidecum — afirmă directorul. Tocmai diferențele care există între ferme, formații de lucru și intre oameni in ce privește nivelul producțiilor obținute demonstrează rezervele mari de care dispunem și care vor fi puse pe deplin in valoare prin respectarea cu mai multă Rezultatele bune obținute de Întreprinderea agricolă de stat Prejmer in sporirea, an de an, a producției vegetale și animale, in creșterea eficienței economice a întregii activități constituie o dovadă convingătoare a marilor posibilități de care dispune agricultura noastră socialistă. Totodată, ele demonstrează că este cu putință ca prin mobilizarea puternică a energiilor tuturor lucrătorilor de pe ogoare să fie îndeplinit obiectivul stabilit de conducerea partidului la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din decembrie anul trecut ca anul 1984 să fie un an al producțiilor record. Important este ca aceste experiențe să fie cunoscute, adaptate la condițiile concrete ale fiecărei unități agricole și aplicate imediat,'chiar din aceste prime zile ale primăverii, cînd se pun bazele recoltelor la majoritatea plantelor agricole.Pagină realizată de loan HERȚEG și Nicolae MOCANU

rențe mari de producție la cultura cartofului. Astfel, ferma condusă de Gheorghe Dragomir a realizat, în medie la hectar, 49 000 kg cartofi. In această fermă s-a ajuns la o asemenea perfecționare a tehnologiei incit, așa cum se afirmă aici, se mer- ge la sigur, nu pot exista surprize în ce privește nivelul producției. Și fiind vorba de diferențe, am adăuga că ferma condusă de D. Zătică a obținut 45 000 kg la hectar, iar cea a lui Gh. Stinghie — 40 000 kg. Desigur, și 40 000 kg cartofi la hectar este o recoltă bună. Dar se poate mat mult. Recoltele mai mici realizate de cele două ferme — care au dispus de aceeași bază materială — se datorează întîrzierii doar cu două-trei zile a plantării sau a lucrărilor de Întreținere a culturilor. De unde și concluzia că, pentru a se obține recolte record, specialiștii trebuie să dea dovadă de competență, răspundere în toate acțiunile pe care le inițiază, de pasiune în întreaga activitate desfășurată.

rată de cadre cu pregătire superioară. Datorită acestui fapt, în întreprinderea noastră nu au existat, in ultimii 10 ani, cazuri de boli infecto-contagioa- se, iar pierderile au fost minime. în ce privește furajarea, practicăm pășunatul liber pină toamna tîrziu. Mai presus de orice, munca în zootehnie pretinde calificare, hărnicie și răspundere. Noi am format cadre de îngrijitori bine pregătiți profesional.Oamenii care s-au format și permanentizat in fermele zootehnice ale întreprinderii beneficiază de retribuții bune in urma aplicării acordului global pentru că au în primire și efective de animale de bună calitate. Aici, cu cîțiva ani în urmă, in fiecare din cele 7 ferme de bovine , s-a creat cite un nucleu de selecție format din cele mai valoroase van sub aspect biologic, care șlnt îngrijite cu o mare răspundere și de la care sînt reținuți urmașii. Acestora li se creează condiții excelente de creștere și îngrijire, vițelele în special fiind păstrate spre a forma matca de mîine a efectivelor de vaci nu numai pentru fermele proprii, dar și pentru alte unități, cărora I.A.S. Prej- mer le livrează cite 800 exemplare anual.Desigur, întrucit numărul de animale este mare, asigurarea unor furaje în cantități îndestulătoare și într-o structură cor răspunzătoare, care să conțină toate elementele nutritive necesare unei furajări raționale, e- chilibrate, nu este în cazul I.A.S. Prejmer o chestiune simplă. Numai furajele necesare perioadei de stabujație însumează aici, la nivelul unui an, cel puțin 180 000 tone. Pentru asigurarea bazei furajere, întreprinderea dispune de 2 206 hectare teren arabil, din care doar 558 hectare cu tri- foliene, de 680 hectare fineață1, la care se adaugă circa 1 120 hectare pășune.Prin fertilizarea și buna întreținere a culturilor furajere, in ultimii ani s-au obținut Ia hectar producții record pentru zona respectivă: 160 000—170 000 kg sfeclă furajeră, 55 000—65 000 kg porumb siloz, 8—10 tone fin pe fînețele cultivate.
răspundere a normelor cuprinse în tehnologii.— Și prin perfecționarea muncii oamenilor și creșterea conștiinciozității lor — adaugă tovarășul Nicolae Păstîrnac, secretarul organizației de partid pe întreprindere. Unitatea noastră are un nivel de dotare bun. Ceea ce se cere pentru a soori și mai mult producția și eficiența economică nu sînt chestiuni ieșite din comun. Intii de toate trebuie să întărim și mai mult răspunderea oamenilor pentru producție. De aceea, noi acționăm pentru a da viață indicației tovarășului Nicolae Ceaușescu formulate la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din decembrie 1983 de a lega și mai strins pe mecanizatori și muncitori do terenurile pe care le lucrează, de ferma zootehnică. Aceasta creează, totodată, condițiile necesare aplicării în mod corespunzător a a- coțdului global. Fiecare se va bucura de rezultatele pe care le va obține și, in funcție de ele, va fi apreciat. Și aceasta este satisfacția supremă.
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OBIECTIV FUNDAMENTAL AL POLITICII AGRARE 
A P.C.R. ÎN ETAPA ACTUALĂ

Realizarea unei agriculturi moderne, intensive, de inaltâ 
productivitate si rentabilitate, asigurarea unor products mari si stabile
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în creația patriotică a oamenilor muncii 
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FUNDAMENTAREA ȘTIINȚIFICA DE CĂTRE SECRETARUL GENERAL AL PARTIDULUI, TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, A POLITICII AGRARE A P.C.R. In condițiile specifice tării noastre, agricultura reprezintă o ramură de bază, cu influentă hotărîtoare asupra dezvoltării întregii economii naționale. Este meritul secretarului general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, pornind de la realitățile economiei românești, a elaborat și transpus în viață, în cadrul unei politici agrare științific fundamentate, conceptul privind locul agriculturii in economia socialistă a României, rolul ei deosebit de activ în accelerarea progresului social-economic al țării, în ridicarea nivelului de trai al întregului popor. Gîndirea novatoare a președintelui României a pornit de la necesitatea înlăturării a tot ceea ce este vechi, perimat și nu mai corespunde noii etape de dezvoltare, făcînd drum noului, înlăturind conceptele dogmatice, ideile preconcepute, tezele depășite de practica construcției socialiste în țara noastră. Dezvoltarea accelerată, fără precedent a economiei și agriculturii românești în perioada care a urmat Congresului al IX-Iea al partidului a scos în evidență caracterul eronat și dăunător al vechilor concepții și practici, care puneau accentul in dezvoltarea economiei noastre unilateral pe creșterea cu precădere a industriei grele și subapreciau rolul agriculturii. Or, fără o agricultură dezvoltată, modernă, intensivă, de mare randament, productivitate și rentabilitate nu se poate asigura dezvoltarea echilibrată a economiei naționale, accelerarea procesului de modernizare a întregii economii. In acest context se cere subliniată orientarea realistă promovată de către tovarășul Nicolae Ceaușescu potrivit căreia, alături de industrie și în strînsă legătură cti aceasta, agricultura reprezintă o ramură de bază, cu rol esențial in dezvoltarea rapidă și echilibrată a economiei naționale, în creșterea nivelului de trai al întregului popor.Sintetizind aceste noi concepte de excepțională semnificație teoretică și practică, în cuvîntarea rostită la Congresul al II-lea al întregii țără- nimi tovarășul Nicolae Ceaușescu spunea că ,,în procesul făuririi socialismului, cooperativizarea, dezvoltarea și modernizarea agriculturii ocupă un loc principal, că promovarea unei politici agrare juste constituie o condiție esențială a dezvoltării armonioase a economiei, a edificării cu succes a noii orînduiri sociale. în lumina experienței construcției socialiste din țara noastră apare acum foarte evident că teza industrializării prioritare în detrimentul dezvoltării și modernizării agriculturii a dus de fapt la neglijarea importanței creșterii producției agricole. Aplicarea acestei orientări determină disproporții în dezvoltarea economico-socială generală, influen- țînd negativ asupra nivelului de trai".Pentru depășirea greutăților, lipsurilor și greșelilor din trecut în a- cest domeniu, perioada imediat următoare Congresului al IX-lea al P.C.R. a debutat cu o nouă concepție privind abordarea științifică a problemelor dezvoltării agriculturii. Printre principalele măsuri aplicate au fost cele privind îmbunătățirea dotării tehnice a agriculturii, mai buna folosire a pămîntului, mai ales prin extinderea suprafețelor amenajate pentru irigat, precum și a celorlalte mijloace de producție, perfecționarea organizării și conducerii unităților agricole de stat și cooperatiste etc.Pornind de la principiile generale ale socialismului și de la realitățile concrete ale țării noastre, hotărîrile Congresului al XII-lea al partidului au stabilit ca obiectiv central dezvoltarea concomitentă și puternică atît a industriei — îndeosebi a producției de materii prime și energetice — cit și a agriculturii, ca ramuri de bază ale economiei naționale. în condițiile în care creșterea mai puternică a producției agricole constituie una din prioritățile actualului cincinal, de care depinde realizarea obiectivului strategic stabilit de Congresul al XII-lea al partidu

lui privind trecerea României in rîn- dul țărilor socialiste cu nivel mediu de dezvoltare economică, partidul asigură ridicarea la un nivel și mai înalt a rolului agriculturii în dezvoltarea echilibrată a întregii economii, in satisfacerea cerințelor de viață ale poporului.Or, în condițiile României, practicarea unei agriculturi moderne, intensive este singura cale pentru obținerea unor producții vegetale și animale substanțial sporite și stabile, pentru realizarea în această principală ramură a economiei naționale a unei eficiente economice tot mai înalte. O asemenea orientare este determinată de faptul că România dispune de posibilități limitate pentru extinderea suprafețelor cultivate. De .aceea, fără a micșora din importanța acțiunii de punere in cultură a tuturor terenurilor disponibile, accentul principal se pune pe folosirea cit mai intensivă a fiecărui metru pătrat de pămint, prin aplicarea celor mai adecvate căi și măsuri de intensificare a producției, astfel că accelerarea caracterului intensiv al agriculturii este obiectivul central al politicii agrare a Partidului Comunist Român în etapa de față.
CONSULTAȚIE IN SPRIJINUL iNVĂȚĂMlNTULUI 

POLITICO-IDEOLOGIC OE LA SATE
CAILE DE ÎNFĂPTUIRE A PROGRAMULUI PARTIDULUI DE MODERNIZARE A AGRICULTURII. Bazată pe alocarea de noi resurse de producție, politica de intensificare a producției agricole în vederea modernizării tehnico-economice a agriculturii necesită, în primul rînd, fonduri sporite de investiții pentru înfăptuirea diverselor programe de extindere și perfecționare a bazei tehnico-materiale. Tocmai de aceea, la inițiativa secretarului general al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, agriculturii i-au fost alocate fonduri sporite de investiții, superioare entar celor prevăzute inițial prin programul de dezvoltare a economiei naționale.în măsura în care pămîntul — acest principal și de neînlocuit mijloc de producție al agriculturii — constituie o condiție sine qua non pentru existența și prosperitatea societății noastre, utilizarea rațională a acestuia se înscrie în prim-planul preocupărilor de politică agrară din țara noastră. Elocventă din acest punct de vedere este adoptarea Programului pentru asigurarea unor producții agricole mari și stabile prin creșterea potențialului productiv al pămîntului, mai buna organizare și folosire în mod unitar a terenurilor agricole, a întregii suprafețe a țării, realizarea irigațiilor pe circa 55—60 la sută din suprafața arabilă a țării, a lucrărilor de desecări și combaterea eroziunii solului. Prin investițiile alocate, prin amploarea lucrărilor, prin abordarea sistemică, dar mai ales prin repercusiunile pe plan economic și social, acest program este fără precedent în istoria bimilenară a poporului român. Este suficient de menționat că, prin ponderea suprafeței irigate din totalul terenului arabil, România se va situa pe primul Ioc în Europa, iar amenajarea complexă a terenului supus secetei sau Inundațiilor, in condițiile extinderii suprafețelor pe care vor fi aplicate măsuri antierozionale, va contribui la uniformizarea condițiilor de producție în profil teritorial, la un nivel care să asigure obținerea unor randamente mari și constante la -unitatea de suprafață.O parte componentă a acestui program de creștere ,a potențialului productiv al pămîntului, în condițiile extinderii suprafeței arabile mai ales pe seama terenurilor din Delta Dunării, o constituie aplicarea de a- mendamente pe terenurile agricole, folosirea tuturor resurselor de îngrășăminte organice și a unor norme 

de îngrășăminte chimice care să se apropie de cele aplicate în țările cu agricultură dezvoltată, scarificarea și afînarea adîncă pe toate terenurile care necesită asemenea lucrări. Un rol deosebit sînt chemate să-l joace asolamentele bazate pe o rotație rațională a culturilor, prin organizarea de sole mai mici, în concordanță cu nivelul de intensificare la care va ajunge agricultura în principalele zone ale țării, datorită irigării întregii suprafețe arabile.Adaptarea la noile condiții ale creșterii economice impune reconsiderarea unor elemente ale politicii de folosire rațională a fondului funciar și adoptarea unor soluții noi, începind cu modul de folosință a terenului și structura suprafețelor și terminînd cu metodele de irigare.Astfel, ca și pină acum, problema numărul unu a agriculturii românești rămîne problema cerealieră, de a cărei dezvoltare depinde evoluția tuturor celorlalte ramuri ale agriculturii. De aceea, chiar după atingerea obiectivului de 1 000 kg pe locuitor, culturile cerealiere continuă să ocupe o poziție preponderentă în structura suprafețelor cultivate. Dar s-a dovedit că, în calitatea lor de resurse furajere, cerealele sînt mari 

consumatoare de energie ; in schimb, resursele furajere naturale sînt cele mai ieftine, obținerea lor necesită consumuri energetice reduse. De a- ceea, ridicarea potențialului productiv al întinselor suprafețe de pășuni și finețe naturale a devenit un obiectiv prioritar în sporirea producției agricole. Pentru a lichida deficitul proteic din balanța furaieră, pentru a asigura o furajare echilibrată proteic a efectivelor de animale în creștere, pentru a valorifica corespunzător potențialul lor productiv se extinde cultura leguminoaselor perene (mai ales lucernă și trifoi) la circa 1 milion hectare. In același timp, pe baza practicii din ultimii ani, culturile duble (succesive), mai ales furajere, vor cunoaște o extindere fără precedent (Ia 2 milioane hectare), iar culturile intercalate vor depăși cadrul .îijgust al legumicujturii, cu- prinzînd și importante culturi de cîmo. ...în baza aceluiași concept, care urmărește Utilizarea rațională a tuturor resurselor de producție în profil teritorial, creste ponderea amenajărilor locale de irigat, iar sistemul costisitor de irigații prin aspersiune va fi înlocuit în bună parte prin irigarea pe brazde.Modificări'e în structura bazei furajere conduc Ia modificări si în structura producției animaliere. Creșterea bovinelor și creșterea ovinelor — ramurile animaliere care valorifică superior resursele furajere Ieftine provenite mai ales de pe pășuni și finețe naturale — vor cunoaște o și mai mare extindere în viitor, in timp ce creșterea porcilor și a păsărilor — mari consumatoare de furaje energofage — vor cunoaște 
o dezvoltare mai lentă.Dintre resursele de producție care pot accelera procesul de modernizare, de dezvoltare intensivă a agriculturii românești, o mențiune deosebită se impune a fi făcută în ce privește materialul de semănat, de plantat și de reproducție animală, a cărui calitate reflectă gradul de participare a științei agricole, ca principală forță de producție, in modernizarea agriculturii noastre. Elaborarea unor programe naționale speciale privind producerea de material de semănat și de plantat, precum și de animale de prăsilă cu însușiri productive superioare, în cantități sporite, cerute de nevoile în creștere ale agriculturii, se bazează pe potențialul cercetării științifice din agricultură, capabilă să creeze noi soiuri sau hibrizi de plante, noi rase de animale, corespunzătoare 

noilor condiții de producție din agricultura românească. Cu toate progresele obținute pină acum — așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — aportul cercetării științifice la intensificarea producției a- gricole poate spori considerabil, prin realizarea de noi soiuri și hibrizi care, pe lingă un potențial de producție mai ridicat, să posede însușirea de a fi mai timpurii și rezistente la condițiile de climă de la noi.Valorificarea superioară a condițiilor materiale de intensificare a agriculturii depinde însă — în măsură hotărîtoare — de calitatea factorului Om. De aceea, în programul complex și de durată adoptat și îmbogățit permanent prin activitatea practică și teoretică a Partidului Comunist Român, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. problema pregătirii multilaterale și a folosirii raționale a forței de muncă din agricultură ocupă un loc prioritar. Acuitatea problemei este determinată și de necesitatea pregătirii unei noi generații de lucrători agricoli, cu o nouă calitate profesională, corespunzătoare actualelor condiții de înzestrare tehnică a agriculturii, capabili să-și însușească și să aplice eficient tehnologiile de producție proprii unei agriculturi moderne. Aceasta impune intensificarea și perfecționarea muncii de pregătire profesională, dar mai ales a muncii instructiv-educa- tive în actualele licee agroindustriale cărora le revine sarcina de a pregăti o forță de muncă de calitate superioară pentru o agricultură de tip superior.Acumulările cantitative din agricultura românească, ca urmare a alocărilor succesive, timp de peste 30 de ani, de noi restirse materiale și financiare la unitatea de suprafață, au creat situația în care valorificarea lor eficientă este condiționată, în primul rînd, de noi investiții de inteligență care trebuie să le devanseze pe cele de mijloace materiale și financiare. Totodată, deosebită importanță prezintă pentru dezvoltarea unei agriculturi de înaltă productivitate și rentabilitate perfecționarea continuă a conducerii agriculturii, pe toate treptele și promovarea cu consecventă, în forme adaptate condițiilor din fiecare etapă de dezvoltare a agriculturii, a unei politici de stimulente — materiale și morale — care să îndemne producătorii agricoli Ia valorificarea superioară a , tuturor resurselor, la sporirea considerabilă a producției agricole. Tocmai în acest scop, politica agrară a P.C.R. pune la bazele conducerii științifice a agriculturii principiile noului, mecanism economic. Aplicarea cu consecvență a acestor principii presupune însă lichidarea verigilor intermediare inutile din sistemul de conducere a agriculturii, vitalizarea consiliilor unice agroindustriale de stat și cooperatiste în scopurile pentru care au fost create, dezvoltarea spiritului de inițiativă gospodărească a unităților agricole și a celor teritoriale în realizarea sarcinilor de- plan, mai ales în condițiile aplicării sistemului de retribuire în acord global, perfecționarea sistemului de relații de colaborare și mai ales de coresponsabi- litate în obținerea producției dintre unitățile prestatoare de servicii în agricultură și unitățile de producție agricolă.Politica de niodernizare a agriculturii. promovată cu consecvență de Partidul Comunist Român, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de înfăptuire a unei noi revoluții agrare, are 
o adîncă semnificație social-econo- mică și politică. Sporirea producției agricole, creșterea aportului agriculturii Ia mărirea venitului național și a avuției naționale reprezintă, concomitent, un aport direct la crearea condițiilor materiale și spirituale pentru transformarea României din- tr-o țară în curs de dezvoltare într-o țară socialistă cu nivel mediu de dezvoltare economică, la înfăptuirea aspirațiilor legitime ale poporului nostru de a-și făuri o viață mai bună, In rîndul națiunilor lumii.

Prof. univ. dr. Oprea 
PAKPALĂ

„Imbinîntl organic, într-o concepție armonioasă, activitatea in producție și activitatea cultural-educa- tivă și artistică, Festivalul „Cîn- tarea României" s-a afirmat tot mai mult ca o amplă manifestare a muncii și creației socialiste, cadru larg <le manifestare a talentelor creatoare ale poporului, de participare intensă a oamenilor muncii la viața spirituală nouă a țării. Este o nouă confirmare a faptului că tot ce s-a făurit mai de preț pe aceste meleaguri — atît in domeniul material, cit și in cel al vieții spirituale, al culturii și artei, este rezultatul luptei, muncii, gîn- dirii și simțirii poporului, al strădaniilor sale pentru progres și o viață mai bună. Acestor creații, anii socialismului le-au redat întreaga strălucire, ridicîndu-Ie pe un plan superior și îmbogățindu-le necontenit cu noi și noi valori".Cuvintele tovarășului Nicolae Ceaușescu subliniază o dată mai mult ponderea reală pe care mișcarea artistică de amatori a dobîn- dit-o în viața culturală a întregii țări. Experiența celor patru ediții ale Festivalului național ..Cîn- tarea României", numeroasele expoziții și întîlniri ale artiștilor . cu vizitatorii acestor expoziții, cu cele mai diverse categorii de oameni ai muncii au demonstrat elocvent faptul că avem nu doar un potențial artistic remarcabil, ci și un public deosebit de atent, de receptiv. Activitatea numeroaselor cercuri de artă plastică ale artiștilor amatori înfiripate, azi, pretutindeni, pe tot cuprinsul țării a fost răsplătită de numeroase premii și distincții în cadrul amplelor competiții'‘pri- 1 lejuite de fiecare nouă ediție a festivalului muncii și creației libere. Ampla participare a artiștilor amatori la toate etapele concursului a pus în evidență variate forțe artistice, înlesnind implicit o privire complexă nu numai asupra unor modalități diferite de abordare a tematicii propuse, dar mai ales a- supra tendinței foarte accentuate a artiștilor amatori de a ilustra in lucrările lor marile realizări ale poporului, realitățile României socialiste, sentimentele și idealurile ce-i animă în activitatea lor pe oamenii muncii, constructorii socialismului. Tot așa cum importantă a fost, în cadrul tuturor edițiilor de pină a- cum ale festivalului, lărgirea bazei de mașă a activității artistice sub directa îndrumare a artiștilor profesioniști. In multe unități economice, în instituții cu variat profil au luat ființă numeroase cercuri artistice a căror activitate a găsit modalități variate de a veni în sprijinul producției, al educării multilaterale a oamenilor. Cifrele sint în această privință deosebit de elocvente. De la 45 446 cercuri în ediția a treia s-a ajuns la 49 201 în cea de-a patra ediție. In privința parti- cipanților cifrele sînt la fel de spectaculoase : de la 804 293 membri în ediția a treia la 1 150 168 în cea de-a patra ediție. Rezultatele obținute de fiecare dată au impus o sporită exigență în selectarea și afirmarea valorilor, o orientare mai fermă în vederea creșterii nivelului artistic și, implicit, a conținutului educativ. Cele peste 1 100 de premii acordate 

cercurilor de artă plastică numai la ultima ediție a Festivalului național „Cîntarea României" constituie o mărturie elocventă a locului ‘și rolului acestei activități in ansamblul muncii cultural-artistice a oamenilor muncii, a prețuirii eforturilor lor creatoare.In București există un remarcabil potențial creator, numeroase cercuri de artă plastică cu bogată și îndelungă tradiție, cercuri a căror activitate se desfășoară rodnic sub îndrumarea competentă a unor critici de artă și artiști profesioniști. Am aminti astfel printre cele mai active : cenaclul „Octavian Goga", cenaclul „Gheorghe Petrașcu", cercul 

Mihai Plămădeala : ORE DE MUNCA

de grafică de la Casa de cultură a sectorului 4, cercul de artă plastică „loan Andreescu" de la Casa corpului didactic, cercul de pictură „Ion Țuculescu", acelea de la Clubul comerț și Institutul de hematologie, cercul de artă decorativă de la Institutul de construcții, cercul de ce- ramică-sticlă de la Centrala industriei sticlei și ceramicii fine ș.a.„Dorim — ne-a spus tovarășa directoare Maria Margine — ca prin întreaga noastră activitate, prin colaborarea cu Asociația artiștilor plastici amatori, printr-o colaborare pe care-o dorim mai strînsă cu U.G.S.R. și U.T.C., să realizăm plusuri de calitate în activitatea plas- ticienilor amatori, plusuri care să însemne de fapt tot atitea cîștiguri pe planul educației nu numai estetice, ci și morale, cetățenești. Numărul artiștilor amatori a crescut foarte mult, in toate domeniile artei. Rezultate' ale activității lor recente vor fi prezentate în cadrul tradiționalei „Primăveri culturale bucureștene", iar altele in cadrul bogatelor manifestări pe care -le vom organiza în cinstea celor 40 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă".„Este o activitate a cărei importanță și eficacitate se manifestă mai ales acum, 'in etapa de masă a noii ediții, a 5-a, a Festivalului național „Cîntarea României", a adăugat Alexandra Titu. încercăm să formăm atît creatori, oameni 

care să se manifeste din punct de vedere artistic la cel mai înalt nivel, dar și un public conștient, apt să comunice cu valori ale culturii naționale și universale." Variate forme de concurs, printre care trebuie amintit concursul intitulat „România, patria mea dragă", activitatea numeroaselor studiouri de lucru ale artistului amator in cadrul cărora se comentează atît lucrările premiate, cit și celelalte, numeroase alte acțiuni organizate de Centrul de îndrumare în colaborare cu specialiști, cum ar fi conferințele cu diapozitive pe variate teme de artă contemporană, organizarea de expoziții în cadrul unor mari întreprinderi, uzine și instituții bucureș- tene pe lingă modalitățile obișnuite de prezentare a iucrări- lor contribuie la această acțiune formativă.Vorbind u-n e despre activitatea. cenaclulu „Gheorghe Pe- trașcu" pe care-I conduce, despre expozițiile deschise pină acum, expoziții în ca- d-ul cărora s-au distins artiști a- matori precum Constantin Vulcan, T. Cuzino, Moțiu Petro. Torni Liviu. Victor Cozachicvici. Ivan Dumitru ș.a„ despre taberele do creație organizate, inginerul Vasile Parizescu (președinte al Asociației artiștilor plastici amatori) a subliniat preocuparea constantă „de a ridica nivelul artistic al lucrărilor Ia cote cit mai înalte pe calea unui studiu aprofundat al tradițiilor noastre artistice".Lucrările artiștilor plastici a- matori au ilustrat în numeroase manifestări integrate Festivalului național „Cîntarea României" faotul că disponibilitatea față de cele mai diverse modalități de ex- ________ presie coexistă cu vizibile și foarte accentuate orientări spre realitățile și realizările cele mai de seamă ale României socialiste. Pregătite pen- tru tradiționala expoziție de primăvară, ce se va deschide în cu- rind, lucrările membrilor cenaclului „Ion Țuculescu" al Clubului sindicatelor sanitare ne-au demonstrat că a fost depășită în multe cazuri simpla consemnare ilustrativă, urmărindu-se perfecționarea mijloacelor de a reda cit mai expresiv marile realizări ale poporului nostru. Am regăsit de curînd la sediul clubului pe citiva dintre membrii acestui cenaclu (înființat acum aproape trei decenii) la lucru, in plin proces de selectare a lucrărilor sub îndrumarea criticului de artă Radu Ionescu. Salonul de "rimăvară intrat in tradiția activității cenaclului va reuni și in acest an, în cinstea Zilei sănătății, lucrări ale unor creatori care s-au afirmat prin pasiunea lor pentru artă. Sint rezultate la care s-a ajuns, dună cum au remarcat Radu Ionescu, Iacob Anencov și Viorica Mîndru (secretara cenaclului), in urma unei bogate și constante activități care . a urmărit înnobilarea noțiunii de artist amator prin- tr-o atentă îndrumare, prin întil- niri și discuții cu numeroși creatori, cu publicul larg. Fiindcă, în ultimă instanță, activitatea cercurilor de artă plastică are menirea de a se adresa oamenilor, de a-i educa, de a-i familiariza cu valorile umaniste ale artei, cu mesajul ei militant.
Marina PREUTU

tv
z Dintr-o recoltă Infinit mai bogată, editura „Emi- nescu" publică o antologie de versuri — Lingă inima tării — apartinind lau- reaților celei de-a treia ediții a Festivalului național „Cîntarea României". Sint aproape o sută de autori, printre care in mod sigur cîțiva poeți adevă- rați, cărora un juriu competent le-a acordat, cu generozitatea și exigenta cuvenite, un gir ce urmează a fi onorat. Membri ai cercurilor și cenaclurilor literare din întreprinderi, uzine, șantiere, școli, universități, din sate și din unități militare, ei sint muncitori, țărani, cooperatori, tehnicieni, elevi, studențl, cadre didactice, activiști culturali, oameni ai muncii români sau a- parținind naționalităților conlocuitoare : oameni ai țării, din toată tara. Și cum țara trăiește in toți poeții, indiferent unde-și scriu versurile, la gura sobei ticsite cu coceni sau la gura minei ori a cuptorului Siemens Martin, se poate spune că inima tării se aude puternic în poeziile acestor fii al săi, dintre care nu este exclus să se înalțe cîndva „cel ales", poetul reprezentativ capabil, prin talentul său unic.

să exprime o epocă expri- mîndu-se pe sine.Să ne mulțumim deocamdată cu sensul generos al dăruirii lor intru cuvînt pe pragul curat al limbii române, limbă în fagurii căreia acești muncitori și țărani trăiesc poetic cu sfială și delicatețe, cu iubire și cu sensibilitate. Cei mai mulți, simpli și „neprefăcuți", scriu o poezie dezbrăcată de uniforma vreunei mode: singura și pura lor aspirație fiind aceea de a-și numi în cuvinte cit mai alese și mai însuflețite iubirea față de cei care le-au dat viață, fată de țara străbună inveșmîntată prin munca lor în haine noi și strălucitoare, față de istoria în zidul căreia trăiesc, aidoma Anei lui Manole, eroii luptelor pentru neatîrnare și egalitate socială. Ei înalță cintece de vibrantă dragoste pentru patria socialistă, pentru partid și secretarul general al partidului. Titlul antologiei, „Lingă inima țării" (prefață : Nicolae Dragoș), este nu numai simbolic, dar profund a- devărat, exprimă însăși condiția lor umană, precum și crezul lor poetic : cei care fac să bată mai viguros inima țării prin munca lor mereu întineritoare, ca o magică vrajă

LÎNGĂ INIMA TĂRIIa „tinereții fără bătrînețe", năzuiesc să dea simțirii lor vibrante puterea și durata cuvîntului — cel mai trainic depozit cuprinzind mărturiile pe care generațiile și le înscriu pe arcul istoriei.Una dintre cele mai semnificative caracteristici ale acestor versuri, scrise „lingă inima tării", constă în resimțirea indestructibilei înrădăcinări in solul patriei. Și nu este vorba de cazul special al așa-numi- ților „poeți-țărani", oameni care, trăind mereu la tară, sint fatal configurați sufletește de acest spațiu matrice, precum scrie, în altă antologie, poate cel mai talentat dintre ei: „Uriașe, nemișcătoare valuri / ale oceanului meu. / Peste voi visam / să zbor in lumea cea plină de minuni — / spre albe cetăți cu antice coloane. / A fost că n-am zburat, / aveam rădăcinile mult prea adinei / și-n cîntecele mele vuia numai pădurea. / O, nemuritoare valuri transilvane !“. (Cîntec pentru dealuri, Vasile Dâncu, Runcu-Salvei, Bistrița-Năsăud). Dan Moi-

sii, maistru la Combinatul de utilaj greu-Iași, găsește „pămint de poezii" pe „cimpuri mărginite de stele și cerbi" pe unde „sufletul cu frunzele cîteoda-
ba-1 bolnavă de coase". Un alt muncitor, Vasile Tarta din Satu Mare, închină și el, ca țăranul Vasile Dâncu, un cintec dealului, spațiului deschis — amintire

Antologie de versuri 
ale oamenilor muncii 

laureati ai Festivalului 
național 

„Cîntarea României"
tâ mai zburdă" și, cu un invincibil suflet țărănesc, simte cum „cimpia arde de-atita pămint dezvelit". Ca o neliniștită pasăre migratoare, el se întoarce, într-o primăvară simbolică, pe cărarea de mulți pierdută : „Cărarea pădurii întoarsă de vint / veghează plugul cu brazdele-ntoarse —/ dar cine poate să mai amine o zi / in luncă iar-

profundă a admirabilului său vis de poet : „Umblă dealul arămiu / Prin solare crengi de vise /.../ Veșnic dealu-i arămiu / Prin solare crengi de vise / Eu ve- ni-voi mal tîrziu / îmbrăcat în trei narcise. / Ard in văile încinse / Ci mă simt mereu mai viu / Sîngele din turme mi se / Plimbă-n trupul sidefiu". Muncitorul Cristian Dică din Alexan

dria mărturisește la rln- du-i că, potrivit unei „statornice meniri", „Intr-un bob de grîu locuiesc, eu — lacrima soarelui / împlinind gestul șoptit al unui țăran / trecut in pridvorul nopții, / templu de liniște în care s-au frint / zboruri viclene, sclipiri obosite. ' ca și cum nouri fierbinți ar încolți în inima ierburilor". Intr-o închinare ce ni-1 sugerează pe Horea, voievodul țăranilor, el scrie a- ceste vibrante versuri patriotice : „Căci m-au vîn- dut pieirii și m-au întins pe roată / să nu le-ntunec somnul și rîvna de moșii, / dar roata întru datini s-a-ncins de mine toată / și drumurile toate în veac le înroșii". Sufletul țărănesc pe care-1 mărturisesc toate aceste poeme aparți- nînd unor muncitori din puternica industrie românească de azi nu are însă nimic de-a face cu nostalgia vechilor semănătoriști ori cu dezrădăcinarea spasmodică a proaspeților orășeni ; să observăm. reci- tindu-le, că în ele se afirmă o mare libertate interioară, precum și volupta-

tea gîndului rostit deschis și limpede.Acești poeți se simt liberi In exprimarea demnă a condiției lor umane de azi și nicidecum spirite retar- datare, intirziate. Au conștiința' permanențelor și apelează la repere istorice și mitologice care dau adin- cime și trăinicie trăirilor omenești. Foarte exact definește nobilul aliaj de etică tovărășească și spirit muncitoresc profesorul Dumitru Țiganiuc din Botoșani : „Acești constructori care curg din sate / cu țuica și cu pîinea-ntr-un prosop, / mai au pe pluguri oasele plecate / și saltă cărămida ca pe-un snop /.../ și dacă dorm la vreun etaj cu norii, / îi imboldește-un foc dinspre plămini / și- aud prin geana lor căzînd cocorii / spre casa cu copaci și oi și cîini". Sufletul „navetist" al țăranului-mun- citor, bun meseriaș in uzină și harnic gospodar în „satul de reședință" este surprins în metafore memorabile. chiar dacă putem presupune că poetul acesta i-a citit cu atenție pe Ion Gheorghe a cărui „vertebră de pămint" se simte în versurile de mai sus. In fine, iată și un poet care locuiește la tară : Ion Stan P*- trașcu din comuna Zorler ®. Mare, Caraș-Severin, cara

Insă nu „cîntă" plaiul și iarba verde, ci compune „poeme cosmogonice" de o rafinată naivitate : „Roata morii se-nvirtește / Cum pămintul se roteșțp... / Cine unge axele ? / Cine dă puterile ? Omul face una, două, / Cine face luna nouă ? / Omul face trei și patru, / Cine face-ntune- catu ? / Omul face cinci și șase / Cine-aer de mătase ? / Omul face șapte, opt, / Cine face griul copt ? / Omul face nouă, zece, / Cine lumea o petrece ?“ Si iată și o emoționantă, profundă profesiune de credință in puterea miraculoasă a poeziei, datorată acestui poet țăran : „Am început să văd fără de ochi, să aud fără urechi, să miros fără nas și să simt fără să pipăi ; închid ochii și prevăd vremea cu un an mai înainte. îmi imaginez ceea ce a rămas de la alții". Așa gîndește poezia un poet, un țăran nu de' lingă, ci chiar din inima țării, unul dintre numeroasele talente din popor la a căror largă cunoaștere Festivalul național „Cîntarea României" are un rol ho- .tăritor, întruchipînd strălucit forma democratică de atragere a maselor la actul de cultură și de creație.
C. STANESCU

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

10,00 Finalele turneului Internațional de 
box „Centura de aur" (aspecte)

10.45 Viața satului (parțial color) 
12,00 Lumea copiilor
13.15 Album duminical © Telesport (ora 

15,30) — Fotbal : F.C. Argeș — 
Sportul studențesc

18.30 Micul ecran pentru cel mici ,
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal (parțial color)
19.15 Melodii de neuitat
19.45 Telecinemateca. Ciclul : „Mari 

actori". „Bătălia pentru Roma".
21.25 Pe aripile muzicii și ale dansului
21.45 Telejurnal (parțial color) ® Sport

PROGRAMUL 2
9,00 Cultivarea limbii șt a literaturii 

române în școală
9,30 Bucuriile muzicii. Enesciana

10,00 Din țările socialiste
10.30 Din viața de concert a Capitalei
11.35 Film serial : „Jean Christophe".
12.30 Salonul TV al artelor plastice
13.15 Mic dicționar de operă și balet. 
14,00 Pași de viață lungă
14.25 Muzică ușoară
14,40 O viață pentru o idee : Nicola® 

Gh. Lupu
15,10 Teatru TV : „Castelul din Car- 

pați".
16.35 Desene animate
17,00 Serată muzicală TV.
18.30 Orizont cultural
19,00 Telejurnal
19.15 Telerama
19.45 Instantanee
20,00 Seară de operă : „Boema®
20,55 Retrospectiva Festivalurilor de jai
21.30 Din tainele arhivelor
21.45 Telejurnal © Sport

LUNI 19 MARTIE 1984
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Actualitatea în economi®.
20.35 A patriei cinstire
20.45 Copiii, florile vieții
20,55 Film artistic : „Furtuna®
22,05 Memoria documentelor <■
22.20 Telejurnal (parțial color)
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Vizita ministrului relațiilor externe 
al R. P. Angola

A

La București s-au încheiat, simbătă, convorbirile oficiale intre ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Ștefan Andrei, și ministrul relațiilor externe al Republicii Populare Angola, Paulo Teixeira Jorge.
★

în aceeași zi, s-au încheiat, la București, lucrările celei de-a IV-a sesiuni a Comisiei mixte intergu- vernamentale româno-angoleze de cooperare economică și tehnică.Pornind de la stadiul actual al relațiilor economice bilaterale, care, în lumina înțelegerilor și hot/ririlor convenite cu prilejul întîlnirilor și convorbirilor româno-angoleze la nivel înalt, au cunoscut o evoluție continuu ascendentă, cele două delegații au stabilit noi acțiuni, momite să conducă la dezvoltarea în continuare a acestor relații, Ia adin-
Convorbiri privind dezvoltarea colaborării economice 

între România și R. D. Germanăîn zilele de 16 și 17 martie au avut loc convorbiri intre delegațiile organelor centrale de planificare din Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană, coridu- se de tovarășii Ștefan Bîrlea, președintele Comitetului de Stat al Planificării, și, respectiv, Gerhard Schii- rer, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.D. Germane; președintele Comisiei de Stat a Planificării.în spiritul înțelegerilor și ho'ărî- rilor convenite cu ocazia întîlnirilor și convorbirilor la nivel înalt, delegațiile au analizat stadiul actual al relațiilor economice bilaterale, modalitățile de extindere a colaborării
CronicaSîmbătă, la sediul Uniunii compozitorilor și muzicologilor a fost semnată o înțelegere de colaborare pe anul 1934 între Uniunea compozitori-
vremea

Timpul probabil pentru intervalul cu
prins între 18 martie, ora 20 — 21 mar
tie, ora 20. In țară : Vremea va fi rece 
îndeosebi in nordul și centrul țării. 
Cerul va fi variabil mai mult noros, 
în regiunile estice șl de sud. Pe alocuri 
va ninge slab. Spre sfîrșltul intervalu
lui, izolat precipitațiile vor fi și sub 
formă. de ploaie. Vintul va sufla slab 
pină Ia moderat cu intensificări loca
le in Moldova, Dobrogea - și Bărăgan, 
predominlnd din sectorul nordic. Tem

ȘTIRI SPORTIVEJ BOX. La Palatul sporturilor și culturii din Capitală ,ya avea loc azi, iide'ja. ora 10, măreg gală a finalelor pentru „centurile de aur“ la cele 12 categorii. în ordinea categoriilor, vor lupta pentru aceste trofee cu prestigiu internațional următoarele perechi de sportivi : D. Șchiopu (România)— Pak En Ham (R.P.D. Coreeană), C. Tițoiu (România) — Kim Zu En (R.P.D. Coreeană), K. Takami (Japonia) — R. Echevarria (Cuba), Je En Cu (R P.D. Coreeană) — V. Mirosni- cenko (U.R.S.S.), E. Nergui (Mongolia) — P. Stoiu (România), M. Fulger (România) — M. Gruescu (România), R. Obreja (România) — J. Hernandez (Cuba), G. Simion (România)— A. Samonin (U.R.S.S.), D. Mari- cescu (România) — I. Petrescu 

cirea cooperării dintre România și Angola in domeniile industriei, agriculturii, mineritului, transporturilor, precum și în alte sectoare de activitate.La încheierea lucrărilor, președinții celor două părți în comisie — Ște-' fan Andrei, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, și Paulo Teixeira Jorge, ministrul relațiilor externe al R.P Angola, au semnat protocolul sesiunii.
★Conducătorul delegației angoleze a avut, de asemenea, convorbiri cu Gheorghe Vlad, ministrul petrolului, și la Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, cu Ferdinand Nagv, ministru secretar de stat, și Marin Canisizu. ministru secretar de stat, șeful departamentului industriei alimentare. (Agerpres) 

și cooperării între cele două țări pe multiple planuri, de lărgire și diversificare a schimburilor reciproce de mărfuri. Au fost 'discutate, totodată, măsurile menite să conducă la dezvoltarea conlucrării dintre cele două organe centrale de planificare cu privire la programele pe termen lung de colaborare economică și teh- nico-științifică, de specializ-re șl cooperare în producție în diferite ramuri de interes reciproc.La încheierea convorbirilor, conducătorii celor două delegații au semnat un p-otocol. ,A fost de față Siegfried Bock, ambasadorul R.D. Germane la București.
zileilor și muzicologilor din Republica Socialistă România și Uniunea compozitorilor din U.R.S.S. Documentul stabilește măsuri pentru lărgirea colaborării dintre cele două uniuni.

peratura aerului va continua să scadă 
in primele zile, apoi va crește ușor. 
Minimele vor fi cuprinse intre minus 
13 și minus 3 grade, mai ridicate spre 
sfîrșltul intervalului, iar maximele in
tre minus 2 $i plus 8 grade. Pe alocuri 
se va produce ceață. In București : 
Vreme rece cu cerul variabil mal mult 
noros. Vor cădea precipitații slabe, în
deosebi sub formă de ninsoare. Vintul 
va sufla slab pină la moderat. Tempe
ratura aerului va continua să scadă in 
primele zile, apoi va crește ușor. Mi
nimele vor fi cuprinse între minus 5 
și minus 2 grade, iar maximele între 
plus 2 și plus 6 grade. (Liana Cazacioc, 
meteorolog de serviciu).

(România), E. Misiak (Polonia) — S. Lakomîec (Polonia), G; Preda (România) — M. Paisz (România) și T. Pîrjol (România) — A. Luksin (U.R.S.S.).FOTBAL. în etapa a XXIV-a din divizia A se vor juca astăzi, de la ora 15,30, opt meciuri : la Pitești, in cea mai interesantă partidă pentru partea de frunte a clasamentului, F.C. Argeș — Sportul studențesc ; Ia București, Rapid — Jiul ; la Iași, Politehnica — Universitatea Craiova; la Hunedoara, Corvinul — Chimia ; la Bacău, S.C. Bacău — Steaua ; la Tg. Mureș, A S.A. — Dunărea; li Ploiești, Petrolul — F.C. Bihor ; la Tirgoviște, C.S. Tîrgovișțe — F.C. Baia Mare. Meciul Dinamo — F.C. Olt a fost amînat.

40 DE ÂN[ DE MARI l^BÎNZI 
SUB STINDARDUL PARTIDULUI

| OAMENII MUNCII CONSTRUCTORI Șl CRONICARI DE ISTORIE NOUĂ j 

j SCRISORI DE LA CETITORII „SCÎNTEII“ j.

O FAMILIE MUNCITOREASCĂ
Uzina „Electroputere" din Craio

va, creație viguroasă a politicii 
economice a partidului nostru, a 
cunoscut o dezvoltare rapidă mai 
ales in anii de cind, la Congresul 
al IX-lea, in fruntea partidului 
nostru a fost ales iubitul nos
tru conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. De la locomotivele de 
mină, electrocarele și tramvaiele 
din anii ’50, de la primele motoare 
electrice de 4,5 kW la motoarele de 2 100 kW, la locomotivele electrice 
de 5 100 kW — acesta este drumul 
parcurs de „Electroputere", cea 
mai mare și mai modernă unitate a 
industriei electrotehnice românești. 
Mulți, foarte mulți dintre membrii 
colectivului de aici sint fii și fiice 
ale marii noastre familii muncito
rești. Aici au învățat, aici și-au 
format familiile, aici și-au afirmat 
aptitudinile.

Printre ei se numără, de pildă, 
familia Golescu — el și soția sa, 
Ștefania, muncitori, iar fiica, Ani-

MUNCIM PENTRU BINELE NOSTRU COMUN
Sint unul dintre locuitorii muni

cipiului Sfintu Gheorghe care poate 
să se mindrească cu faptul că a 
fost martorul ocular al profunde
lor transformări ce au schimbat 
înfățișarea orășelului de altădată. 
Ce era Sfintu Gheorghe acum 40 
de ani ? Un orășel in care indus
trie. era reprezentată doar de cea 
textilă, de fabrica de țigarete și de 
industria locală. Astăzi, privind 
înapoi la anii care au trec.t, pu
tem să spunem că orașul nostru a 
crescut „intr-un an cit altul in 
zece". Și nu exagerez afirmind 
aceasta : numărul locuitorilor ora
șului aproape s-a triplat, s-a-', con
struit peste 15 000 de apartamente, 
iar industria este reprezentată de 
întreprinderi mari și puternice ce 
dau economiei naționale produse 
importante, de înaltă tehnicitate.

Fac parte din colectivul de mun
că a! întreprinderii de aparataje 
electrice auto și motoare electrice, 
prima reprezentantă a industriei 
constructoare de mașini in orașul 
nostru. La sfîrșltul anului trecut, 
cind am sărbătorit 10 ani de la 
intrarea în funcțiune a primelor

RĂSUNĂ
. Poate fi scurtată legătura ferovia
ră actuală dintre București și Sibiu 
cu 200 de kilometri? Da, răspund, 
prin faptele lor de muncă, con
structorii căii ferate Vilcele — Rm. 
Vîlcea. Ei și-au făcut apariția pe 
meleagurile dintre Argeș și Topo- 
log, alăturindu-se sondorilor care, 
căutind și găsind, alături de izvoa
rele de apă, și izvoare de aur ne
gru, au înălțat aici, printre fagi și 
stejari, turle de sonde, au trans
format potecile și cărările ce legau 
căsuțele risipite pe dealuri sau 
prin munți ale așezărilor Vilcele, 
Tutana, Pielești, Boișoara, Titești 
în drumuri asfaltate.

Răsună Valea Tutanei ! Dificila 
construcție, cu o lungime de 37 km, 

șoara, operatoare la centrul de 
calcul electronic ; familia Vitan. el 
maistru, soția sa, Victoria, tehni
cian, fiul, Adrian, controlor de ca
litate. Șl Adrian și soția sa sint 
absolvenți ai școlii profesionale și 
liceului industrial de pe lingă 
uzină ; familiile Razga, Stegaru, 
Puf an, Cristea, Dișa și multe altele 
și-au legat numele in decursul ani
lor de mai toate marile izbinzi ale 
constructorilor de mașini și apara
te electrice de la Craiova.

Ocupind un loc fruntaș in între
cerea pe județ, colectivul nostru 
și-a asigurat o bază temeinică pen
tru a întimpina cum se cuvine cele 
două mari evenimente din viața 
națiunii noastre : sărbătorirea celei 
de-a 40-a aniversări a revoluției de 
eliberare socială și națională și 
Congresul al XIII-lea al partidului.Secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a fost oaspetele uzinei noastre de 9 ori! 
Aceste emoționante întilniri, indi

capacități, gradul de înnoire a pro
duselor era de 58,1 la sută față 
de 43 la sută planificat.

Cei aproape 3 000 de muncitori ai 
întreprinderii noastre sint doar 
unul din detașamentele oamenilor 
muncii din Sfintu Gheorghe ocu
pate in ramuri moderne ale indus
triei. In ultimii 10 ani s-au con
struit in orașul nostru noi uni
tăți importante : întreprinderea de 
mașini, agregate și subansamble 
auto, combinatul de prelucrare a 
lemnului, întreprinderea de prelu
crare a maselor plastice, ca să 
amintesc doar citeva de pe plat
forma industrială, ce s-a conturat 
pe malul Oltului, întreprinderi că
tre care se îndreaptă, zi de zi, mii 
de oameni ai muncii — români și 
maghiari — mulți dintre ei re'n- 
torși acasă din diferite colțuri pu
ternic industrializate ale țării, cind 
au auzit că și aici s-au creat con
diții de muncă in industrie.

Bineînțeles, dezvoltarea indus
triei a adus după sine dezvoltarea 
multîaterală a orașului. Au răsărit 
cartiere întregi, dintre care unele 
au atiția locuitori cit avea acum 
citeva decenii întregul oraș, cum

VALEA ȘI LA
cu zeci de tunele și viaducte, avan
sează zi de zi prin, munca neobo
sită a oamenilor ajutați de mașini 
puternice. Acum se lucrează ‘din 
plin la tronsoanele terminale Vil
cele și Rm. Vilcea. Tronsonul Vil
cele este porțiunea cea mai grea a 
întregului traseu. Colectivul de aici 
are de realizat în acest an 20 km 
de drum, de fier pe un teren supra- 
accidentat : se sapă tunele, se 
arcuiesc peste văi și prăpăstii via
ducte și poduri, se fac lucrări de 
terasamente și ziduri de sprijin. 
Pină lâ sfirșitul anului în curs, pe 
porțiunea Vilcele — Tutana vor 
porni primele garnituri. Se înscriu 
in graficele stabilite și lucrările de 
pe tronsonul de 10 km Tutana, pre- 

cațiile șt sfaturile prețioase primite 
din partea conducătorului partidu
lui și statului nostru se regăsesc in 
rezultatele noastre. Planul produc
ției fizice și cel sortimental pe pri
mele două luni ale anului 1984 
au fost îndeplinite. întreprinderea 
noastră asigură in prezent peste 99 
la sută din producția de transfor
matoare de putere a țării, 57,4 la 
sută din producția de locomotive 
electrice și diesel-electrice pentru 
liniile magistrale și peste 38 la sută 
din producția de mașini electrice 
rotative.

Iată cartea de vizită cu care nu
meroasa noastră familie muncito
rească se pregătește să intîmpine 
cele două mari evenimente din 
viața politică a țării și să sărbăto
rească 35 de ani de la înființarea sa.

Dumitra ANTONIEbobinatoare,Erou al Muncii Socialiste, întreprinderea „Electroputere"
sint „Simeria", „Ciucului", „Oltu
lui", „Gării", „Lenin", cuprinzind 
căminele zecilor de mii de oameni 
ai muncii. S-au construit școli, 
grădinițe, creșe, cămine pentru ne- 
familiști, s-a lărgit rețeaua comer
cială. Concomitent s-a lărgit și re
țeaua de prestări de servicii. Avem 
o modernă casă de cultură a sindi
catelor, sală de expoziții. Galeri
ile de artă au primit un lăcaș nou, 
s-a construit un nou cinematograf, 
o sală a sporturilor, un patinoar 
artificial, bazin de înot.

Sintem conștienți că toate aceste 
transformări înnoitoare, schimba
rea întregului curs al vieții noas
tre se datoresc politicii profund 
științifice a partidului și statului 
nostru, gindită și promovată cu 
atîta clarviziune de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și care asigură 
înflorirea, și progresul întregii 
noastre țări.

SZILAGYI J6zsef lăcătuș montor, întreprinderea de aparataje electrice auto și motoare electrice, Sfîntu Gheorghe
TUTANA

cum și cele de construire a viaduc
tului Topolog. Se muncește cu spor, 
cu entuziasm, în ciuda tuturor di
ficultăților;, și pe traseul Rm. Vilcea 
— Ciofrîngeni.

Infruntind vitregiile naturii și 
ale terenului, constructorii de pe 
unul din principalele șantiere fe
roviare ale țării sint hotăriți să 
transpună in viață indicațiile tova
rășului Nicolae Ceaușescu de a se 
da in exploatare, înainte de înche
ierea actualului cincinal, noua cale 
ferată Vilcele —> Rimnicu Vilcea.

Vasile NEGESCU corespondent voluntar, Pitești

W1M ȚĂRILE SOCIALISTE

UNIUNEA SOVIETICĂ:

Ritmurile construcției 
pe pâmîntul BielorusieiCălătorind pe plaiurile Bielorusiei, făcind cunoștință cu realizările ei remarcabile, gindul te duce, involuntar, spre anii ocupației fasciste, cind au fost complet distruse 209 orașe și 9 200 de sate, cînd, in lupta indîrjită, cu cotropitorii și-a pierdut viața fiecare al patrulea locuitor al republicii.După război, țara a renăscut în- tr-un ritm rapid, de înalt dinamism. Industria ei deține primul loc pe întreaga Uniune la producția de autocamioane de mare tonaj, locul al doilea la cea de fibre și fire sintetice, locul al treilea la mașini- unelte, tractoare și la alte nroduse.Uzina de tractoare din Minsk este cea mai mare întreprindere cu a- cest profil din Uniunea Sovietică. Ea ocupă nu mai puțin de 155 hectare, suprafața productivă a halelor fiind de o iumătate de milion de metri pățrați. De pe porțile uzinei iese fiecare al cincilea tractor sovietic. în cele trei decenii care au trecut de la punerea în funcțiune a întreprinderii, pe linia ascendentă a modernizării continue s-au succedat 50 de modele. „Vedeta" este tractorul universal „Belarus", de 50 ,C.P„ distins la diverse exooziții internaționale cu medalii de aur și de argint. Tractoarele bieloruse 'pot fi intîlnite nu numai pe ogoarele Uniunii Sovietice, ci și în neste 70 de țări străinei V'Zitînd secțiile uzinei, remarci la fiecare pas nivelul avansat de mecanizare și automatizare a producției.Orașul Soligorsk... Este o așezare alcătuită numai din blocuri înalte. Explicația : fiecare metru pătrat de teren are o valoare deosebită, pentru că... sub oraș și în subsolul întregii regiuni înconjurătoare se află cel mai mare zăcămint de săruri de notasiu din Uniunea Sovietică. „Comoara" este depusă in patru straturi succesive, la o adîn- cime de numai 400—690 metri. Galeriile, de o formă perfect cilindrică, cu un diametru de trei metri, tăiate de cuțitul rotativ al combinelor, nu sînt armate, straturile de săruri și rocile ce le acoperă fiind suficient de rezistente. Toate operațiile de extragere a prețioasei materii prime sînt mecanizate și automatizate. Cele patru combinate de înnobilare existente aici asigură peste jumătate din producția de potasiu a Uniunii Sovietice. Mori uriașe mărunțesc blocurile de sare, iar instalațiile de flotare separă clorura de potasiu de cea de sodiu. De la Soligorsk se expediază anual fabricilor de îngrășăminte din U.R.S.S., precum și la export, milioane, de tone de potasiu.Metamorfoze profunde s-au ..'produs și în viața satelor bieloruse. Țăranul bielorus era obișnuit din vremuri străvechi să trudească din greu pe un pămint puțin roditor, din care fiecare al treilea hectar era acoperit de bălți. în anii puterii sovietice s-a schimbat, treptat, însuși caracterul muncii țăranului. An de an au crescut investițiile în dezvoltarea agriculturii ; mlaștinile au fost silite să se retragă. Pe milioanele de hectare de păminturi noi cresc acum cereale, cartofi, sfeclă de zahăr, nlante furaiere Au fost corectate albiile a zeci de rîuri. 

ÎNSEMNĂRI 
DE CĂLĂTORIE

s-au amenajat lacuri artificiale care au devenit, la rîndul lor, „ogoarele albastre" ale unor crescătorii moderne de pește. De la mecanizarea lucrărilor grele s-a trecut la mecanizarea complexă a majorității operațiilor. Azi, in agricultura Bielorusiei revin de fiecare lucrător poște 20 de cai putere „in’.iă- mați" in diverse mașini. în comparație cu nivelul antebelic, nroduc- ția agricolă globală s-a dublat, iar recolta de cereale a sporit de patru ori.Se schimbă și înfățișarea așezărilor rurale. Se traduce in viață un proiect de reconstrucție și comasare a celor 28 000 de sate și cătune din republică în circa 6 000 de agro- orășele. Primele au și fost construite. Printre ele se numără, de pildă, localitatea Veretelișki. Străzile ei sint mărginite de case cochete, cu un etaj sau numai cu parter, proiectate de către arhitecți cu concursul direct al colhoznicilor. Toate au încălzire centrală, ' canalizare, telefon. Arhitectura modernă se îmbină astfel cu un confort comparabil cu cel urban. Străzile dispuse radial converg sore o niață centrală, unde se află școala, instituțiile publice, centrul comercial și al serviciilor, un mic hotel, un bloc cu citeva etaje, în apartamentele căruia locuiesc specialiștii colhozului.Capitala Bielorusiei, orașul Minsk, are venerabila virstă, atestată de documente, de peste 900 de ani. La 3 iulie 1944, cînd soldații Armatei sovietice, împreună cu partizanii i-au iz.gonit pe cotropitorii hitle- riști, orașul era un imens morman de moloz. Astăzi el este un oraș modern, cu bulevarde drente, piețe largi, cu numeroase parcuri, cu edificii publice impunătoare, cu numeroase instituții științifice si culturale. Universitatea de aici are peste 10 000 de studenți, iar Institutul politehnic — circa 8 000. Există în oraș și institute superioare de economie, medicină, agronomie. Academia de știinte a republicii are peste 30 de institute de cercetări si secții în care îsi desfășoară activitatea peste 4 000 oameni de ștHnță.în noile cartiere ale orașului, cu o arhitectură modernă, se dau anual în folosmtă apartamente cu o suprafață totală de circa 600 000 metri pătrați, ceea ce înseamnă cîte un Minsk antebelic la fiecare doi ani. Prinde contur noul centru al capitalei Bielorusiei. Rîulețul Visloci, care traversează orașul, este menit să alimenteze o sMbă de oglinzi de apă înconjurate de zone verzi, destinate să sporească frumusețea părții centrale a Minskului....Străinii care au văzut îndată dună război pămîntul pustiit și pîr- jolit al Bielorusiei spuneau că va fi nevoie de cel puțin un secol nen- tru a se reface tot ce au distrus cotropitorii fasciști. Dar poporul nu numai că a reconstituit în ritm rapid tot ce a fost distrus, ci a pășit cu îndrăzneală înainte, angajat, alături de celelalte popoare sovietice, în vasta operă de construcție comunistă.
Silviu PODINĂPROFESIA MEDICULUI ESTE VIAȚA

(Urmare din pag. I)întemeierii unei familii, cu tot ce implică acest act, inclusiv bucuria de a avea și crește copii, li se dau îndrumări medicale și staturi practice pentru viitoarea lor viață de familie. Mai sînt și alte asemenea acțiuni, dar eu consider că cel mai important este ca, din clipa cind se stabilește starea de graviditate, medicul să devină sfătuitorul apropiat, aș zice chiar confidentul viitoarei mame. El, medicul, poate atunci să stimuleze și să întrețină dorința femeii de a da naștere unui copil și de a veghea ca a- cest copil să vină pe lume sănătos. Și, desigur, de a preveni avorturile cu toate nefericitele lor consecințe.— E un efort din partea medicului ?— Este. Dar un efort răsplătit de mari satisfacții. Imaginați-vă : mergi pe stradă și deodată ești oprit de cineva. Nu cunoști persoana in cauză sau nu ți-o mai amintești. Dar te ajută ea : .„Tovarășă doctor, iată copilul acela care dacă n-ați fi fost dumneavoastră să mă încurajați și să-mi dați atîta sprijin, n-ar fi venit pe lume". Și-abia atunci observi că lingă femeia aceea se află o fată, o adolescentă superbă. O minune a vieții.

într-un sat de pe întinsul Bărăganului, o tînără doctoriță, medic de circumscripție în comuna Grindu, județul Ialomița. Ea, dr. Ștefania Ristache, ne snune în aceeași ordine de idei :— De cînd mă pregăteam pentru examenul de admitere sau mai bine zis de cînd mi-am făcut crez din profesia aleasă, m-am angajat față de mine să merg acolo unde voi fi repartizată, unde oamenii au nevoie de aportul meu. în ultimii 10 ani pină la sosirea mea, pe aici trecuseră 10 medici, dar nu rămăsese nici unul. De atunci, în șase ani și jumătate, eu, bucureș- teancă get-beget, am devenit om al satului. Soțul meu, inginer agronom, este originar din localitate, iar cei doi copii — Valentin și Nicoleta, de 4 și respectiv 2 ani — s-au născut și trăiesc in Grindu. E minunat să fii medicul satului, să trăiești în mijlocul oamenilor săi, copiii să ți se nască intre ai lor. ca ai lor de sănătoși și iubiți — pentru că, trebuie să vă spun, oamenii de-aici iubesc nespus copiii. Poate șl de a- ceea, în special femeile, mamele, îmi sînt prietene. «Merg în toate casele în care știu că urmează să vină pe lume un copil pentru că știu cîtă nevoie este, în astfel de situații, de prezența medicului, de sfatu

rile și de îngrijirile Iui pentru a depăși momentele dificile sau, pur și simplu, îngrijorările, mai ales lâ primul copil. Eu, ca medic aici, mă simt răspunzătoare pentru orice viată de om care abia se înfiripă. De )a 1 noiembrie 1977 și pină in prezent, in comuna Grindu s-au născut 269 de copii, iar dispensarul nostru se înscrie la mortalitatea infantilă cu cifra zero. Un zero care înseamnă viață. Copiii care sînt acum în clasa I sînt, într-un fel, și copiii mei...O veche tradiție a satelor românești făcea ca moașa care a aiutat la nașterea unui copil să fie socotită, de către cel „moșit", ca rudă apropiată, poftită la toate evenimentele mai imoortante din viața sa. Așa, bunăoară, în comuna Conal- nlc Mănăștur din Maramureș, care numără 12 sate și o populație de 6 344 locuitori. La dispensar lucrează, de 30 de ani, același medic de prestigiu, Liviu Pașca, născut în localitate. Jumătate din poDU- lația comunei s-a născut de cînd se află el în acest post. Și-a recrutat singur ajutoarele de la casa de nașteri, adică pe cele 4 moașe, care, și ele, sînt tot din localitate, au familie și eonii.Dialogul îl purtăm cu una

dintre ele, asistenta de obstetrică și ginecologie Eusefina Roman.— Cum vă consideră lumea din sat și ce gindiți dumneavoastră despre ea ?— Am înțeles de-a lungul anilor sensul mai adine al cuvintelor tovarășului doctor care ne-a spus că moașa e un fel de soră mai mare ori prietenă a viitoarei mame. Ziua de muncă, pe teren. înseamnă 20 de kilometri de drum — iarnă, vară, timp frumos — prin satele de care răsnund, adică odată la trei luni calc în fiecare casă. Și nu-i ușor să urci in Pre- luca Nouă sau Preluca Veche, 12 kilometri pe munte, cînd zăpada e pină la briu. Bărbații de pe aici se duc la mină ori la întreprinderi din Baia M: re, bătrînele sint cu lumea lor, iar tinerele viitoare mame au nevoie de sfaturi, de îndemnuri, de lămuriri, de încurajări. Vin la „școala mamei", dar pînă atunci ce fac cu neliniștile ?— Ce fel de neliniști ?— Intru într-o casă și mă lămuresc imediat. întreb : Ce-i cu tine? Tu ai să-mi spui ceva ! „Ce mă fac ? — recunoaște femeia într-un tirziu. Mama asta a mea mă pune pe foc. Zice că doar n-o să-mi fac băiatul de rușine, fiindcă a împlinit deja 14 ani, iar eu vreau să mai

aduc pe lume un copil. Sînt disperată!". în asemenea cazuri trebuie vindecat sufletul, trebuie ofilită o mentalitate greșită, l-am spus femeii ceea ce. trebuia, iar la naștere a adus pe lume o fetiță frumoasă ca o floare și sănătoasă. Si mi-a spus : „Dacă nu veneai atunci la mine, cu vorba dumitale, ce mare bucurie era să pierd pentru toată viața !“. Ei, și mai sînt și altfel de cazuri, fel de fel. întotdeauna eu trebuie să am grijă, ca de lumina ochilor, de viața pruncilor care se pregătesc să vină pe lume.în slujba vieții, în slujba familiei. Iată nobila menire a tuturor celor pe care societatea i-a pregătit și i-a învestit cu răspunderea de a face ca poporul nostru să fie, în prezent și in viitor, sănătos și puternic, pădure deasă de stejari. Misiunea lor patriotică este aceea încredințată de partidul și statul nostru, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, anume de a face totul pentru ca, prin toate mijloacele de asistență medicală, să se revină la cursul demografic firesc, normal, pentru fericirea familiilor și înflorirea patriei.
Mihai CARANF1Lși corespondenții „Scînteii"

cinema
0 Imposibila iubire : SCALA
(11 03 72) — 9,15; 12,30; 15,45; t9, EX
CELSIOR (65 49 45) — 8,15; 11; 16; 19, 
GLORIA (47 46 75) — 8,45; 15,45; 19.
• Secretul lui Bachus : PATRIA
(11 86 25) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, MODERN (23 71 01) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, BUCUREȘTI
(15 61 54) — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18;
20.15.
© Trecătoarele iubiri : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
0 Ringul : FEROVIAR (50 51 40) — 9; 
11; 13,15; 15.30; 17,45; 19,45, CULTU
RAL (83 50 13) — 9; 11,15: 13.30: 15.45; 
18; 20,15, FLAMURA (85 77 12) — 8,15; 
12; 14; 16; 18; 20.
0 Prea cald pentru luna mai : GIU- 
LEȘTI (17 55 46) — 9: 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, VOLGA (79 71 26) — 9; 
11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.
• Un petic de cer : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Bocet vesel: VIITORUL (11 48 03) 
— 15.30; 17,30; 19.30.
© Aventurile ursuleților polari — 
13,30; Secretul cifrului — 15; 17; 19: 
FLACARA (20 33 40).
© Haiducul năzdrăvan — 9; 10,45;
12.30; 14; 17,30, îndrăgostit la propria 
dorință — 15,30; 19,30 : DOINA
(16 35 38).
• Arma misterioasă : TIMPURI NOI
(156110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20, ARTA (213186) — 9; 11; 13; 15;
17,15; 19.30.
0 Gară pentru doi : GRI VITA 
(17 08 58) — 7,45; 12,15; 14,45; 17.15;
19.45: COSMOS (27 54 95) — 9; 11,30; 
14; 16,30: 19.
0 Astă-seară dansăm in familie : 
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18. 20.
© Scuzați, dv. vedeți fotbal ? : CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15; 17,15; 19,30. 
0 Old Shatterhand : LUCEAFĂRUL 
(15 37 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
O Operațiunea Crossbow : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.

0 Febra aurului : FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11,30; 14; 16,30; <19,15. 
MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18: 20,15.
0 Competiția: FAVORIT (45 31 70) — 
9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15, FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9,30; 14,30; 17; 
19,45.
0 Afacerea Pigot : VICTORIA
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Efendi: BUZEȘTI (50 43 58) — 14; 
16; 18; 20.
0 Strada Hanovra : DACIA (50 35 94) 
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Dublu delict : UNION (13 49 04) — 
9.30; 11,30: 13,30: 15.45: 18: 20.
0 Imperiul contraatacă : LIRA 
(31 71 71) — 15.30; 19.
0 Cascadorul Hooper : DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15,30: 17,30: 19.30.
0 Naufragiul : PACEA (60 30 85) —
15,30: 17,30: 19.30.
0 Salamandra : STUDIO (59 53 15) — 
10: 12; 14; 16: 18; 20. AURORA.
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
0 Zică ce vor zice : POPULAR 
(35 15 17) — 15,30; 17,30: 19,30.
0 Războiul stelelor : MUNCA
(21 50 97) — 15.30; 18.30.
0 Domnișoara Noorie : TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.

teatre
0 Teatrul National (14 7171, sala 
mică) : Ploșnița — 10; Gaițele — 
19,30; (sala „Ion Vasllescu", 12 27 45): 
Inocentul — 10; Comedie de modă 
veche — 19,30; (sala Atelier) : Car
tea Iui Ioviță — 11; între patru ochi 
(A) — 19; (sala Batiștei) : Gimnasti
că sentimentală — 19.
0 Filarmonica „George Enescu“ 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert e- 
ducativ pentru elevi, susținut de or
chestra liceului de artă ,,^’eorge Enes- 
cu“. Dirijor : Nicolae Racu — 11; Sea
ră de sonate. Anda Petrovici — vioa
ră, Nicolae Licareț — pian — 19.
0 Teatrul de operetă (14 80 11) : Leo

nard — 10,30; Vinzătorul de păsări
— 19.
© Opera Română (13 18 57) : Coppelia
— 11; Liceul de coregrafie — 18.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Luna dezmoșteniților — 10; Amintiri
— 15; Gustul parvenirii — 19; fsala 
Grădina Icoanei, 12 44 16) ; Răceala — 
10; Anecdote provinciale — 15; O zi 
de odihnă — 19.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Mania pos
turilor — 10,30; Ivona, principesa 
Burgundiei — 18.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ne
cunoscuta și funcționarul (anVnât 
din 4 III) — 10,30; Politica — 19.30.
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Arma secretă a I”i Arhimede — 10: 
Măseaua de minte — 15; Misterul 
Agamemnon — 19.
© Teatrul .,Notta”a“ (sala Ma^heru, 
59 31 03) : Micul infern — 10; Mrța în 
sac — 15; Negru și roșu — 19,30; (sa?a 
Studio) : Trăsura Ia scară — 10,r0; 
Pensiunea doamnei Olimpia — 15,30; 
Calandria — 19.
© Teatrul Glulești (sala Mai estic, 
14 72 34) : Serenadă tîrzie — 10: 15; 
Nu ne naștem toți la aceeași virstă
— 19,30; (sala Giulești. 18 04 85) : Mi
lionarul sărac — 10; 19; (la clubul 
I.C.T.B.) : Năpasta — 10.
0 Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo a! 
II-Iea — 16: Revista revistelor — 19.30: 
(sala Victoria. 59 58 65) : Frumosul 
din pădurea zăpăcită — 19,30.
0 Ansamblul „Rapsodia româr>ă“ 
(13 13 00) : Fata moșului cea harnică 

—- 10,30: Bun venit la Rapsodia — 19. 
0 Teatrul „Ion Creangă14 (50 26 55) : 
Cine se teme de crocodil 7 — 10,30;
Snectacol de muzică și poezie — 17; 
19,30.
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : O 
fetiță cintă un cîntec — 10; 12; înco
tro, căl'.ițule ? — 17.
0 Circul București (11 0120) : Spec
tacolul Circului Mare din Moscova — 
10; 16; 19,30.
0 St”dioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Bună seara, domnule 
Wilde — 19.
© Estrada Armatei (sala C.C.A., 
13 60 64) : Estrada in croazieră — 
16,30; 19,30.

© ORAȘ PLUTITOR. Va rămine oare o utopie, sau .. ? Cart este că specialistul japonez K. Terai a propus construirea în largul oceanului, la 200 de mile de Tokio, a unui oraș- satelit cu o populație de două milioane de locuitori. Conform proiectului, orașul ar urma să fie amplasat pe patru „punți" avind, fiecare, o suprafață de cite 5 kilometri pătrați. 'Fe puntea superioară vor fi amplasate locuințele, magazinele, parcurile, chiar și un aeroport. Pe cea de-a doua se va afla sistemul de transporturi, respectiv o rețea de metrouri cu garnituri ce vor circula în regim automat. Pe cea de-a treia punte va fi amenajat centrul industrial al orașului, cuprinzind întreprinderi utilate după ultimul cuvint al 

tehnicii. Pe puntea inferioară vor fi instalate sistemele de canalizare, telecomunicații și alte servicii de importanță vitală. Cele patru punți vor fi construite pe 10 000 de stîlpl de oțel plutitori, goi pe dinăuntru, conectați cu rezervoare cu apă, controlate cu ajutorul computerelor, asigurindu-se astfel stabilitatea întregii construcții. U- topie? Dar cîte „utopii" nu au fost transformate de știință și tehnică în realități ? !
©VEHICULE CU MO

TOARE ELECTRICE. întreprinderea din Luton (Marea Britanie) a firmei „Bedford Comercial Vehicles" a intrat în funcțiune prima linie de fabricație din lume pentru realizarea 

unor vehicule cu motor electric. Este vorba de autodube de tip „CF“, destinate aprovizionării cu mărfuri și produse a magazinelor din diverse localități din țară. Anul acesta, de pe linia de montaj vor ieși 300 a- s«m»nei vehicule. Autodubele ,,CF“ cu motor electric ating o viteză de pină la 80 km pe oră și au o autonomie de mers — fără reîncărcarea bateriilor — de circa 100 km. Ele pot transporta peste o tonă de mărfuri. Avantajele unui asemenea vehicul sînt evidente : „combustibilul" și întreținerea costă cu 50% mai puțin decît la cele cu motoare convenționale ; poluarea atmosferei se reduce practic la zero ; zgomotul produs este imperceptibil.

□ Pretutindeni
® UN MISTERIOS 

OBIECT COSMIC a £ost descoperit recent cu ajutorul telescopului cu raze infraroșii instalat la bordul satelitului a- merican „IRAS". Astronomii nu au ajuns la vreo concluzie, fiind emise mai multe ipoteze referitoare la natura sa. Ar fi posibil să fie cea de a zecea planetă a sistemului solar — un gigant alcătuit dintr-o masă gazoasă de dimensiunile planetei Jupiter, cu o temperatură prea scăzută pentru a putea radia în 

spectrul vizibil, și aflat la o distanță de 80 de trilioane de km de Pămint. Este, poate, o „pro- tostea", încă și mai îndepărtată. Semnale de la misteriosul obiect au fost înregistrate în două rîn- duri de către telescopul satelitului la un interval de o iumătate de an. în acest răstimp, el nu și-a schimbat poziția, aflată la limita vestică a constelației Orion.
® SUCCESE ÎN Ml- 

CROCHIRURGIE. La ^i- talul nr. 6 din Shanghai s-a e- fectuat, sub conducerea docto

rului Chen Zhongwei, o complicată operație, care s-a încheiat cu succes : transplantarea degetelor de la picioare la miini. O tînără muncitoare și-a pierdut, ca urmare a unui accident de muncă, falangele’ de Ia ambele miini. Din rămășițele de degete de la miini, cărora le-au fost „adăugate" falange ale degetelor de Ia picioare, au fost „reconstruite" mîinile pacientei, care acum poate să se pieptă- ne. să facă treburi gosnod "Testi, să răsfoiască paginile unei cărți ș.a. Operația a durat 18 ore. Rezultate remarcabile a obținut și dr. Zhon Lirong, de la spitalul din Danxian, provincia Henan, care a „replantat" un deget după 33 de ore și 45 minute de la accident. Publicația „China Features" relatează și despre 

alte asemenea succese in micro- chirurgie.
© „MINIROBOT".Fir- ma americană „Microrobot" a pus la punct un minirobot avînd o înălțime de 30 cm și o mină mecanică ce poate ridica o greutate de peste 600 grame, scrie revista „Newsweek". „Ro- boțelul" este destinat fabricilor de medicamente, pentru a fi instalat lingă banda rulantă și a introduce biletul cu instrucțiunile de folosire în cutiile cu medicamente.
® MOTIVELE CREȘTE

RII TENSIUNII ARTERIA
LE. Cercetătorul sovietic în domeniul bolilor cardio-vasculare, Iuvenalii Postnov, apreciază că 

15 la sută dintre oameni se nasc cu tendințe de a deveni hipertonici. dar creșterea tensiunii arteriale se inre’ist-ea-ă de cele mai multe ori la locui- to-ii o-aselor care au denăsit v’rsta de 40 de ani. în urma studii'or efectuate de Postnov și de colaboratorii săi asup-a celulelor sîngelui la oamenii care suferă de hioertensiune arterială. s-a stabilit că boa'a apa-e in urma defectelor care survin la membranele celulelor, absorbția de calciu în singe denă- șind normalul. Defectele membranelor sînt ereditare, consideră cercetătorii, dar ele se manifestă îndeosebi in condiții de stress sau la persoane care consumă excesiv sare, alcool, sau la fumători.



PRAGA

Convorbiri economice româno-cehoslovace
al C.C. al Gu- Româ- Gerle,

la Congresul al IX-lea al P.M.U.P.PRAGA 17 (Agerpres). — La Praga au avut loc convorbiri între tovarășul Marin Enache, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al P.C.R., viceprim-ministru vernului Republicii Socialiste nia, și tovarășul Ladislav vicepreședinte al Guvernului R. S. Cehoslovace, președinții celor două părți în Comisia mixtă guvernamentală româno-cehoslovacă de colaborare economică și tehnico-științi-

fică. Au fost discutate și convenite noi măsuri pentru dezvoltarea, în continuare, a colaborării economice, pe baza specializării și adincirii cooperării în producție, pentru creșterea volumului schimburilor comerciale. Au avut loc, de asemenea, întilniri de lucru cu ministrul industriei construcțiilor de mașini generale, ministrul industriei metalurgiei și construcțiilor de mașini grele, cu alți factori de răspundere din domeniul economic.

I

Politica externă de pace a țării noastre, indisolubil legată de ideile și 
tezele novatoare ale gindirii politice și activității secretarului general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, acțiunile consacrate dezarmării, înțelegerii 
și colaborării pașnice dintre națiuni iși găsesc reflectarea in mijloacele 
de informare in masă de pe diferite meridiane. Presa de peste hotare 
evidențiază inițiativele, propunerile, demersurile repetate ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, apelurile la rațiune, la unirea eforturilor pentru a se 
acționa, pină nu este prea tirziu, pentru încetarea cursei periculoase a 
înarmărilor nucleare, pentru revenirea la masa tratativelor în ‘vederea 
încheierii unui acord care să ducă la oprirea amplasării rachetelor cu rază 
medie de acțiune in Europa, la retragerea și distrugerea celor existente, 
la făurirea unei Europe unite, fără arme nucleare, a unei Europe a păcii 
și colaborării.

Totodată, faptele de muncă ale poporului nostru, angajat in edifica
rea societății socialiste multilateral dezvoltate, realizările dobîndite in 
toate sferele vieții economico-sociale sint amplu reliefate in paginile 
presei de peste hotare.Vocația păcii este o trăsătură definitorie a spiritului românesc, hotă- ritoare pentru gîndirea și modul său de a trăi, se subliniază într-un comentariu difuzat de agenția „ECO- MOND PRESS" din Italia.„Tradiția luptei responșabile împotriva pericolului de război, pentru pace și înțelegere intre popoare a fost ridicată de România la un nivel superior în ultimii ani, cînd pericolul unui război devastator a sporit ca urmare a cursei nelimitate a înarmărilor, a menținerii unor focare de conflict regionale, cu implicații pe plan mondial. Cu atit mai activă este, în prezent, această luptă, cu rădăcini istorice în trecutul milenar al ținuturilor românești, care a cunoscut tea mai grăitoare și viguroasă expresie, asumînd noi valențe, în perioada de cind la conducerea țării se află Nicolae Ceaușescu", președintelui României cu interes și aprobare, nu neglijează nici o ocazie pentru a reafirma voința sa de pace".„Inițiativele în sprijinul păcii — relevă „Ecomond Press" — constituie temeliile consensului internațional și ale prestigiului pe care l-a acumulat România și care se concentrează în prestigiul conducătorului însuși".„Trebuie arătat că viziunea ședintelui Nicolae Ceaușescu privire la legătura esențială independența națională și mondială nu izvorăște doar din plu- riseculara tradiție a luptei poporului român de apărare a ființei sale naționale — se arată, în continuare, în comentariu. Concepția fundamentală a politicii românești se află în deplină concordanță cu realitățile contemporane, pornind de la necesități și de la posibilități in condițiile elanului ideilor de libertate, independență, suveranitate, egalitate. In acest sens, coexistența pașnică dintre statele lumii, despre care se discută de ani de zile tot mai mult, poate fi edificată doar prin mijlocirea deplinei înțelegeri intre națiuni libere și egale".„Ținînd seama că asigurarea păcii reprezintă problema fundamentală a zilelor noastre, România se pronunță cu fermitate pentru încetarea cursei înarmărilor, care presupune cheltuieli exorbitante, resimțite din plin de toate popoarele lumii, această cursă iresponsabilă sporind în același timp pericolul unor confruntări militare. Dezvoltarea noilor arme, îndeosebi dotarea cu rachete nucleare, extinderea zonelor în care acestea sînt instalate, inclusiv pe continentul european, constituie motive în plus de îngrijorare" — relevă, în încheiere, comentariul menționat.Cotidianul „AVANTI" din Italia a publicat articolul „Activitatea diplomatică a României — o cale bună pentru destindere". Ziarul face o trecere în revistă a relațiilor internaționale ale României, subliniind rolul determinant Nicolae Ceaușescu Iiticii interne și noastre.Referindu-se la matică a României, „aceasta a fost posibilă impulsului popular, care la rîndul său izvorăște din tradițiile extraordinare ale lupței pentru independență națională". Poporul român a trebuit să apere sau să reciștige independența, menționează ziarul. „Avânți" reliefează strategia de largă persnectivă „promovată cu pri- cenere și curaj Nicolae Ceaușescu țional".în încheiere se bilitățile existente . carea colaborării româno-italiene pe arena internațională, pentru avansarea de inițiative comune.într-un articol intitulat „Destinderea și România", publicația „COOPERATIVE TIMES", din Marea

președintele „Inițiativele sînt urmărite deoarece el

săupre- cu dintre pacea

al președintelui în elaborarea po- externe a țăriiactivitatea diplo- ziarul scrie că datorită

de președintele pe plan internaevidențiază posi- pentru intensifi-
Britanie, relevă : Președintele

Ceaușescu este un bărbat curajos, care crede in destindere și, oriunde s-a aflat, a făcut eforturi pentru a realiza acest obiectiv, timp în urmă, el a Sovietice și Statelor Unite să peze cursa înarmărilor și, ales, să ajungă la o înțelegere vind renunțarea la amplasarea chetelor cu rază medie de acțiune în Europa și reducerea numărului celor existente.România consideră că, în cazul în care în 1984 nu se ajunge la un acord referitor la neamplasarea în continuare de rachete nucleare, trebuie luată în considerare posibilitatea neamplasării rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune cel puțin pe teritoriile Republicii Federale Germania, Republicii Democrate Germane, Republicii Socialiste Cehoslovace și ale altor state, ca o măsură intermediară pînă ia realizarea

Nu cu mult cerut Uniunii sto- mai pri- ra-

Relatări și comentarii 
în presa din diferite 

țări ale lumii

unei înțelegeri Ia negocierile sovie- to-americane.Președintele Nicolae Ceaușescu a arătat cit este de important ca pînă la eliberarea Europei de arme nucleare să fie create zone denuclea- rizate pe continent și că trebuie acționat în direcția sprijinirii tuturor eforturilor vizînd crearea de zone denuclearizate în Balcani, în nordul Europei și in alte părți ale continentului, ca parte integrantă a procesului de înfăptuire a dezarmării și Securității pe acest continent. Președintele Nicolae Ceaușescu — relevă publicația britanică — a afirmat că Statele Unite și Uniunea Sovietică trebuie să facă tot posibilul pentru ca negocierile americano-so- vietice să se încheie cu succes, să oprească cursa tot mai intensă a înarmării nucleare în Europa, să convină asupra unor măsuri concrete de dezarmare nucleară pe continent, ceea ce reprezintă aspirația fundamentală a popoarelor europene, a tuturor popoarelor care pot contribui la destindere și la îmbunătățirea climatului internațional.Această chemare a președintelui Ceaușescu trebuie desigur să se bucure de sprijinul tuturor oamenilor de bună credință, care recunosc că stocarea și amplasarea de noi arme nucleare nu contribuie cu nimic la securitatea nici unei națiuni, ci, dimpotrivă, pot provoca o escaladare necontrolată, care în viitorul nu prea îndepărtat poate atrage după sine distrugerea civilizației noastre de astăzi.Sub titlul „Popoarele fac front comun împotriva înarmărilor", revista indiană „FAIR IDEA" prezintă concepția și activitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu privind rolul maselor largi populare în înlăturarea pericolului pe care înarmarea îl reprezintă pentru pacea popoarelor, importanța unirii tuturor forțelor progresiste pentru evitarea războiului, în asigurarea unui curs pozitiv al vieții internaționale, în concordanță cu interesele și aspirațiile lor fundamentale. Publicația evidențiază aprecierea președintelui Nicolae Ceaușescu potrivit căreia în nici o perioadă a istoriei nu au existat forțe atit de puternice care să lupte pentru dezarmare și pace, ceea ce reflectă faptul că masele sînt conștiente de pericolul războiului.„în viziunea României socialiste și a președintelui Nicolae Ceaușescu — relevă „Fair Idea" — situația gravă care s-a creat prin înarmarea nucleară poate fi depășită numai prin acțiuni concertato ale tuturor popoarelor lumii. Prin acțiuni în deplină unitate, într-un spirit de res-

ponsabilitate pentru existența lor, popoarele pot opri cursul evenimentelor spre catastrofă, ele pot impune dezarmarea, dezarmarea nucleară in primul rînd, pot asigura pacea, libertatea și independența fiecărui popor, dreptul fundamental al popoarelor la existentă, la viață. Propunerile și inițiativele românești privind oprirea desfășurării noilor rachete cu rază medie de acțiune se bucură de largi aprecieri în viața internațională, deoarece ele sînt în concordanță cu aspirațiile legitime ale întregii omeniri".Sub titlul „Propuneri de pace", „EXPRESSO", din Portugalia, reliefează demersurile pe plan internațional ale conducătorului partidului și statului nostru vizind reducerea încordării. Președintele Nicolae Ceaușescu — reamintește ziarul — face apel Ia reducerea încordării și reluarea dialogului, propune aplicarea unui program efectiv de dezarmare și de înghețare a bugetelor militare. în articol sint prezentate luările de poziție ale președintelui României privind oprirea instalării de noi rachetă nucleare în Europa, retragerea și distrugerea celor existente.Punînd în evidență politica constructivă promovată de tara noastră, publicația „TROIS MONDES", editată de Colegiul internațional al lumii a treia, cu sediul la Paris, menționează că pentru a ne da seama de aceasta este suficient să analizăm rolul României la reuniunile asupra securității europene sau să reamintim luările sale de poziție în legătură cu o serie de evenimente internaționale. „Pacea este o permanență în politica românească" — subliniază „Trois Moncfes", relevînd că „relațiile României cu țările lumii a treia sînt excelente", că „Africa, Asia, lumea arabă. America Latină nu au decît să-și exprime satisfacția pentru cooperarea cu România".Preocupările și programele de acțiune privind creșterea calității muncii și utilizarea rațională a energiei și materiilor prime în economia națională a României sînt prezentate de ziarul polonez „TRYBUNA LUDU" într-un amplu articol care subliniază accentul pus în activitatea noastră economică pe îmbunătățirea calității produselor, creșterea productivității muncii, diminuarea cheltuielilor de producție și sporirea rentabilității. Ziarul polonez arată, apelind la o serie de exemple concrete, preocupările existente în direcția introducerii unor tehnologii moderne de producție, utilizării integrale a parcului de mașini, mai bunei organizări a muncii, reutili- zării materiilor prime secundare.Revista poloneză „PRZEGLAD TYGODNIOWY" a publicat un amplu articol despre Canalul Dunăre—Marea Neagră, cuprinzînd aprecieri elogioase la adresa constructorilor români, a efortului deosebit al acestora. Publicația relevă perspectivele pe care le deschide noul canal pentru transportul fluvial european.Dintre articolele pe care presa sovietică le consacră realizărilor oamenilor muncii din țara noastră în diferite domenii de activitate, menționăm corespondența publicată de ziarul „PRAVDA" consacrată activității colectivului întreprinderii de tractoare și mașini agricole din Craiova pentru sporirea productivității muncii, relatarea revistei „ECONOMICESKAIA GAZETA" privind preocupările legate de utilizarea rațională a energiei și materiilor prime.Locul noastră, voltarea României socialiste, prezența ei in toate domeniile de activitate — productivă, de cercetare, învățămînt, cultură, social-politică — sînt evidențiate de agenția cubaneză „PRENSA LATINA".în articolul „România — rolul important al micilor întreprinderi" ziarul marocan „AL BAY ANE" ilustrează cu date elocvente dezvoltarea acestui important domeniu economic.„Calcule estimative relevă că, prin dezvoltarea micii industrii, este posibilă satisfacerea tot mai bună a cererilor populației din punct de vedere al volumului și structurii mărfurilor" — scrie cotidianul, evidențiind că in actualul cincinal se alocă investiții importante unităților micii industrii. „Este o rețea extrem de diferențiată ca profil și instalată pe o bază demografică și socială riguroasă ; se preconizează un echilibru teritorial, o specializare în funcție de cererea pieței, o apropiere din ce în ce mai mare de zonele de locuințe", relevă cotidianul marocan.

și rolul femeii în societatea aportul său deosebit la dez- economică și socială a

Încheierea primei sesiuni a Conferinței
de la StockholmSTOCKHOLM 17 (Agerpres). — După două luni de dezbateri, la Stockholm s-au încheiat lucrările primei sesiuni din acest an a Conferinței pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare în Europa, convocată pe baza hotărîrilor adoptate de reuniunea de la Madrid, ca parte integrantă a procesului C.S.C.E.Dezbaterile primei sesiuni a conferinței au fost marcate de prezentarea de către diferite state participante a unor ’propuneri concrete de măsuri de încredere și securitate, care, în viziunea acestora, se impun a fi negociate și adoptate de către forumul european.în cursul sesiunii s-a efectuat un schimb larg de vederi pe marginea tuturor acestor propuneri, fără să se angajeze insă un dialog real și. să se treacă la negocierea concretă a unor măsuri de încredere și securitate. Pornind de aici, discursurile rostite în ultima săptămînă de majoritatea șefilor delegațiilor statelor participante ap exprimat speranța că acum, după încheierea fazei exploratorii, va

fi posibil ca lucrările conferinței să intre într-o nouă etapă, care să permită inițierea pe baza propunerilor existente a procesului efectiv de negocieri. în acest sens, mai multe delegații au adresat un apel pentru folosirea pauzei de aproape două luni, pînă la următoarea sesiune a conferinței, pentru consultări constructive în vederea apropierii pozițiilor și a identificării bazei viitoare a negocierilor.Promovind activ concepția și considerentele președintelui Nicolae Ceaușescu privind măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare în Europa, propunerile concrete prezentate de România, delegația țării noastre a acționat, în cadrul conferinței, pentru întronarea unei atmosfere de lucru, constructive, și pentru stabilirea unui dialog real care să ducă la găsirea unei baze comune de negocieri, să răspundă intereselor de securitate ale fiecărei națiuni și ale Europei în ansamblul său.Lucrări’e conferinței urmează a reluate la 8 mai 1984.
ORIENTUL MIJLOCIU

• Continuă schimburile de 
Conierinței asupraBEIRUT 17 (Agerpres). — Sîmbătă au continuat schimburile de focuri cu arme de diferite calibre peste linia de demarcație ce separă sectoarele de est și de vest ale capitalei Libanului. Aceste schimburi de focuri au urmat unor tiruri intense de artilerie și cu mitraliere, dintre care unele dirijate asupra unor cartiere de locuințe, produse în timpul nopții de vineri spre sîmbătă.BERNA — Lucrările Conferinței a- supra dialogului în Liban au fost reluate simbătă după-amiază la Lausanne în ședință plenară, după o întrerupere de apr ape 48 de ore. (Reluarea lucrărilor era prevăzută inițial pentru simbătă dimineața, dar a fost amînată pentru a permite noi contacte neoficiale între delegațiile participante la conferință). Ședința plenară a fost precedată de întrevederi separate între președintele Libanului, Amin Gemayel, și liderii delegațiilor participante la reuniune, in-

Dobînzile înalte 
împovărează țările 

în curs de dezvoltare
Declarațiile directorului 

general al F.M.I.WASHINGTON 17 (Agerpres). — „O redresare economică durabilă nu se poate întemeia decît pe creșterea investițiilor productive. Există probabil mai multe obstacole în calea acestora, însă cel mai serios dintre ele este reprezentat de deficitele bugetare excesive din țările indus- ’ trializate", a declkrat directorul general al Fondului Monetar Internațional, Jacques de Larosiere, într-un discurs rostit la Cincinnati (S.U.A.).El a precizat că în 1982, de pildă, deficitele bugetare au absorbit, în medie, circa 50 la sută din economiile particulare interne de capital în principalele șapte țări industrializate. Datorită ponderii -economice a S.U.A. pe eșichierul mondial, a a- dăugat de Larosiere, deficitele bugetare americane determină menținerea unor dobînzi mai mare parte a absorbirea (de către selor, limitate, dedispune restul lumii.Referindu-se la problema datoriilor țărilor în curs de dezvoltare, directorul general al F.M.I. a evidențiat legătura cauzală dintre dobin- zile ridicate și datorii și a cerut țărilor industrializate, în special S.U.A., să lărgească accesul pe piețele lor al produselor exportate de acestea,să-și plătească datoriile dacă turilor lor nu le este asigurat ces mai larg pe piețele lumii trializate 7“ — a întrebat el.

ridicate în cea țărilor lumii și S.U.A.) a resur- capital de care

„Cum pot țările datornice expor- un ac- indus-

fi

foctiri Jrt Beirut • Reluarea 
dialogului în Libanclusiv observatorul sirian, vicepreședintele Abdel Halim Khaddsm. A- genția France Presse relevă ră ședința plenară este consacrată prezentării sintezei punctelor de vedere elaborate de președintele Amin Ge- mayel pe baza recomandărilor făcute de cele două comisii de lucru formate joi.Purtătorul de cuvint al conferinței, Michel Samaha, a apreciat că, deși se mențin deosebiri de vederi, în cadrul reuniunii se înregistrează progrese și că lucrările vor continua atit timp cit va fi necesar pentru ajunge la rezultate pozitive. a seSANAA. — Yasser Arafat, ședințele Comitetului Executiv Organizației pentru Eliberarea lestinei, șl-a încheiat vizita Sanaa, unde a conferit cu președintele R.A. Yemen, Aii Abdullah Saleh, despre relațiile bilaterale și ultimele evoluții intervenite în situația din Orientul Mijlociu.

pre- al Pala

Reuniunea la nivel înalt
aBRUXELLES 17 (Agerpres) Luni și marți se desfășoară la i xelles o nouă reuniune la nivel a C.E.E. Pe agenda lucrărilor înscrise cu prioritate probleme jore cu care se confruntă „cei zece". Este vorba, în primul rînd, de o serie de reforme care au în vedere bugetul C.E.E. și politica agricolă comunitară. în privința cărora „cei zece" continuă să fie dezbinați.într-un comentariu consacrat în- tîlnirii la nivel înalt, agenția France Presse scrie că dezbaterile vor fi concentrate asupra cererii britanice de reducere a contribuției la bugetul comunitar. De soluționarea a- cestei cereri va depinde încheierea cu succes a reuniunii, chemată să contribuie la relansarea C.E.E..

Bru- înalt sini ma-

Raportul prezentat de tovarășul Wojciech Jaruzelskiducerii centrale a economiei naționale. Congresul al IX-lea s-a pronunțat pentru crearea autoconduce- rii colectivelor de oameni ai muncii în întreprinderi. Ea garantează înfăptuirea principiului constituțional al participării oamenilor muncii la conducere și asigură, în felul acesta, direcția trainică de dezvoltare a democrației muncitorești. Ea este, în același timp, forma de organizare a întreprinderii socialiste de stat. Autoconducerea colectivelor de muncă constituie deja într-un număr considerabil de întreprinderi o importantă forță constructivă, de sprijinire a reformei economice. O atenție deosebită se acordă agriculturii. Au fost create noi premise ale întăririi alianței dintre muncitori și țărani, a sporit activitatea productivă a satului, în această direcție existind in continuare mari rezerve. .Un loc important se acordă în raport legăturii cu masele. Legăturile cu baza obștească nu reprezintă o cauză numai a partidului ca structură de_ amploare și ca forță politică conducătoare, ci o cauză a fiecăruia dintre cei peste două milioane de oameni care îl alcătuiesc. Partidul înseamnă oamenii partidului. Oameni care au nume, poziții sociale și care sint urmăriți cu atenție in fiecare zi de milioane de ochi.în același timp este necesară întărirea alianțelor de clasă. Mișcarea Patriotică de Renaștere Națională a devenit o parte cu drepturi depline a sistemului politic, forma organizatorică a alianței dintre muncitori, țărani și intelectualitate, avînd un puternic fundament social și importante realizări în domeniul inițiativelor și formelor de acțiune. Subliniindu-se că au rămas neschimbate principiile politicii statului popular in domeniul confesional se relevă că dialogul dintre stat și biserică nu a fost niciodată întrerupt ; lucrul principal trebuind să-l constituie grija față de interesele patriei comune. Arătin- du-se în continuare că socialismul a sporit continuu rolul social al intelectualității, în raport se arată că majoritatea lucrătorilor din domeniul muncii intelectuale și-au demonstrat fidelitatea față de Polonia socialistă, față de idealurile progresului social. în hotărirea Congresului al IX-lea s-a arătat că partidul tinde să atragă la realizarea obiectivelor politicii culturale pe cei mai remarcabili reprezentanți ai cercurilor de creație, pe activiștii pe tărîmul științei și culturii, artiști plastici etc., să se bazeze pe cunoștințele și experiența lor.Referitor la situația internațională, raportul se pronunță împotriva cursei înarmărilor, pentru întărirea păcii, arătînd că lichidarea primejdiei unei confruntări militare, realizarea unei platforme constructive de tratative Est-Vest răspund intereselor întregii lumi, ale Europei și ale Poloniei.în încheiere raportul sintetizează marile sarcini care stau în fața partidului în momentul de față — restabilirea completă și păstrarea cu vigilență a legăturii partidului cu clasa muncitoare, cu oamenii muncii ; întărirea statului socialist, a securității lui interne și externe ; înaintarea neabătută pe calea reformelor în economie, în viața de stat și socială ; dezvoltarea și întărirea înțelegerii naționale ; trecerea pe un front larg la ofensiva ideologică ; realizarea de progrese substanțiale în știință, învățămînt și cultură ; întărirea poziției Poloniei in rindul statelor socialiste.

VARȘOVIA 17 — După cum s-a relatat, luînd cuvîntul la Conferința Națională a delegaților la Congresul al IX-lea, extraordinar, al P.M.U.P., tovarășul Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., a prezentat raportul Biroului Politic al C.C. al P.M.țJ.P. consacrat aprecierii drumului parcurs de la Congresul al IX-lea și sarcinilor în perioada pînă la al X-lea Congres al partidului.Justețea liniei Congresului al IX-lea — a subliniat raportorul — a fost confirmată în timpul unor încercări extrem de grele. Congresul s-a pronunțat in mod principial față de greșelile comise. El a deschis în viața partidului o etapă calitativ nouă. Astăzi această linie este o cale bine hotărîtă. Relevînd activitatea Intensă a întregului partid în perioada care a precedat actuala conferință, vorbitorul s-a ocupat pe larg de problemele întăririi partidului, a caracterului, său muncitoresc, creșterea în continuare a rîndurilor partidului pe această bază constituind una din sarcinile fundamentale in prezent și în viitor. In același timp, se cuvine îmbunătățită activitatea în rîndurile tineretului, datoria partidului fiind crearea condițiilor ca însușirile tinerilor să se realizeze intr-o direcție creatoare, socialistă.în ceea ce privește construcția de partid, s-a evidențiat corelația dintre democrație și centralismul democratic. Veriga moral-politică ho- tăritoare o reprezintă organizațiile de bază ale partidului, experiența , dovedind că acolo unde sînt organizații puternice și active, situația politică evoluează favorabil. Aplicarea „Tezelor fundamentale ale politicii de cadre a P.M.U.P." adoptate la cea de-a 13-a plenară a Comitetului Central trebuie să ducă la ridicarea activității partidului pe o treaptă superioară ; crearea rezervei de cadre, selecția minuțioasă și asigurarea dezvoltării cadrelor reprezintă sarcini de mare însemnătate. In raport se evidențiază rezultatele pozitive obținute în crearea și dezvoltarea sindicatelor independente bazate pe autoconducere, care numără în prezent aproape 4 300 000 membri. Numărul membrilor sindicatelor independente bazate pe autoconducere spoțest.e permanent. în această mișcare predomină muncitorii. Există nu numai întreprinderi, ci și ramuri întregi în care peste jumătate din angajați fac parte din sindicate. Este cazul minerilor, a) agricultorilor, al cadrelor didactice. O importantă etapă în dezvoltarea mișcării sindicale o constituie crearea de organizații la n!vel național în toate ramurile. Forța de înrîurire, sporită în felul acesta, va contribui la crearea de condiții corespunzătoare, concrete pentru colaborarea cu organele centrale ale puterii, cu administrația de stat și economică. Creșterea și întărirea sindicatelor independente constituie una din cerințele extrem de importante ale crației socialiste.în raport au fost portante probleme economice, fundamentul existenței naționale. Economia Poloniei populare s-a schimbat radical în ultimele patru decenii, a fost creat un mare potențial industrial. O condiție hotărîtoare a lichidării dificultăților apărute în ultimii ani o constituie, așa cum s-a apreciat la Congresul al IX-lea, înfăptuirea reformei economice, menite să lărgească autonomia întreprinderilor, să rească eficiența planificării și
+VARȘOVIA 17 (Agerpres). Varșovia au continuat sîmbătă crările Conferinței Naționale a legaților care au participat la Congresul al IX-lea, extraordinar, al Partidului Muncitoresc Unit Polonez. în prima .parte a zilei, delegații au participat la dezbaterile care au avut loc în cadrul celor 15 grupe pe probleme,'fiind analizate importante probleme politico-sociale, economice, cultural-educative, precum

adîncirii demo-examinate im- ale dezvoltării

spo- con-
La lu- de-

★domeniul relațiilor interna- Pe baza aprecierii cu pri- îndeplinirea hotărîrilor Con-și din ționale. vire la greșului al ÎX-lea și ale plenarelor C.C. al P.M.U.P. ției actuale s-au concrete asupra domeniile.După-amiază, reunit în ședință plenară. Lucrările conferinței continuă.
și a analizei situa-: formulat propuneri activității în toateparticipanții s-au
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pe scurt

lor economiei din țările membre ale mișcării de nealiniere — s-a anunțat oficial în capitala, Republicii Nicaragua. Vor participa aproximativ 70 miniștri de resort care vor dezbate, între altele, problema șomajului în țările în curs de dezvoltare.
la Michigan și laț20 martie în Illinois, considerat crucial.

SESIUNEA COMITETULUI SPECIAL AL O.N.U. PRIVIND ÎNTĂRIREA 
EFICACITĂȚII PRINCIPIULUI NERECURGERII LA FORȚĂ ÎN RELAȚIILE IN
TERNAȚIONALE și-a încheiat lucrările la sediul Națiunilor Unite din New York. Numeroși vorbitori au relevat necesitatea adoptării unor documente care să prevadă interzicerea folosirii forței în relațiile internaționale și asumarea, de către toate statele, a angajamentului de a rezolva conflictele numai pe calea negocierilor. Adoptarea unor asemenea angajamente — au relevat vorbitorii — ar constitui un pas important pe calea încheierii unui acord de nerecurgere la forță, ca un instrument eficient pentru consolidarea păcii, încrederii și înțelegerii între popoare, creării de condiții favorabile pentru realizarea de progrese în domeniul unei dezarmări rqale.

O NOUA RUNDA A CONVOR
BIRILOR CHINO-BRITANICE in 
problema Hong-Kongului s-a în
cheiat la Beijing, informează agen
ția China Nouă. Potrivit unui pur
tător de cuvint al Ministerului de 
Externe al R.P. Chineze, următoa
rea rundă de negocieri urmează 
se desfășoare in zilele de 26 și 
martie, tot la Beijing.

să
27La

LUCRARILE CONFERINȚEI IN- TERAMERICANE privind problemele social-politice ale Americii Latine au început la Montreal. Sînt reprezentate statele din regiune, precum și S.U.A., Canada și unele țări vest-europene.

ÎMPOTRIVA APARTENENȚEI SPANIEI LA N.A.T.O. Luînd cu- vintul în cadrul unei plenare a C.C. al P.C. din Spania, Gerardo Iglesias, secretar general al partidului, a exprimat sprijinul P.C. din Spania față de acțiunile de protest împotriva apartenenței Spaniei la N.A.T.O. și existenței de baze militare ale S.U.A. pe teritoriul na-

țional. S-a anunțat, totodată, organizarea la 3 iunie, in capitala Spaniei, a unei ample manifestații populare pentru pace.REUNIUNE ECONOMICA A ȚĂRILOR MEMBRE ALE MIȘCĂRII DE NEALINIERE. La începutul lunii mai, la Managua vor avea loc lucrările udei reuniuni a miniștri-

SCRUTIN PREELECTORAL.Încheierea scrutinului preelectoral din statul Alaska, desfășurat in cadrul consultărilor pentru desemnarea candidatului Partidului Democrat la președinția S.U.A.. senatorul Gary Hart l-a întrecut pe principalul său adversar, fostul vicepreședinte Walter Mondale. După despuierea a 90 la sută din scrutin, Hart avea 43 Ia sută din voturi, Mondale — 30 la sută. Următoarele scrutinuri importante se vor ține

COMISIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MARIN ÎN ZONA BALTICII și-a încheiat lucrările la Helsinki. Au luat parte reprezentanți ai R.D.G., R.F.G., Danemarcei, Finlandei, Poloniei, Suediei și U.R.S.S., precum și ai unor organizații internaționale care se ocupă de problemele mediului am- biant. Au fost prezentate rapoarte privind activitățile desfășurate in 1983 pentru protecția mediului marin în bazinul Balticii.UN AVION DE VlNATOARE BRITANIC de tipul „Harrier", participant la manevrele N.A.T.O. „Teamwork-84“, s-a prăbușit în mare în largul coastelor Norvegiei, a anunțat Ministerul britanic al Apărării. Pilotul a reușit să se salveze sărind cu parașuta.
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VOINȚA FERMĂ A POPOARELOR

Măsuri hotărîte pentru oprirea cursei înarmărilor, 
ipentru dezarmare și pace

„Nu rachetelor nucleare pe pămîntul Italiei!"ROMA 17 (Agerpres). - Peste 80 la sută dintre italienii care au luat parte la un referendum inițiat de organizația intitulată „Comitetul păcii" s-au pronunțat împotriva amplasării rachetelor de croazieră a- mericane pe pămîntul Italiei. Organizatorii acestei acțiuni au anunțat, într-o conferință de presă, că la acest referendum au luat parte peste trei milioăne de cetățeni din 300 de localități ale țării. Ei au făcut cunoscut, totodată, că, în perioada următoare, în 60 de orașe italiene se vor desfășura mari demonstrații și mitinguri pentru a se da expresie și pe această cale opoziției față de planul N.A.T.O. de amplasare a noilor rachete americane cu rază medie de acțiune și opțiunii ferme in favoarea dezarmării și păcii.

Pe de altă parte, astăzi, 300 de tineri aleși ca delegați din partea a 140 de orașe italiene vor porni de la Milano pentru a parcurge un drum al păcii, timp de opt zile, prin mai multe țări europene.In cadrul unei conferințe de presă desfășurate la Roma, președinții a două mișcări italiene pentru pace — Roberto Formigoni, reprezentind „Mișcarea populară", și Antonio Smurro, reprezentind „Mitingul pentru prietenia între popoare" — au subliniat că scopul acestui „pelerinaj al tineretului pentru pace" este să atragă atenția oamenilor de pretutindeni asupra necesității și a urgenței recunoașterii faptului că pacea înseamnă dezarmare, dar și justiție, solidaritate, respectarea drepturilor fundamentale ale omului și ale popoarelor.

Pentru crearea unei zone 
denuclearizate 

în nordul Europei
COPENHAGA 17 (Agerpres). — 

Majoritatea deputaților Folketingu- 
lui danez au aprobat — in cadrul 
dezbaterilor de politică externă — 
proiectul de rezoluție prezentat 
parlamentului de 
democrați in care 
dinea pozitivă a 
suprem al țării
unei zone denuclearizate in nordul 
Europei.

deputății social- 
se exprimă atitu- 
forului legislativ 
față de crearea

Scrisoare adresată guvernului și parlamentului 
Glandei pentru eliminarea armeicr nucleare

HAGA 17 (Agerpres). — In ca
di ul unei reuniuni, conducătorii 
bisericii protestante din Olanda 
s-au pronunțat împotriva proiectu
lui de amplasare a rachetelor nu
cleare americane cu rază medie de 
acțiune pe teritoriul țării. Partici
panta la reuniune au decis să adre
seze o scrisoare ■ guvernului și 
parlamentului Olandei, prin care să 
sa ceară eliminarea armelor nu
cleare existente in prezent și im-

ar-piedicarea instalării unor noi > 
mamente nucleare de orice gen.

Agențiile de presă amintesc fap
tul că guvernul olandez urmează 
să adopte,' pină la sfirșltul lunii 
iunie, 
blema 
48 de 
zieră, 
ternică opoziție in țară, din partea 
unor forțe politice de cele mai va
riate orientări.

pro-o decizie definitivă in 
instalării in Olanda a celor 

rachete americane de croa- 
proiect intimpinat cu o pu-

Inițiativă a luptătorilor 
pentru pace din CanadaOTTAWA 17 (Agerpres). — La Toronto a început strîngerea de semnături pe o petiție antirăzboinică a luptătorilor pentru pace canadieni. Documentul condamnă cursa înarmărilor, în primul rînd a celor nucleare, și atrage atenția asupra pericolului pe care il reprezintă desfășurarea rachetelor cu rază medie de acțiune in Europa.La . ceremonia organizată cu acest prilej au luat parte Arthur Eagleton, primarul orașului Toronto, Dennis McDermott, președintele Congresului Canadian al Muncii, ce reunește peste două milioane de persoane, precum și conducători ai unor organizații antirăzboinice din țară.
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