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în spiritul sarcinilor subliniate 

de tovarășul Nicolae Ceaușescu 

CAPACITĂȚILE DE PRODUCȚIE 
utilizate rațional, cu randament superior!

Producții agricole record — a- cesta este obiectivul care mobilizează și pe mecanizatorii, cooperatorii și specialiștii de la C.A.P. Cuza Vodă, județul Constanta, care insămințează culturile cu viteze zilnice sporite și la un înalt nivel agrotehnicFoto : E. Dichiseanu

La începutul acestui an economia națională dispunea de fonduri fixe in valoare de peste 2 400 miliarde Iei. din care aproape 2 000 miliarde Iei mașini, utilaje și instalații productive. Capacități de producție construite in cea mai mare parte in ultimii 19 ani, dotate în general la nivelul tehnicii moderne — cea mai activă parte a avuției naționale, intrucit contribuie nemijlocit la formarea produsului social și a venitului național. La recenta plenară a C.C. al P.C.R., tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, a subliniat că toate ministerele, toate centralele și întreprinderile trebuie să acționeze cu toată hotărirea pentru a folosi la maximum capacitățile moderne de care dispunem, in vederea realizării unor produse de înaltă tehnicitate și calitate. în spiritul preocupărilor constante pentru utilizarea eficientă, cu randament superior a fondurilor fixe productive, Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a analizat, sub diferite aspecte, situația gospodăririi mașinilor, utilajelor și instalațiilor. în legătură cu cerințele care se pun în acest domeniu; cu măsurile necesare a fi luate de întreprinderi, centrale și ministere pentru creșterea indicelui de utilizare a capacităților de producție, am avut o convorbire la Inspecția pentru controlul gospodăririi fondurilor fixe din Ministerul Aprovizionării.
— In lumina sarcinilor subliniate 

în acest domeniu de conducerea 
partidului, care este semnificația și 
care sint implicațiile majore ale sar
cinilor stabilite privind creșterea in
dicilor de utilizare a capacităților 
productive ?— în repetate rînduri, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a subliniat că trebuie să ne dovedim a fi buni gospodari ai importantei zestre tehnice a economiei pe care ne-am făurit-o, fructificînd din plin eforturile de investiții pe care le-am făcut cu toții, întregul popor, în interesul accelerării progresului economico-social al tării, al ridicării nivelului de trai — ne-a spus Ia început ing. Nicolae Ghiță, inspector de stat . șef al Inspecției pentru controlul, gospodăririi fondurilor fixe. în acest sens, prin reglementări normative recente au fost stabilite noi modalități practice de sporire a răspunderii la toate nivelurile și, in mod deosebit, a colectivelor de oameni ai muncii, care, prin contracte- le-angajan-jșnț pe cure l.e semnează, se angajează să utilizeze' cu eficiență maximă fondurile fixe ale întreprinderii in care lucrează.

— Legătura între modul în care 
tint utilizate fondurile fixe produc
tive fi rezultatele activității econo
mice în fiecare întreprindere este 
lesne de înțeles. Concret, care sint 
prevederile planului pe anul in curs 
in această privință ?— Prin planul pe anul 1984 în privința folosirii capacităților de producție, a mașinilor, utilajelor și instalațiilor au fost transmise sarcini cu o sferă de cuprindere mai mare

decit în anii anteriori. Astfel, pe de o parte, prin Planul național unic s-a stabilit gradul de încărcare a peste 160 de tipuri de capacități de producție industrială pe care se realizează principalele produse pentru economia națională. Este vorba de capacități din energetică, din extracția cărbunelui și petrolului, din alte ramuri producătoare de materii prime și materiale, cum sint chimia și metalurgia ș.a. Pe de altă parte, ca o consecință, au rezultat indici de utilizare a fondului de timp disponibil al principalelor mașini, utilaje și instalații specifice ramurilor industriale : furnale, combine de abataj si de inaintare, instalații tehnologice din chimie etc. Distinct, s-au stabilit indici dc utilizare pentru mașinile- unelte de bază, pentru prelucrarea metalelor, precum și pentru principalele utilaje de construcții și de transport. Ca să se înțeleagă mai bine rostul acestei planificări, trebuie spus că îndeplinirea planului de producție impune și realizarea gradului de încărcare și a indicilor de utilizare prevăsșuți. Dar dacș, intre, gra'duf de încărcare și sarcinile de producție este o interdependență directă, această legătură este mai elastică în cazul indicilor de utilizare. De exemplu, executarea unui număr mai mare de piese pe oră la un strung poate asigura realizarea planului de producție cu un indice mai scăzut de utilizare a fondului de timp de lucru al mașinii-unelte respective. După cum, folosirea unor dispozitive sau procedee tehnologice avansate poate determina reducerea timpilor auxiliari de montare și demontare a pieselor și de reglaj.

—■ Asemenea preocupări pentru 
creșterea productivității muncii la 
nivelul unui atelier sau unei secții 
pot duce ia executarea sarcinilor de 
plan cu un număr mai redus de ma- 
șlni-unelte. Ce se intîmplă, in aceste 
cazuri, cu mașinile disponibile 1— De regulă, dotarea cu mașini, utilaje și instalații a fiecărei întreprinderi trebuie considerată drept maximală în raport cu planul dc producție, folosirea mai eficientă a dotărilor tehnice croind posibilitatea depășirii planului, realizării, deci, a unei producții suplimentare acolo unde economia națională cere acest lucru. în cazul însă în care nu este necesară fabricarea de produse suplimentare, prin folosirea mai bună a mașinilor și instalațiilor se’ pot crea disponibilități de utilaje. In mod concret, ca urmare a unei sarcini exprese trasate recent de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. analizele efectuate de organele de specialitate din Ministerul Aprovizionării împreună cu ministerele economice, centralele și Întreprinderile au relevat, pe de o parte, posibilitatea creșterii indicilor dc utilizare la anele instalații. După cum, in alte situații, cum este cazul celor două ministere constructoare de mașini, s-a stabilit că în condițiile realizării indicilor de utilizare planificați pe anul 1984, rezultă un disponibil de circa 300 mașini-unelte care urmează să fie redistribuite. Ca urmare, o primă măsură : Ministerul Aprovizionării a anulat repartițiile pe acest an pentru rnașinile- unelte și alte utilaje noi prevăzute a spori in acest an. dotarea unor întreprinderi. Desigur, acțiunea nu este încheiată, urmează ca, difuzindu-sc disponibilul la toate ministerele, să se analizeze in continuare și posibilitățile de renunțare la unele mașlni- unelte-prevăzute -pentru noi obiective de investiții.

— Deosebit de măsurile de redis
tribuire, ce pot și trebuie să facă 
întreprinderile pentru creșterea indi
cilor de utilizare a mașinilor și insta
lațiilor fără a realiza producție in 
plus de care economia națională nu 
are nevoie ?— Fără îndoială, spiritul gospodă-

Convorbire realizată de 
Comelîu CÂRLAN(Continuare in pag. a IlI-a)

nXlNSĂMÎNȚĂRI - VITEZE SPORITE, 
LUCRĂRI DE BUNĂ CALITATE!

® în toată țara există condiții să se 
lucreze pe un front larg la semănat

® Ritmul de lucru este în creștere, 
dar nu încă pe măsura cerințelor.

® Pretutindeni, munca să fie bine 
organizată, să fie folosite din plin agre
gatele complexe de mașini agricole.

în sfirșit, primăvară î Temperaturi de 20 de grade au fost înregistrate nu numai in sudul țării, ci șl în multe localități din vestul -Transilvaniei și chiar în Moldova — zonă in care, in urmă cu o săptămînă, mai persista peisajul de iarnă. Trecerea la anotimpul călduros s-a petrecut brusc și, In aceste condiții,

pămîntuî se zvîntă repede, pomii, întreaga natură pornesc in vegetație. Acum, lucrările agricole de sezon trebuie să țină pasul cu evoluția timpului, adică să se desfășoare zi de zi cu intensitate maximă. Această cerință este impusă de faptul că, datorită precipitațiilor frecvente și abundente din prima parte a primă

verii, însămințările sint intirziate cu peste două săptămîni. Cu excepția unei zone reduse situate în vestul țării, solul este bine aprovizionat cu apă, ceea ce va permite semințelor să germineze repede, iar plantelor să răsară și să crească viguroase. Sint întrunite deci toate condițiile necesare asigurării unor densități optime de plante la hectar, care trebuie folosite pretutindeni din plin pentru a se obține in acest an recolte record la toate culturile.Temperaturile mai ridicate din a- ceste zile permit să se treacă în întreaga țară, cu toate forțele la semănat, astfel incit întirzierea existentă acum la executarea acestei importante lucrări să fie recuperată în cel mai scurt timp. Subliniem aceasta intrucit pină în seara zilei de 2 aprilie, deci la două zile după sfîr- șitul primei luni de primăvară, au fost însămînțate doar 472 500 hectare, reprezentind 10 Ia sută din suprafețele prevăzute să fie cultivate in a- ceastă primăvară. Este pozitiv faptul că in județele situate în vestul și sud-vestul țării, unde precipitațiile au fost mai reduse — Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj — supra

fețele însămînțate sint apreciabile. Și in celelalte județe unde lucrările agricole de primăvară au început mai tirziu, în ultimele zile au fost însă- mințate suprafețe mari : Constanta— 34 700 hectare, Olt — 22 426 hectare, Brăila — 21 134 hectare, Tulcea— 17 835 hectare etc. în alte județe însă, realizările la semănat sint nesemnificative.Iată de ce, in momentul de față cea mai importantă sarcină aflată în fața tuturor organelor șl organizațiilor de partid, consiliilor populare, organelor agricole județene, cadrelor de conducere și specialiștilor din unitățile agricole este aceea de a intensifica la maximum ritmul însămînțărilor. Permanent trebuie să se aibă in vedere indicația dată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al P.C.R. ca toate epocile de semănat să fie unite într-o epocă unică, rea- lizind concomitent toate lucrările de insămințări și celelalte lucrări agricole. îndeplinirea fermă a acestei sarcini se impune nu numai pentru
(Continuare în pag. a IlI-a)

MECANIZATORI, COOPERATORI, SPECIALIȘTI,

OAMENI Al MUNCII DIN AGRICULTURĂ! !

Folosiți din plin mașinile și utilajele, fiecare oră, fiecare zi 
pentru grăbirea la maximum a însămînțărilor!

Executați lucrări de cea mai bună calitate, pentru a obține 
recolte record in acest an!
______ -___________________________________7

40 PE ANI DE MARI BZiBâNZH
SUB STINDARDUL PARTIDULUI

OȚEL DE CĂLĂRAȘI
O realitate nouă, revoluționară, semnificativă pentru prezentul 

și perspectivele unui oraș de Ia Dunăre și ale oamenilor săi
16 septembrie 1976 : tovarășul Nicolae Ceaușescu 

Inaugura șantierul noii vetre de oțel din inima Bără
ganului. O nouă ctitorie socialistă, purtînd semnătura 
secretarului general al partidului, o nouă „cetate de 
foc" a cărei producție de oțel va fi de aproape 8 ori 
mai mare decit întreaga producție de oțel a României 
antebelice I Evenimentul acesta a croit nou destin și 
orașului Călărași, transformîndu-l din temelii, dărulndu-i 
tinerețe, vigoare și frumusețe. Citim In acest nou destin 
drumul prin istorie al otitor așezări ale țării, renăscute 
în epoca de mari împliniri socialiste inaugurată de Con
gresul al IX-Iea al partidului....Venind din adîncul Bărăganului descopereai orașul tirziu, aproape cind să intri in el. Lizierele de saîcîmi ți-1 ascundeau vederii. Era un oraș izolat, 

un oraș la marginea cîm- piei, bine ancorat la brațul Borcei, privind nostalgia trecerea apelor la vale, 
epra Mare.

— Cind am venit la Călărași, cu 22 de ani in urmă, mi s-a părut un oraș cochet — își amintește Constantin Rotaru, con- tabil-șef la Combinatul de celuloză și hîrtie, deputat în consiliul popular municipal. Prima imagine, se zice, rămîne săpată în memorie. Revăd bulevardul

de la gară, eu și ai mei în spatele camionului cu lucruri... Case de-o parte și de alta a bulevardului, case frumoase, ,cu grădini... Credeam ca aceasta va fi imaginea care-mi va rămîne pentru totdeauna, îndată, însă, am descoperit centrul cu prăvăliile lui umile, din paiantă, cu fațade jerpelite, mahalalele povîrnite... Tristețe. Am descoperit că cele mai bune străzi erau cele, cite- va, pavate cu bolovani de riu, pe care camionul sălta, scuturat ca de friguri. Mergeam după camion și adunam lucrurile care cădeau.— N-a fost o surpriză plăcută...— Așa este. Dar știam că urma să se nască în cu- rind un alt Călărași. Pri

mul semn ? Se construia primul bloc, pe centru, blocul numărul 8, acum. Este pe locul lui și ar fi trebuit să poarte numărul 1.Călărașiul urma să se nască... Apăreau în anii ’60 primele întreprinderi. începuse construcția combinatului de celuloză și hîrtie, intra în funcțiune prima secție a întreprinderii de confecții, cu un efectiv de 00 de muncitoare. Peste doi ani, în noile secții lucrau 500 de muncitoare.— Eram mulțumite că aveam unde munci — ne spune Vasilica Nea,gu, președinta comitetului sindical al întreprinderii. După J965, anul Congresului al IX-Iea, întreprinderea a luat un avint cu totul deosebit. Și tot ora

șul, dealtfel, a tresărit parcă atunci, in anii aceia, simțind că începe adevărata lui întemeiere socialistă. Sîntem acum, in întreprindere, 3 500 de muncitoare. Fabrica e mo-dernă, dotată nivel mondial, peste hotare, din producția merge la export. Dar cumam pornit... Și cum arăta orașul... Știți, cind am ter
tehnic la cunoscută 90 la sută noastră

minat eu școala profesională se ridicau, pe centru, primele blocuri de locuințe.— Cind a început să se construiască masiv ?— De prin 1973—74. Va-
Rodica S1MIONESCU 
Dionisie ȘINCAN
(Continuare în pag. a V-a)

MUREȘ: Producție fizică 
peste prevederiPuternic angajați în ampla întrecere socialistă ce se desfășoară în întimpinarea zilei de 23 August și a Congresului al XIII-lea al partidului, oamenii muncii din industria județului Mureș obțin importante succese. Ei au realizat, de Ia începutul anului și pină în prezent, peste sarcinile de plan, produse de mecanică fină în valoare de 6,3 milioane lei, 2 805 tone îngrășăminte chimice, 601 metri cubi cherestea, 117 tone utilaje tehnologice pentru chimie, confecții textile în valoare de 19,9 milioane lei. (Gheorghe Giurgiu, corespondentul „Scinteii").

VÎLCEA : O nouă sondă 
de mare capadtateîn noul cîmp petrolier Drăganu- Călina din județul Vilcea a fost dată în exploatare una dintre sondele de cea mai mare adincime și randament din această zonă. Reușita acestui fapt de muncă încununează eforturile petroliștilor conduși de subinginerul Ana Iordache de la Schela de foraj Rîmnicu Vilcea, prima femeie care a coordonat lucrările de foraj la o sondă de mare adincime.Noua capacitate de producție va crea colectivului Schelei de producție petrolieră Drăgășani posibilitatea de a-și depăși propriile angajamente. (Ion Stanciu, corespondentul „Scinteii").

Etica profesorului

Combinatul siderurgic Călărași — vatră de oțel In Inima Bărăganului

Exprimindu-ne opinia în problema mereu actuală a eticii profesorului, avem in vedere in primul rind pe posesorii acestui titlu, dar ne referim, în sens larg, la toate cadrele didactice care au misiunea de a învăța pe alții, de a-i educa, de a-i forma sub toate aspectele pentru muncă și viață. Pentru că a învăța pe alții este o îndatorire complexă, nobilă șl de extremă răspundere. A educa tineretul, a-1 pregăti multilateral pentru activitatea lui viitoare înseamnă, cum s-a mai spus, a modela — ca un sculptor — din- tr-un material uman brut viitori cetățeni conștienți și utili patriei. Această operă de maestru nu se poate limita la transmiterea unor cunoștințe, oricit de valoroase ar fi ele, care să asigure o meserie și un mijloc onorabil de existență. Ea înseamnă cu mult mai mult. înseamnă, așa cum a subliniat în repetate rînduri secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a transmite tineretului și un mod de gindire, în sensul concepției noastre materialistdialectice despre viață ; un mod superior de înțelegere a realităților orînduirii noastre socialiste ; însușirea politicii interne și externe a partidului nostru ; un mod de comportare în societate și în viață în raport cu oamenii, cu valorile spirituale și materiale ale poporului nostru; etica noastră comunistă ca fundament al omului nou, revoluționar, pe care se bazează construcția viitorului.Pentru a realiza in condiții optime o asemenea formare complexă a elevilor și studenților, la nivelul exigenței actuale, ni se cere, tuturor cadrelor didactice, să pose-

dăm o înaltă competență, continuu reînnoită și îmbogățită, in materia pe care o profesăm ; un larg orizont politic și ideologic ; o bună capacitate de orientare in realitățile vieții în ansamblu și ale patriei noastre în special ; o mare putere de comunicare cu tineretul, de înțelegere a mentalității și problemelor Iui esențiale, de influențare a gîn- dirii și a comportamentului Iui ; ni se cere — mai presus de
Prof. univ. 
dr. docent 
Constantin 

ANASTASATU, 
membru 

corespondent 
al Academieitoate — un profil etic ireproșabil.Etica profesorului, a cadrului didactic in general, expresie particularizată a eticii comuniste, a eticii partidului nostru, se cade in mod special să fie ireproșabilă, pentru că profesorii, cadrele didactice reprezintă principalul și cel mai înrîuritor model viu de comportare în viață a elevilor, a studenților. Un profesor, ca dealtfel orice cadru didactic, transmite odată cu cunoștințele sale, și de regulă fără să-și dea seama, și modul lui de a fi, de a gîndi, de a se comporta ș.a.m.d. Totul este să le transmită intr-un sens pozitiv, creator, care să ducă la configurarea nu a unui cetățean oarecare, ci a omului nou de care avem nevoie, așa cum l-a definit secretarul general al partidului. Din acest motiv, nici profesorul, nici alt cadru didactic nu pot să fie înlocuiți prin magne- tofoane : procesul delicat și complex al formării personalității

presupune permanent dialogul intre profesor și elev sau student.S-a spus întotdeauna, și pe bună dreptate, că dintre multiplele mijloace de care dispunem pentru educația comunistă a tineretului studios, cel mai important și mai eficace este exemplul personal. Intr-adevăr, tinerii de astăzi, ca și cei de altădată, se iau mai puțin după ceea ce spun educatorii lor și mai mult după ceea ce văd că fac aceștia în realitate. De aceea etica profesorului, a cadrului didactic trebuie să fie o etică model. Admitem că nu este foarte ușor, dar altfel nu se poate. Ne aducem aminte cu recunoștință cit de mult ne-a influențat pentru toată viața, pe cei din generația mai puțin tinără, exemplul personal al profesorilor noștri. Din fericire, putem să spunem că învățămîn- tul nostru din toate domeniile nu duce lipsă nici In prezent de dascăli — exemple personale dintre cele mai pozitive. Cum însă tindem in toate spre mai bine, trebuie să tindem și spre extinderea exemplelor personale de etică comunistă, demne de luat ca model. Ceea ce nu putem spune că am realizat în așa măsură îneît să nu mai fie Ioc pentru mai bine.Profesorilor șl cadrelor didactice în general ne revine sarcina să realizăm cei dinții modelul omului nou, sau să ne apropiem cit mai mult de el, de omul nou cu calități atit de clar și bine definite de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și atit de strălucit ilustrate prin propriul său exemplu personal. ,.în viziunea noastră
(Continuare 
în pag. a IV-a)
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Nou! magazin universal „Jiul" din Petroșani

CONȚINUTUL CONCRET, COMBATIV
condiție esențială a

/ *

eficienței dezbaterilor
în cadrul ciclului de articole șl anchete referitoare la rolul deosebit de Important, hotărîtor, al adunărilor generale în perfecționarea activității fiecărei organizații de bază, în realizarea unei calități noi, superioare în Întreaga muncă de partid, ne vom opri astăzi asupra modului în care se desfășoară acestea, asupra participării comuniștilor la dezbaterea problemelor aflate pe ordinea de zi. Iar pentru a avea o imagine proaspătă asupra unor asemenea dezbateri, am solicitat mai multor corespondenți județeni ai „Scînteii" să participa în luna martie la asemenea adunări în mal multe organizații de partid, pentru a comenta, pe baza celor constatate, în ce măsură conținutul concret, combativ al dezbaterilor s-a Impus ca trăsătură definitorie în desfășurarea respectivelor adunări generale.Ioan D. Kiss, corespondentul „Scînteii" pentru județul Harghita, a participat la adunarea generală a organizației de bază nr. 3 din drul întreprinderii de producție dustrială pentru construcții căi rate din Miercurea-Ciuc.— Prin ce fapte argumentezidezbaterile au avut un conținut concret, au fost combative și eficiente î — îl întrebăm.— în primul rînd. prin modul matur de a înțelege importanta temei propuse dezbaterii : „Modul în care biroul organizației de bază și comuniștii au acționat, și acționează pentru întărirea ordinii și disciplinei în muncă". Deși secția în care activează organizația este fruntașă pe întreprindere, iar întreprinderea se numără printre unitățile fruntașe in cadrul ramurii respective, comuniștii de aici au abordat problema aflată în discuție cu exigență și combativitate, ca și cum ar fi fost vorba de o unitate în care ar predomina... deficiențele.— Ai putea să exemplifici T— Unul din argumentele referitoare la caracterul combativ și eficient al dezbaterilor purtate ni l-au oferit comuniștii Gyorfi Imbre, Iliu- ță Bilea, Keresztes Istvan, Molnar Janos, care, înfățișînd exemple concrete de la locurile lor de muncă, au criticat faptul că biroul organizației de bază și conducerea secției abordează aspectele legate de ordinea șl disciplina în muncă doar ca într-o cam- atunci cînd „mai deo-din cind în cînd, pante, cu deosebire apar anumite situații

Unități turistice
în județul Timiș

apelor sale mine- complexul hotelier camere de cazare In localitatea Fă-

în orice anotimp, unitățile turistice din județul Timiș constituie tot atîtea locuri de popas atractive. Astfel, în stațiunea balneoclimaterică Buziaș, renumită pentru proprietățile curative ale rale, se află „Silagiu", cu confortabile.get, pe drumul național Lugoj— Făget, se află complexul turistic „Padeșul", cu 42 locuri de cazare și un restaurant. De aici se pot face excursii în munții Poiana Ruscăi, într-o zonă deosebit de pitorească. Apoi, la 9 kilometri de Lugoj spre Făget, într-o livadă de meri, se află hanul „Ana Lugojana" cu restaurant, locuri de cazare șl teren de sport.în localitatea Șag, pe șoseaua Timișoara—Deta, la kilometrul 14, intr-un oadru natural pitoresc, pe malul rîului Timiș, hanul „Timiș — Șag", unitate de categoria I, dispune de 77 locuri de cazara și un mare restaurant.Rețineri de locuri la acesta unități turistice se fac prin Agenția de turism din București, str, 13 Decembrie nr. 26 (in holul casei de bilete nr. 2 a Sălii Palatului, telefon 14 52 09), prin agențiile UJECOOP din Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Timișoara, precum și prin responsabilii cu turismul din cadrul uniunilor județene ale cooperativelor de producție, a- chiziții, desfacere a mărfurilor și credit (UJECOOP).în fotografie : complexul hotelier Silagiu, din stațiunea Buziaș. 

sebite". Or, meritul principal al dezbaterilor la care ne referim constă în faptul că membrii de partid, care au luat cuvîntul, au cerut, și și-au cerut lor înșiși, o schimbare radicală a opticii în această privință. Ordinea și disciplina — au susținut mai multi comuniști — reprezintă, prin natura lor, teme permanente ale muncii de educație. Atît pentru biroul organizației de bază, cit și pentru maiștri, care sint învestiți cu importante răspunderi educaționale și profesionale in acest domeniu. Abordarea exigentă a acestei teme, prin stabilirea unor responsabilități mai largi, care au unit practic atît
ADUNAREA GENERALĂ 

-moment important al perfecționării

eforturiîe organizației de bază, cît șl ale conducătorilor locurilor de muncă, a oferit și posibilitatea îmbogățirii planului de măsuri adoptat în acest scop. Mai concret, s-au pus bazele unei activități eficiente în viitor pentru întărirea ordinii și disciplinei în munca fiecărui comunist, a organizației în ansamblul său.O temă relativ asemănătoare a făcut obiectul dezbaterilor și în adunarea generală a organizației de bază din secția turnătorie de la întreprinderea mecanică Alba Iulia» Ce aprecieri are Ștefan Dinică, corespondentul „Scînteii" pentru județul Alba, care a participat la această adunare, despre modul în desfășurat ea ?— Pînă la un anumit bune. Pentru că referatul . de tovarășul Cornel Popa, secretarul biroului organizației de bază, a înfățișat comuniștilor, în mod limpede, deschis, situația cu totul necorespunzătoare privind evoluția calității în această secție. Indicele de rebut s-a menținut anul trecut într-o permanentă depășire. In primele două luni, din cauza rebutului, consumurile planificate au fost depășite cu 100 tone fontă veche. 164 tone nisip

care s-amoment, prezentat

CERINȚE PRACTICE ALE APLICĂRII PROGRAMULUI UNIC DE CREȘTERE A PRODUCȚIEI AGRICOLE
Programul unic de creștere a producției in gospodăriile personale pornește de la premisa că pămîntul, indiferent de forma de proprietate, trebuie să producă intensiv, spre binele întregii societăți. Practicarea agriculturii intensive trebuie să cuprindă toate suprafețele, să le facă să rodească îmbelșugat, chiar atunci cind acestea sînt mai mici, așa cum sint cele din gospodăriile populației. Producătorii trebuie să asigure satisfacerea cît mai deplină a nevoilor proprii de consum, dar și crearea u- nor surplusuri cit mai mari ce pot fi valorificate la fondul de stat, pe bază de contracte.Intre condițiile ce trebuie îndeplinite pentru ca pămîntul să fie bine lucrat, se numără și uneltele agricole de tot felul. Desigur, nu ne referim la cele mecanizate, mari, din dotarea unităților agricole socialiste, ci la inventarul adecvat gospodăriilor mici, la îndemina fiecărui cetățean.în ultima vreme, ca urmare a preocupărilor susținute ale industriei, ale comerțului, oferta de unelte pentru mica agricultură și mica zootehnie a sporit cantitativ și in diversitate. Au apărut magazine și raioane specializate, atît la sate, cit și ia orașe, ca urmare a interesului cres- cînd pentru agricultură. Sînt vizibile progresele inregistrate pentru satisfacerea cererii la această categorie de mărfuri. Există totuși un „dar" în ce privește funcționalitatea acestor unelte, relevat de constatările făcute pe teren.LucrurL simple, Inutil complicate, în curtea UJECOOP — Bistrița-Nă- săud am văzut grămezi de astfel de unelte, greu vandabile. Firesc, s-a născut întrebarea • de ce nu se vînd? Stivelor de sape, pluguri, prăsitoare aflate în cartea uniunii județene li se adaugă și cele aflate prin magazinele sătești. In felul acesta s-au acumulat peste 12 000 de sape (la un necesar anual de 10 000), 4 400 de săpăligi (necesar — 1 000), aproape 60 000 de potcoave (necesar 40 000) etc. Care este originea stocurilor ?Răspunsurile ne-au fost date, cu uneltele in față, chiar la magazinele din cîteva comune bistrițene.— Lopețile sînt bune, ne spună Gheorghe Singeorzan din Rebrișoara. 

cuarțos, 146 tone rășini șl 1 000 kg electrozi de sudură. Cauzele care generează o asemenea situație au fost de asemenea numite clar : indisciplina în muncă a unor oameni, inclusiv a unor comuniști; nerespec- tarea tehnologiilor stabilite pentru montarea șl turnarea pieselor ; slaba organizare a compartimentului CTC, care nu recepționează materialele intrate în secție ; folosirea necorespunzătoare a utilajelor datorită neefectuăril la timp a lucrărilor de întreținere ș.a. Față de această situație, „momentul dezbaterii" ar fi trebuit să fie de mare profunzime. Or, aproape toți cei care au luat 

cuvîntul (Robert Hofman, șeful atelierului, Kadar Dezideriu, turnător- formator, Tudor Popescu, maistru, Gheorghe Vrabie, maistru. Iile Țigănea, maistru) au abordat problema calității mai mult prin prisma cauzelor obiective, legate în special da aprovizionarea neritmică, fără a pătrunde cu analiza în esența activității organizației de partid, care constă și trebuie să constea in munca cu oamenii, pentru educarea lor. Dezbaterea tehnicistă a problemei calității a îndepărtat oarecum desfășurarea adunării de la menirea ei ? crearea, prin cuvîntul comuniștilor, prin măsurile ce urmau a fi stabilite. a unei atitudini de înaltă responsabilitate față de calitatea produselor în spiritul exigențelor puse de recenta hotărîre a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. Faptul că adunarea nu s-a constituit într-un moment de cotitură în înțelegerea răspunderii față de calitate — de la secretarul biroului organizației de bază pînă la fiecare dintre comuniști — se datorește și modului necorespunzător în care a fost pregătită, precum și felului in care comitetul de partid controlează și îndrumă activitatea acestei organizații.Stan Ștefan, corespondentul „Scînteii" pentru județul Teleorman, cara a participat la adunarea generală a organizației de bază din schimbul B, secția biele-role, a întreprinderii de rulmenți din Alexandria, are aprecieri asemănătoare de la această adunare. Atît de asemănătoare incit nu le-am mai transcris, ci l-am întrebat :— Ce anume a determinat caracterul general. și, firește,. ,,mal puțin, eficient al dezbaterilor?în loc să facă o analiză concretă, raportată la fapte șl situații aflate zilnic în atenția acestui colectiv, a comuniștilor de aici, referatul prezentat a abundat în generalități, în principii despre îndatoririle membrilor de partid. Iată cîteva citate din acest referat : „Se impune luarea de măsuri politice, organizatorice și tehnice care să determina folosirea la nivel superior și cu eficiență maximă a bazei tehnico-materiale și a forței de muncă în vederea realizării de produse care să satisfacă din toate punctele de vedere cerințele economiei naționale". Sau : „Să se creeze peste tot o opinie puternică de masă împotriva acelora care împiedică desfășurarea normală a producției, încalcă disciplina tehnologică și nu realizează produse de calitate". îndemnuri mobilizatoare — valabile oriunde și oricînd. Dar ce a făcut concret și ce întreprinde biroul organizației de bază pentru a combate manifestările de indisciplină ? Cum acționează practic pentru crearea unei opinii de masă ? Aceste întrebări au rămas fără răspuns în referat. Deși exemple concrete există, așa cum aveam să aflăm intr-o discuție cu inginerul Vlad Martin,

Brațe de muncă să fie pentru ele. Dar coasele tare-s grele. Cit ai fi de voinic, după o zi de cosit cu ele parcă ți se smulge brațul din umăr. Și sapele sînt grele. La prășit, după cum știe toată lumea, merg șl femeile, si copiii. Or, o asemenea unealtă nu este nicidecum pe măsura lor.— La noi terenul e mai mult în pantă. îl arăm și-l lucrăm cu unelte trase de cai. Dar plugurile sînt prea grele. Să tragi brazdă cu ele pe deal, înseamnă să-ți omori caii, adaugă Gheorghe Chircu. Ar £1 mai
Pentru a și spori contribuția la autoaprovizionare,

unelte potrivite pentru micile gospodării
potrivite niște pluguri așa cum mai au unii de la bătrînii lor.Gestionarul magazinului confirmă : din 10 pluguri, doar 3 s-au vîndut in tot anul trecut. Totuși, oamenilor le trebuie astfel de unelte. Cum se descurcă ei ? Simplu : le cumpără așa cum sint și... se duc cu ele nou, nouțe direct la fierar să le ajusteze.Ca să ne dăm mai bine seama despre ce fel de modificări este vorba, ne ducem la fierăria lui Grigore I. Varvara din comuna Feldru. Meșterul ne spune că cel mai complicat „proces tehnologic" este cel prin care trec sapele.— Așa cum sint croite, sapele a- dună pămint pe nervura lor și se fac și mai grele. De aceea — ne demonstrează el — le „întorc pe dos", le tai lăcașul pentru coadă, apoi pun in loc o bucată de teavă rotundă. De cinci ori trebuie să le trec prin foc. în cele din urmă le ascut lama, că e boantă.Trecute prin atîtea operații, sapele pierd considerabil din greutate. Cele aflate in comerț cîntăresc 1.2 kg, 1 kg și 800 grame. După prelucrare în fierăriile sătești, ajung la 800 de 

șeful secției, vizînd atît calitatea unor produse, cit și existența unui procent ridicat de rebut. Iar dezbaterile, „copiind" tonul referatului, n-au dat nici ele răspunsurile așteptate. Și nici n-au determinat, prin conținutul lor, adoptarea unor măsuri concrete, eficiente.Dan Plăeșu, corespondentul „Scînteii" pentru județul Galați, a participat la adunarea generală a organizației de bază nr. 2 C din cadrul atelierului de prelucrări mecanice al întreprinderii mecanice navale. Opinia sa despre combativitatea și eficiența dezbaterilor ?— Adunarea generală a avut la ordinea de zi o temă de mare actualitate : „Analiza activității desfășurate de comuniști pentru îndeplinirea planului pe acest trimestru și pe întregul an, măsurile ce se impun pentru traducerea în viață a sarcinilor reieșita din hotărîrea Comitetului Politic Executiv al C.C. al' P.C.R. cu privire la îmbunătățirea calității și ridicarea nivelului tehnic al produselor". Interesul pentru temă este relevat și de faptul că au luat cuvîntul 10 comuniști, care au formulat numeroase propuneri — e drept mai multe de ordin tehnic și mai puține cu conținut politic — pentru îmbunătățirea calității produselor. Cîteva dintre ele au vizat probleme a căror rezolvare este de competența conducerii secției sau a comitetului de partid din întreprindere. Dar — și acest lucru i-a determinat probabil pe unii comuniști să abordeze într-un perimetru re- strins problema calității, să nu fie combativi pînă la nivelul factorilor de decizie — la această adunare generală n-a participat nimeni nici din partea comitetului de partid, nici din partea conducerii secției. Această absență „nemotivată" s-a resimțit însă atît în informarea prezentată, care a avut un caracter mai mult tehnicist, cît și în elaborarea planului de măsuri, orientat și el, aproape în exclusivitate, tot spre obiective tehnice și mult prea puține politico- educative...Participarea comuniștilor la dezbateri reprezintă, fără îndoială, unul dintre cele mai importante momente din desfășurarea unei adunări generale de partid. Iar această participare este determinată în bună măsură — așa cum rezultă și din relatările corespondenților noștri — de cel puțin doi factori : a) modul concret, analitic al materialului prezentat, vizînd atît activitatea comuniștilor, cu împlinirile și neîmplinirile ei, cît și activitatea desfășurată de biroul organizației de bază în domeniul analizat ; b) modul în care comuniștii înșiși se pregătesc pentru adunare, atît în sensul analizării cu exigență a propriei activități în spiritul temei aflate în dezbatere, cît și a fenomenelor de ansamblu vizînd problema aflată în discuție. Acești doi factori — ca să nu mai insistăm și asupra altora (preocuparea biroului organizației de bază de a determina cît mai mulți comuniști să ia cuvîntul, în primul rînd pe cei implicați direct în soluționarea problemei propuse dezbaterii ; difuzarea din timp pentru lectură și analiză a referatului și a planului de măsuri și altele) — s-au regăsit, cum s-a văzut, atît în dezbaterile care și-au atins scopul propus, cit și la cele care au rămas deficitare din acest punct de vedere.Spre a aborda și alte aspecte legate de eficiența dezbaterilor din cadrul adunărilor generale, adresăm, în final, și altor secretari și membri ai birourilor organizațiilor de bază întrebarea : dacă ați avea în pregătire o adunare generală cu o temă asemănătoare cu a celor la care ne-am referit cum ați- asigura o participare mai combativă, mai eficientă a comuniștilor la dezbateri ? Opiniile exprimate vor face obiectul unor noi materiale în cadrul dezbaterii noastre consacrate conținutului și eficientei adunărilor generale de partid. Le așteptăm.
Constantin PRIESCU

grame și devin utilizabile. Leon Doci, unul din țăranii aflați în fierărie, ne spune că la fel de complicat e și cu securile. Nu toți fierarii se pricep să înlocuiască lama, care e din „fier mort", adică moale — cu una din oțel, făcută, de pildă, chiar din vreun arc vechi de mașină. Pentru asta oamenii se duc tocmai la Ilva Mică și „transplantul" se face contra a 100 de lei (o secure costă 41,50 lei).Printre uneltele care nu au căutare în această zonă se numără si unele mai complexe, cum este semă

nătoarea de porumb cu tracțiune a- nimală, produsă de I.M.I.A. Năvodari. Zece bucăți au fost livrate unităților comerciale bistrițene în 1983, zece se află în magazine și astăzi. Dacă le vezi, înțelegi de ce. Sînt e- norme. N-au încăput nici în șoproa- nele magazinelor. Cît despre greutate. unul din gestionari ne spune cala magazinul lui semănătoarea a fost a- dusă cu„. macaraua.In unele gospodării țărănești ee mai găsesc semănători moștenite de la bătrîni, foarte adecvate nevoilor locale. O astfel de unealtă am descoperit în șura lui Csilag Carol din Nimigea. Se afla pe un fel de raft, atît de ușoară era. La rugămintea noastră, gospodarul a coborît-o. Am rămas ultriți cît este de simplă și lesne de minuit. De necomparat cu uriașa ei „surată", creată poate pentru halterofili.Rostul uneltei e să sporească randamentul muncii. Cum se explică faptul că — în loeul unor unelte atît de necesare — se produc, nu în cantități neglijabile, unele ce nu folosesc la nimic aau altele care se vînd

Un oraș care își primește oaspeții cu urări de bun venit și unde primul gospodar al localității răspunde la telefon el singur, direct, spunînd simplu „Aici primarul, cu ce vă putem fi de folos î“ — evocă, din capul locului, un anume stil’ de lucru al autorităților locale, deschiderea către oameni și problemele lor. Nu ne-a mirat deci, dimpotrivă ni s-a părut chiar cu totul firesc, că la Odobești — despre acest oraș vrîn- cean fiind vorba — „Tribuna democrației" și-a consolidat valențele de instrument activ al conlucrării active între organele locale și cetățeni.— Ne-am străduit și ne străduim să perfecționăm neîntrerupt relațiile autorităților ea cetățenii din oraș, să întreținem cu ei un dialog permanent, nemijlocit — ne-a spus tovarășul Nicolae Cristea, președintele Consiliului orășenesc Odobești al F.D.U.S. Printre formele cele mai active și eficiente de dialog se înscrie, fără doar și poate, „Tribuna democrației". Asigurînd în aceste adunări climatul propice dezbaterii problemelor celor mai stringente ale actualității, creăm și cadrul antrenării active a cetățenilor la soluționarea lor. In felul acesta, adunările publice „Tribuna democrației" se leagă, practic, în timp, una de cealaltă, înscriindu-se ca o modalitate importantă prin care cetățenilor le este asigurat accesul larg și participarea directă la activitatea consiliului popular, iar consiliul popular este, la rîndul său, în situația de a-și asigura o deschidere tot mai largă spre problemele oamenilor, ale obștii, pentru a le răspunde și soluționa mai operativ. Ne ajută în acest sens și modul de organizare a „Tribunei": cu toate că orașul.nu . este mare nici ca întindere, nici ea număr de locuitori, organizăm „Tribuna", prin rotație, pe zone mal restrînse — putînd să participe, bineînțeles, toți locuitorii, indiferent de cartier. Aceasta ne permite să adîneim unele aspecte specifice, să le rezolvăm cu mai multă competență și rapiditate.Intr-adevăr, punînd față-n față — poate că termenul mai potrivit ar fi „alături" cetățenii și factorii responsabili din diferitele sectoare de larg interes din oraș, a căror prezență este obligatorie, „Tribuna democrației" se constituie într-un neîntrerupt sfat al obștii.Pentru a ilustra acest efort de asigurare a continuității „Tribunei democrației", ne-am întors, alături de participanții la ancheta noastră, în primăvara anului 1983. La o adunare din acea perioadă, deputatul Ion Ghiuță propusese ca spațiile verzi din dreptul fiecărei gospodării din cartierul „Unirea" să fie plantate cu cartofi. „E o idee foarte bună" — au zis gospodarii orașului. Și, ca de obicei, după „Tribună", membr-i biroului executiv al consiliului popular s-au întrunit să analizeze posi- 

ca produse finite, dar sînt, în realitate, o simplă materie primă pentru fierarii satelor ?— Explicația stă, cred, în faptul că majoritatea uneltelor pe care le comercializăm se fabrică departe de zonele în care sînt folosite — ne spunea tovarășul Adrian Rusu, președintele Uniunii județene a cooperativelor de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor Bistrița- Năsăud. De regulă, întreprinderile care produc inventar agricol pentru gospodăriile populației sînt speeiali- 

rate pe cîte un produs pe care îl realizează pentru toată țara. Dar la noi forma sapei diferă pînă și de la o vale la alta. Alegem din tipurile de sape existente în catalog pe cele ce se apropie de nevoile noastre. Nici un producător însă nu acceptă modelele specifice. Experiența ne-a demonstrat că ar fi mai simplu să le producem pe plan local. în ce ne privește, am și înființat unități de producție cu acest profil : la Ciceu și Giurgești — pentru obiecte din tablă, la Beclean — pentru căruțe, sănii, șarete, la Zagra și Romuli — pentru obiecte din lemn, la Căianu Mic — pentru harnașamente. Valoarea totală — 7 milioane lei anual.Acejași motiv — nevoia de unelte cu care oamenii sînt obișnuiți să lucreze — a determinat o investiție cu termen de dare in folosință în acest an în comuna Feldru : o secție de fabricație pentru unelte agricole. Prototipurile au și fost executate și ele corespund pe deplin cerințelor specifice zonei : fiare de plug, sape de prășit, Sape de laz (o unealtă pentru lucratul pămîntului de pe dealuri), greble de fier și din lemn, furci.

if®

bilitățile de realizare. S-a acționat repede : prin C.L.F. s-au asigurat celor 360 de familii de pe artera principală a cartierului cartofii de sămînță necesari. Experiența — ca și terenurile — a rodit : pentru 1984 s-au încheiat cu cetățenii din această zonă contracte de livrare a nu mai puțin de 10 000 kg cartofi de toamnă.— Una din cele mai valoroase consecințe pe plan social ale „Tribunei democrației" mi se pare tocmai stimularea giudirii coleetive, care se îmbogățește pe parcurs — este de părere tovarășul Neculai Lepădatu, primarul orașului. Și, totodată, creșterea capacității, a dorinței oamenilor de a se asculta imul pe celălalt, de a discuta chiar în contradictoriu, dar cu dorința evidentă de a adăuga ceva în plus unei idei interesante....Cu mai bine de un an In urmă, locuitorii cartierului vestic al orașului au propus ca pe o suprafață de
însemnări 

din Odobeșticirca 5 hectare din zonă, de fapt niște ravene și ogașe supuse eroziunii, să se planteze pomi fructiferi, asumîndu-și totodată grija întreținerii lor. Păreri au fost pi‘o și contra, încît în respectiva „Tribună a democrației" nu s-a luat o hotărîre fermă. Răspunderea discutării în continuare a acestei propuneri cu cetățenii și-au asumat-o atunci, pe loc, deputății Gheorghe Murariu, Viorica Hainăroșie și cîțiva locuitori: Văsilica Stoica, Florică Galoiu, Cpstică Caradință. Au mers, au stat de Vorbă cu oarnenii și propunerea a fost... acceptată în unanimitate.Adoptare ce presupunea și participare. Consiliul popular — cu avizul favorabil al specialiștilor, consultați și ei — a asigurat imediat 2 500 de puteți pentru plantare. Văzînd ce se face, și alți cetățeni au gîndit că ar putea proceda la fel, valorificînd zonele libere ce se mal găsesc prin cartiere. Șl au cerut și ei puieți. Așa s-au plantat, anul trecut, la Odobești, 10 500 pomi fructiferi ! Și tot discutînd, de la o „Tribună" la alta, cum merg treburile, s-a ajuns în luna decembrie, cînd oamenii au propus continuarea acțiunii de pomicultură șl în 1984. De astă dată hotărîrea s-a luat pe loc : se vor planta 12 000 puieți de pomi fructiferi, 2 000 de nuci, iar pentru dezvoltarea sericiculturii, 1 500 puieți de dud — toți pe aliniamente, ca și pe unele terenuri improprii agriculturii. Chiar consiliul popular și-a organizat, în propria curte, o micro- pepinieră de meri, care, împreună cu Stațiunea de producție și cercetare pomicolă Focșani, va asigura întregul necesar de material săditor.Cu înaltă răspundere civică pentru 

hirlețe, căruțe etc. Cantitățile produse vor acoperi nevoile județului, întreprinderea de utilaj tehnologic- Bistrița, unitate a industriei republicane, cu alt profil, dispune de un mic atelier care realizează unelte agricole din materiale recuperabile. Din convorbirea avută cu inginerul Petru Illeș, șeful atelierului de proiectări, reținem că, la indicația comitetului județean de partid, s-au și executat unele produse, cum ar fi : o adăpătoare cu nivel constant pentru fei-mele zootehnice ale unităților socialiste, greble de fier tractate de un cal, nicovale pentru ascuțit coase. S-a mai realizat, la sugestia unor cetățeni, prototipul unei prese de ulei din semințe de dovleac,— Sîntem, în continuare, receptivi la solicitările comerțului rural, ne-a spus interlocutorul. Pe lingă cele pe care le-am produs și pînă acum, la cererea UJECOOP Bistrița vom face furci cu 10 coarne pentru cartofi și sfeclă și altele. Avem în studiu și utilaje mai complexe, corespunzătoare cerințelor specifice zonei. Pe la noi sînt multe finețe și, se știe, cositul e o treabă obositoare : într-o zi de muncă un cosaș abia acoperă 20—30 de ari. Știm că motocositoarea oferită de comerț, nu se vinde. De aceea, noi am realizat una care, credem, va fi mai reușită. Are doar 38 kilograme, consumă 1,2 litri motorină pe oră și, in 10 ore de funcționare, cosește 3—3,5 ha. Mai avem de gînd să producem o cositoare și o prășl- toare cu tracțiune hipo și altele.După cum se vede, organele locale au luat măsuri pentru a se realiza o bună parte din uneltele specifice. Se va elimina risipa de metal, prin fabricarea lor — de la început — la dimensiunile optime, se vor reduce cheltuielile de transport, iar producătorii agricoli vor beneficia de unelte potrivite. Rămîn însă destule articole neadecvate zonei. Poate că fabricarea lor depășește posibilitățile de concepție și de producție ale unui județ. Din acest punct de vedere, problema producerii de unelte funcționale rămine deschisă.
Rodie a ȘERBAN 
Gheorqhe CR1ȘAN 
corespondentul „Scinteiî"

Îndeplinirea obiectivelor economice, participanții la „Tribuna democrației" au adus în discuție, chiar la prima adunare ținută în acest an, cîteva aspecte principale ale îndeplinirii programului de autoaprovizionare : ce măsuri s-au luat pentru asigurarea la timp a semințelor destinate cultivării terenurilor din gospodăriile personale — însumînd 180 hectare teren arabil și vii — și îndeosebi pentru evitarea întîrzierilor și neajunsurilor de anul trecut în ce privește sortimentele ? Cum se pregătește materialul biologic pentru., dezvoltarea creșterii animalelor in gospodăriile locuitorilor și cum se acționează pentru mărirea surselor de furajare ? S-a organizat sau nu știindu-se stă, anul familii deși criticile
confecționarea de stupi, că în sarcina populației acesta, creșterea a 800 albine ?— Juste și problemele, ________cuprinse în întrebări — ne spune primarul. în consecință, am acționat : biroul executiv a stabilit sarcini foarte precise — pentru C.L.F., să pună în vînzare, la termenele optime, întregul sortiment de semințe de legume solicitat, iar pentru centrul PLAFAR — obligația de a distribui semințele de plante medicinale ; pentru hrana animalelor, contrac- tanților li se vor repartiza furaje din producția secundară a cooperativei agricole, iar 12 hectare teren din administrarea consiliului popular vor fi cultivate, de asemenea, cu furaje — dealtfel, au și fost arate la timp — și distribuite pe loturi ; cît privește stupii, ii vor confecționa cooperativa meșteșugărească „Milcovul" și secțiile C.A.P.în cadrul „Tribunei democrației", problemele de viață, cetățenești se îmbină firesc cu cele economico-gos- podărești, fiind analizate cu aceeași seriozitate de forurile locale. De la Odobești se pot cita multe exemple de acest fel. Sistematizarea unor străzi sau înființarea unui punct sanitar, cu medic o dată pe săptămînă, în cartierul „Unirea", situat la 4 km de centrul orașului ; organizarea unui centru de colectare a ambalajelor de sticlă de la populație, mai accesibil decit cel existent la depozitul din marginea orașului ; comasarea unor secții ale cooperativei meșteșugărești și asigurarea unor servicii de mai bună calitate se numără, la rîndul lor, printre propunerile soluționate la „Tribuna democrației".— Cu ce răspunsuri le-ați fost datori cetățenilor Ia recenta „Tribu- ? • I-am întrebat, în încheiere, pe președintele consiliului orășenesc al F.D.U.S.— Cu cîteva precizări, foarte Importante, legate de îndeplinirea Programului unic și a programului de autoaprovizionare : pe ce terenuri se va putea face pășunatul vitelor ■ ce posibilități există pe plan local pentru dezvoltarea răsadurilor de legume ; cum se poate extinde construcția microsolariilor și altele.— Am legat aceste răspunsuri de o informare amplă — a adăugat, la rîndul său, primarul. Creșterea numărului de animale la toate speciile, cum a rezultat la re- censămînt, și îndeosebi sarcinile ce ne revin ne-au impus luarea unor măsuri suplimentare pentru asigurarea animalelor de prăsilă necesare gospodăriilor populației, pentru dezvoltarea și îmbunătățirea pă- șunilor, pentru definitivarea în cele mai bune* condiții a planurilor de cultură și încheierea contractelor. Am discutat despre tot ce avem de făcut și ne-am ales și cu noi propuneri, despre a căror înfăptuire, sau întîrziere, pentru că se mai întîmplă uneori și așa — cum este cazul, de pildă, cu propunerea privind organizarea unui serviciu de decolmatare a fîntînilor, nerentabil pentru oraș la proporția cererii, dar sigur rentabil și deosebit ue util la nivelul județului — să putem vorbi la adunarea ce va urma.Și așa, de la o adunare la alta, viața, faptele confirmă mereu și mereu eficiența pe plan economic și sodal-uman a „Tribunei democrației element cu adevărat novator xn peisajul de autentică democrația al societății noastre socialiste.

Maria BABOIAN 
Dan DRĂGULESCU corespondentul „Scînteii*

jumătate

case noimunicipiului Bîrlad
BÎRLAD : Mai muit 

de 
din populație 
inIn centrul _______au fost date de curînd în folosință beneficiarilor alte 240 de apartamente. Aici se desfășoară o susținută activitate edilitar-gosțiodă- rească, conturîndu-se tot mai distinct un frumos ansamblu de locuințe care va însuma în final peste 2 200 de apartamente. După cartierele Lira, Olga Bancic, Ceti- nei, Stelian Dumbravă, Gară, acesta este al șaptelea mare și modern ansamblu de locuințe ridicat în orașul făuritorilor de rulmenți în anii luminoși ai socialismului. In Bîrlad au fost construite în total 12 500 de apartamente, ceea ce face ca, în prezent, mai mult de jumătate din populația municipiului să locuiască in casă nouă. (Petru Neoula, corespondentul „Scînteii").
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fa frtoa tCilWEXPERIENȚA ÎNAINTATĂ

Colaborarea activă cu producția, 
valorificarea cercetărilor

de înaltă eficiență - contribuții 
concrete la progresul economiei

SPORITE, LUCRĂRI DE BUNĂ CALITATE!
Munca plină de pasiune și responsabilitate a cercetătorilor, a întregului colectiv de la ICECHIM — București s-a concretizat și la nivelul anului 1983 în rezultate remarcabile, confirmate în cadrul întrecerii socialiste dintre institutele de cercetare. Cel de-al 15-lea titlu de fruntaș dobîndit consecutiv de ICECHIM își găsește împlinire în conferirea, prin Decret prezidențial, pentru a cincea oară a titlului de „Erou al Muncii Socialiste".Rezultatele deosebite obținute șl In celelalte unități de cercetare constituie răspunsul oamenilor de știință, al tuturor lucrătorilor din domeniul cercetării științifice pentru încrederea manifestată permanent de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de cercetătorii români, față de potențialul creator al patriei, pentru clarviziunea de care dă dovadă în orientarea activității unităților de cercetare în vederea participării eficiente Ia înfăptuirea directivelor și programelor Congresului al XII-lea al partidului. Angajarea fermă în rezolvarea problemelor prioritare ale economiei naționale au stimulat și stimulează continuu forțele tuturor celor ce muncesc în domeniul cercetării științifice șl tehnologice.în același timp, cercetarea științifică și tehnologică din întreaga țară a beneficiat permanent de sprijinul și coordonarea de înaltă competentă a tovarășei a- cademician doctor inginer Elena Ceaușescu, prim viceprim-ministru al guvernului, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologic. în ce privește cercetarea chimică, specialiștii din acest domeniu au beneficiat în mod deosebit de contribuția directă a tovarășei academician doctor Ceaușescu, om de mondial, care a îndrumat și orientat permanent activitatea din sector.„Acționînd sub nemijlocita mare a tovarășei academician ______inginer Elena Ceaușescu, savant de renume mondial și prestigios om politic, ca urmare a permanentelor și prețioaselor indicații și îndrumări in orientarea cercetării pentru rezolvarea problemelor centrale ale economiei naționale — ne spune ing. Maria Ionescu, director general al Institutului central de chimie — colectivul ICECHIM și-a adus contribuția la înfăptuirea obiectivelor de înnoire și modernizare a industriei, de creștere a calității, eficienței și competitivității produselor, pe baza promovării creației originale. Necesitatea rezolvării rapide a problemelor legate de modernizarea instalațiilor existente, în scopul reducerii consumurilor energetice și de materii prime, precum și elaborarea de tehnologii pentru produse și sortimente noi in vederea eliminării importurilor au constituit, mai mult ca în anii anteriori, preocuparea cea mai importantă a cercetătorilor din ICECHIM. Numai în anul trecut au fost elaborate și omologate 132 tehnologii și 126 produse noi — dintre care 39 au întrunit calitatea de invenții, fiind brevetate de O.S.I.M. Aplicarea noilor procedee tehnologice va determina reducerea substanțială a cheltuielilor de producție, diminuarea consumului de energie și materii prime. Soluțiile adoptate permit scăderea importantă a valorii importurilor, concomitent cu asigurarea unui export estimat Ia peste 200 milioane Iei. Totodată, asimilarea in unitățile industriale de profil a peste 250 produse și tehnologii noi au adus beneficiarilor efecte economice însemnate prin fabricarea in 1983 a unor produse chimice, în instalațiile industriale, în valoare de aproape 800 milioane lei reducerea costurilor de producție 57 milioane lei.Vizita de lucru de anul trecut Institutul de cercetări chimice București cu care ne-a onorat tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele țării, 

a constituit pentru întregul nostru colectiv un eveniment de cea mai mare însemnătate ; indicațiile, orien-

inginer Elena știință de renumeacestîndru- doctor

Și cula

(Urmare din pag. I)resc și de inițiativă al conducerii fiecărei întreprinderi este hotăritor. Dar este necesar și sprijinul direct al centralelor și ministerelor de resort. O cale importantă pentru creșterea indicilor de utilizare este preluarea unor cooperări privind executarea in mod suplimentar a anumitor piese pentru alte unități care au deficit de capacitate la utilajele respective. O altă cale este executarea de piese de schimb pentru reparații, avind în vedere că întreprinderile specializate în multe cazuri nu pot asigura necesitățile de piese corespunzător volumului de reparații planificat. După cum, întreprinderile trebuie să fie mai active și, mai ales, mai receptive atunci cînd sînt solicitate pentru asimilarea unor piese de schimb unicate sau de serie redusă care in prezent se importă. Este o sarcină dificilă și, uneori, incomodă, dar considerăm că trebuie să primeze interesele economiei naționale. Dealtfel, trebuie să se știe că în toate cazurile încărcarea mai bună a mașinilor și utilajelor are influențe pozitive asupra indicatorilor economi- co-financiari, ceea ce are o importanță deosebită în condițiile aplicării acordului global.— O situație deosebită o prezintă 

tările concrete primite cu acest prilej au stat și stau la baza activității noastre actuale și a etapei următoare. In conformitate cu indicațiile primite cu prilejul vizitei de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a fost analizat cu simț de răspundere și exigentă modul in care se realizează sarcinile din programele prioritare de cercetare pentru asimilarea de produse noi, valorificarea superioară a resurselor materiale și recuperarea energiei, reducerea consumurilor și recuperarea materialelor.
A fost elaborat un program de măsuri concrete în vederea aplicării mai rapide în producție a cercetărilor încheiate, in vederea urgentării lucrărilor de cercetare și asimilare, în special pentru domenii de importanță deosebită atît pentru industria chimică, cît și pentru alte ramuri ale economiei naționale. Cu sprijinul Ministerului Industriei Chimice și al centralelor industriale s-au analizat toate tehnologiile elaborate de către ICECHIM șl propuse pentru valorificare în producție în etapa următoare. Astfel au fost stabilite măsuri pentru urgentarea asimilării cauciucurilor sintetice care se importă, precum și a celor 

INIȚIATIVE Șl PREOCUPĂRI LA ICECHIM-BUCUREȘTI
@ Pornind de la rezultatele obținute la ICECHIM in uni

tățile industriei chimice au fost asimilate peste 250 produse și 
tehnologii noi ;

• în anul 1983 au fost elaborate și omologate 132 teh
nologii și 126 produse noi, dintre care 39 au întrunit caracte
risticile de invenții ;

® Pe baza tehnologiei elaborate în institut, la Combina
tul petrochimic Brazi a fost pusă în funcțiune instalația de 
cauciuc polibutadienic — realizată la nivelul tehnicii de vîrf pe 
plan mondial ;

® Noile produse și tehnologii au permis fabricarea, de 
către beneficiari, a unor produse în valoare de aproape 800 
milioane lei și reducerea cu 57 milioane lei a costurilor de 
producție în unitățile industriei chimice ;

• în cadrul activității de microproducție au fost realizate 
277 produse, față de 208 cît prevedea planul, din care 213 pro
duse noi și modernizate.

cu valori mari ce se pot livra la export. Măsuri asemănătoare au fost prevăzute pentru urgentarea cercetărilor în domeniul conversiei metanolului, utilizării biomasei, pentru urgentarea aplicării tehnologiilor pentru auxiliari textili și pentru produse realizate din materii prime naturale, regenerabile, extinderea activității de asimilare de aparatură pentru cercetare în- vederea auto- utilării".„Ca urmare a Indicațiilor primite de la tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, colectivul ICECHIM — ne spune ing. Viorica Dobrescu, director adjunct științific — a extinș in 1983 noua concepție pentru valorificarea potențialului de cercetare în activitatea de reducere a importurilor Ia produse de mic tonaj prin creșterea capacității de microproduc- ție în activitatea de cercetare. Astfel, pe baza necesarului de produse din nomenclatorul de import, ICECHIM și-a propus pentru 1983 realizarea unui program de micro- producție ce viza un număr de 208 produse necesare în diferite ramuri industriale. Pentru realizarea acestor obiective au fost întreprinse o serie de măsuri concrete, printre care și desemnarea în cadrul secțiilor și laboratoarelor a unor specialiști care s-au ocupat in mod deosebit- de organizarea și urmărirea activității de microproducție. Rezultatele obținute și posibilitățile de creștere a volumului microproducției au fost analizate lunar ; au fost realizate ș! transmise beneficiarilor potențiali prospecte ale produselor care puteau fi realizate prin microproducție de către ICECHIM, în scopul eliminării importului.Ca urmare a modului în care comuniștii, oamenii muncii din institut s-au achitat de aceste sarcini, pînă la finele anului 1983 au fost realizate în cadrul microproducției un număr de 277 produse, dintre care 213 produse noi și modernizate (cu o depășire valorică de peste 52 milioane lei). Puternic mobilizați de aprecierile de care s-au bucurat rezultatele obținute, ca și de obiectivele pe care trebuie să le realizeze, specialiștii din ICECHIM s-au angajat ca și în acest an să depășească sarcinile de microproducție cu 20 la 
indicii da folosire a unor utilaje specifice activității din construcții, la 
care in ultimul timp se constată o 
anumită scădere. Care sînt cauzele 
și ce trebuie făcut in acest sens ?— Situația necorespunzătoare în acest domeniu este, intr-o bună măsură, efectul unor tendințe ce s-au 

CAPACITĂȚILE DE PRODUCȚIE

manifestat în urmă cu cîțiva ani și care au fost criticate ferm de conducerea partidului, de a se răspîndi forțele constructorilor pe foarte multe șantiere. Se știe că utilajele din construcții se află, de regulă, în patrimoniul unor unități specializate prestatoare de servicii care le închiriază pe șantiere. Evident, închirierea unor utilaje este strict determinată de volumul lucrărilor și de specificul activității de pe fiecare șantier în parte. Ca urmare a concentrării investițiilor pe un număr mai restrîns de șantiere în vederea finalizării mai rapide a investițiilor, precum și a promovării largi a unor tehnologii modeme și soluții constructive

șirca- baza ela- direc-

sută. Pentru a reuși să ne atingem obiectivele propuse in cele mai bune condiții am căutat să întărim colectivele complexe cercetare-proiectare organizate pe teme, din inițiativa tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, chiar de la debutul cercetării, în vederea elaborării tehnologiilor în cel mai scurt timp, în condiții de eficiență atit a cercetării, cît și a valorificării industriale. S-ău organizat, de asemenea, colective sau echipe complexe de tipul cercetare-proiectare-producție pentru asimilarea rapidă în fabricație a tehnologiilor elaborate (sau în curs de elaborare) în vederea modernizării instalațiilor din industria chimică pentru reducerea consumurilor de combustibili și energie, materii prime, materiale, concomitent cu a- tingerea parametrilor de calitate.A fost urmărită cu exigență realizarea la timp și în cele mai bune condiții a fiecărui obiectiv de investiție realizat pe baza cercetărilor proprii. Intre acestea, cu o deosebită atenție s-a urmărit realizarea instalației de cauciuc polibutadienic de la Combinatul petrochimic Brazi, capacitate la nivelul de vîrf tehnicii mondiale. Instalația, i lizală pe tehnologiei borate sub ta conducere științifică a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, a fost pusă în funcțiune cu succes, reprezentînd o contribuție de seamă a cercetării românești ia dezvoltarea industriei chimice, „înaltele distincții acordate — ne spune cercetătorul principal Victoria Fieroiu, secretara comitetului de partid al ICECHIM — constituie pentru colectivul nostru un factor de puternică mobilizare în îndeplinirea exemplară a indicațiilor , te nemijlocit efectuate de al partidului, Ceaușescu, acad. dr.
primi- cu se- to- îm- ing.in-

ocazia vizitelor eretarul general varășul Nicolae preună cu tovarășa Elena Ceaușescu pe platformele dustriei chimice și în unități ale Institutului central de chimie. în spiritul exigențelor formulate recent Ia plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român, vor fi abordate cu înaltă răspundere comunistă tematici de natură să contribuie la afirmarea pe scară tot mai largă a progresului tehnic "în industrie și agricultură, acordindu-se prioritate aspectelor ce vizează creșterea gradului de valorificare a materiilor prime, asigurarea cerințelor economiei naționale cu produse chimice de mic tonaj, optimizarea randamentelor energetice, reducerea consumului de materiale, ridicarea continuă a performanțelor instalațiilor puse în funcțiune.Unul din obiectivele urmărite In continuare de organizația de partid și de tineret este preocuparea pentru creșterea nivelului profesional al cadrelor și mai ales al tinerelor cadre cu studii superioare, tehnicieni și laboranți. Periodic, analizăm modul in care tinerii s-au încadrat in activitatea generală a institutului și modul in care se preocupă de creșterea competenței profesionale.în anul 1984, anul celei de-a 40-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și al celui de-al XlII-lea Congres al partidului, colectivul ICECHIM se angajează să depășească prevederile de plan pe 1984 cu 15 Ia sută in ce privește tehnologiile elaborate și cu 23 la sută la tehnologiile aplicate, sporind, totodată, cu 20 la sută valoarea mi- croproducției planificate. Prin promovarea unor soluții rezultate din cercetare se estimează reducerea unor importuri și creșterea potențialului de valorificare a capacității creatoare proprii".Oamenii muncii din ICECHIM sînt hotărîți să facă totul pentru îndeplinirea exemplară și depășirea prevederilor de plan pe acest an, in cinstea marilor întregul nostru să le întimpine bile succese.
evenimente pe care popor se pregătește cu noi și remarca
Elena MANTU

mai economicoase, în ultimii ani nu a mai existat încărcare pentru întregul parc de utilaje, deși aproape că nu au intervenit noi dotări. De exemplu, ca rezultat al unei noi concepții privind regimul de înălțime a blocurilor de locuințe, în sensul diminuării numărului celor cu înălțime 

mare, există cîteva sute de macarale turn neutilizate ; după cum. ca urmare a creșterii volumului prefabricatelor pentru locuințe și hale industriale in scopul scurtării duratei de construcție, automacaralele de 5 tone-forță au o solicitare mai redusă, fiind în schimb necesară suplimentarea dotării cu automacarale de peste 12 tone-forță. Trebuie reținut că pentru utilajele de construcții din parcul Ministerului Construcțiilor Industriale, in valoare de aproape un miliard lei, care au prisosit în anul 1983 s-au plătit amortismente de 60 milioane lei, care au sporit în mod artificial costul lucrărilor de con- strucții-montaj, executate de fapt cu

BACĂU

Normele agrotehnice - aplicate 
riguros la fiecare culturăîn unitățile agricole din județul Bacău se muncește intens atît la pregătirea terenului, cît și la însă- mînțări, pentru a fi recuperate în- tîrzierile determinate de prelungirea timpului rece. Specialiștii depistează porțiunile de teren zvîntate pentru dirijarea operativă a utilajelor acolo unde se poate lucra cu randament maxim. Dealtfel, comitetul județean de partid a întreprins măsuri pentru ca în fiecare unitate munca să se desfășoare organizat, pe formații de lucru bine pregătite și instruite, în prezența specialiștilor, care sâ asigure aplicarea riguroasă a normelor agrotehnice, spre a se pune temelii solide recoltelor record din acest an. Cum se desfășoară, practic, lucrările ? Răspunsul l-am căutat pe teren, în mai multe unități agricole.La cooperativa agricolă Săucești, din consiliul agroindustrial Filipești, toate cele 36 de tractoare lucrează în cîmp. Se muncește la pregătirea terenului, la semănatul sfeclei de zahăr, la plantarea cartofilor și in grădina de legume. La ferma „Schi- neni“, peste 100 de cooperatori plantează manual cartofii preîncolțiți. Odată cu tuberculii, oamenii pun in cuiburi mraniță, iar din urmă mașinile execută rebilonarea. Aflat la fața locului pentru a supraveghea calitatea lucrărilor, inginerul Viorel Savin ne spunea : „Este pentru prima dată cind cultivăm cartofi preîncolțiți. Modul responsabil în care se lucrează ne dă garanția că rezultatele pe care le vom obține vor fi și mai bune decît cele din anul trecut, cînd am obținut aproape 35 tona cartofi la hectar". Și celelalte lucrări se executau sub controlul direct al specialiștilor. Alături, pe terenul fermei „Șiretul" trei mecanizatori plantau cartofi sub supravegherea inginerului Vasile Pentelescu, iar în luncă alți patru semănau sfeclă de zahăr pe cele 230 hectare planificate. Dealtfel, în toate unitățile din acest consiliu agroindustrial se lucrează la pregătirea terenului și semănat sub indrumarea specialiștilor.Cu întreaga răspundere se muncește și în cele 15 ferme ale I.A.S. Traian. Aici, 50 de tractoare pregăteau terenul, iar alte 35 sînt folosite la insămințarea culturilor furajere și la plantarea cartofilor. La ferma Călugăreni, bunăoară, cu patru mașini, supravegheate de tehnicianul Nae Samson, zilnic se plantează cu cartofi cite 20 hectare. Peste tot se muncește repede și bine. „Vrem -să recuperăm rămînerea în urmă cauzată de timpul nefavorabil — ne spune inginerul Corneliu Brudiu, directorul I.A.S. Pentru aceasta, în toate fermele am organizat munca în două schimburi și in schimburi prelungite. Avem posibilitatea ca in săptămîna aceasta să încheiem semănatul tuturor culturilor din prima epocă și să începem pregătirea terenului pentru porumb". O dovadă a hărniciei oamenilor de aici este făptui că pînă la 3 aprilie, adică numai în două zile pline de lucru, au fost pregătite 300 hectare, iar culturile din prima epocă au fost in- 6ămințate pe suprafețe ce reprezintă

Pentru a recupera rămînerile în urmă determinate de timpul nefavorabil, la C.A.P. Mihăi- lești, județul Buzău, se lucrează intens, din zori și pină în noapte, la semănatul plantelor furajereFoto : A. Papadiuc
celelalte utilaje, active. Avînd în vedere volumul lucrărilor de investiții, pentru utilajele de construcții deținute de întreprinderile specializate care nu-și găsesc locul pe șantiere nu există soluții directe și simple de creștere a indicilor de utilizare. Acestea vor intra obligatoriu în circuitul productiv atit în acest an, cit și în anul viitor, pe măsura deschiderii de noi șantiere și a scoaterii din funcțiune a utilajelor vechi ca urmare a expirării duratei normate de exploatare. Desigur, acestor utilaje de care nu este momentan nevoie trebuie să li se asigure o conservare tehnică corespunzătoare, in vederea prevenirii degradării și chiar a des- completărv l-or. Atit timp cît există utilaje cărora nu li se poate „da de lucru", sub nici un motiv nu se poate pune problema unor noi dotări cu u- tilaje de același tip ; la aceasta veghem în primul rind noi, factorii de răspundere din Ministerul Aprovizionării, și trebuie să constituie o regulă de fier pentru întreprinderile specializate și forurile de resort ale acestora.Nota redacției : Intr-un număr vii
tor al ziarului vom aborda o altă 
problemă importantă de care depin
de folosirea cu indici superiori a 
mașinilor și utilajelor: întreținerea 
și repararea fondurilor fixe. 

mai mult de jumătate din cele planificate.In multe unități specialiștii au adaptat tehnologia de lucru la condițiile terenului. Astfel, In cooperativa agricolă Nicolae Bălcescu, unde a început însămînțarea celor 230 hectare cu sfeclă de zahăr, mecanizatorii din formația specializată pregătesc terenul cu agregatele formate din disc, echipament de erbi- cidare și combinator, iar în urmă terenul afinat, nivelat și mărunțit este controlat oră de oră pentru a fi însămînțat la momentul optim. Cum v-ăți pregătit pentru recolta record la sfecla de zahăr ? — îl întrebăm pe- inginerul șef Constantin Butna- ru. „Am fertilizat întreaga suprafață, iar pe 200 hectare am dat cita 40' tone gunoi de grajd la hectar, îngrășămintele cu fosfor le-am administrat în toamnă și în „ferestrele" iernii. Urmărim cu grijă calitatea semănatului, asigurarea densității de 110 000 plante recoltabile la hectar, densitate bine corelată cu fertilitatea terenului. în acest an vrem să realizăm 50 tone sfeclă de zahăr la hectar de pe 40 hectare luate în primire de șefii de fermă".Am redat aceste exemple care reflectă răspunderea specialiștilor pentru realizarea de recolte record în acest an. Dar în județul Bacău se acționează și pe alte căi prin care specialiștii vor să demonstreze potențialul ridicat al pămintului. Este vorba de o inițiativă pornită din consiliile agroindustriale Filipești și Răcăciuni și generalizată în toate unitățile agricole din județ. în ce constă ea ? Fiecare șef de fermă a preluat o-suprafață de 10—20 hectare teren, care este însămînțată și lucrată după tehnologii aparte, astfel incit să se obțină recolte record la hectar : 15—20 tone porumb știu- leți, 40—45 tone cartofi, 50 tone sfeclă de zahăr. în cele șase cooperative agricole din consiliul agroindustrial Răcăciuni, specialiștii au preluat o suprafață ce totalizează 342 hectare, care a fost fertilizată cu cantități mari de îngrășăminte organice. Președintele consiliului agroindustrial, tovarășul Constantin Tomozei, ne spune : „Pentru culturile intensive au fost administrate, pe fiecare hectar, cite 30—10 tone de gunoi, iar pe cele 1 200 hectare destinate legumelor s-a transportat o cantitate de 23 000 tone de îngrășăminte naturale. Pentru a avea garanția că vom obține recoltele mari prevăzute, la semănat acordăm cea mai mare atenție calității lucrărilor, asigurării densității optime".Pe ogoarele județului Bacău, aria însămînțărilor, a plantării legumelor și cartofilor se extinde în fiecare zi spre zonele submontane. Cooperatorii, mecanizatorii și, alături de ei, specialiștii muncesc cu hărnicie și dăruire spre a grăbi ritmul însămînțărilor, dovedind maximă răspundere pentru calitatea lucrărilor.
C. BORDEIANU 
Gh. BALTA corespondentul „Scinteii”

Pentru producții agricole record
(Urmare din pag. I)a se recupera rămînerile in urmă Ia însămînțări, ci și pentru prevenirea altor întirzieri care ar putea surveni ca urmare e evoluției nefavorabile a timpului. Prognoza vremii pe luna aprilie arată că perioadele cu timp frumos vor fi întrerupte de precipitații mai abundente îndeosebi în nordul țării. Aceste precipitații vor cădea pe un sol care a acumulat pînă acum multă apă. Or, aceste condiții impun măsuri tehnice și organizatorice care să asigure zi de zi, oră de oră, folosirea intensă a tractoarelor și agregatelor complexe de utilaje agricole. Ce trebuie întreprins pentru ca, in condițiile pedoclimatice existente, insămînțările și celelalte lucrări agricole de primăvară să fie intensificate la maximum ?întreaga activitate din agricultură trebuie concentrată in aceste zile în cîmp, acolo unde se pun bazele viitoarei recolte. Important este ca specialiștii și cadrele de conducere din unitățile agricole, cunoscînd amănunțit fiecare solă, fiecare porțiune de teren, să ia măsurile cele mai indicate pentru dirijarea utilajelor acolo unde se poate lucra mal repede. în mai puțin de o lună trebuie să fie insămințate încă 4,3 milioane do hectare, ceea ce presupune creșterea, pe ansamblul țării, a vitezei zilnice la 57 000 hectare Ia floarea-soarelui, 220 700 hectare Ia po
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STADIUL INSAMIMȚĂMI CULTURILOR FURAJERE 
în seara zilei de 2 aprilie

(pe baza datelor furnizate de Ministerul Agriculturii)

Media zonei 1-41 la sută
Peste media zonei: Arad - 78 la sută 

Brăila - 61 la sută; Timiș - 59 la sută
Tulcea - 52 la sută; Olt - 46 la sută.

Sub media zonei: Sectorul agricol 
Ilfov - 36 la sută; Ialomița - 32 la sută; 
Buzău și Giurgiu - 31 Ia sută; Călărași 
- 25 la sută; Teleorman - 16 la sută; 
Dolj 12 la sută.

olt Ca utilaje complexe, 
semănatul avansează rapidîn acest an, unitățile agricole de stat și cooperatiste din județul Olt au de însămînțat cu culturi de primăvară 205 520 hectare. După mai multe încercări, de vinerea trecută s-a trecut cu toate forțele la semănat pe terenurile zvîntate din zonele situate în sudul și centrul județului. Ca atare, pînă în seara zilei de 2 aprilie au fost semănate 22 426 hectare, ceea ce reprezintă 11. la sută din suprafața planificată. Cum se desfășoară lucrările ? Am reținut mai intîi o scurtă apreciere a tovarășului Doru Rădulescu, directorul direcției agricole județene : „Dintr-un început trebuie să precizez că toate lucrările se desfășoară sub semnul urgenței — ne-a spus interlocutorul. Așa cum a hotărît comitetul județean de partid, prin Întreaga organizare a activității urmărim realizarea unor viteze de lucru sporite pentru a se putea reduce astfel perioadele stabilite inițial pentru semănatul fiecărei culturi. In acest scop, in toate unitățile agricole au fost întreprinse măsuri spre a se asigura utilizarea din plin a celor 1 711 agregate complexe constituite pentru însămînțări. Totodată, pretutindeni s-a organizat pregătirea terenului în schimburi, adică și pe timpul nopții, iar executarea semănatului — pînă seara tîrziu".Dis-de-dimineață, inginerul-șef al C.A.P. Tia Mare, Dan Pompiliu, era prezent în cîmp, la formația de mecanizatori. „însămînțăm sfecla de zahăr — ne-a spus inginerul-șef. Mazărea am însămînțat-o pe cele 50 hectare planificate. Avem teren pregătit și pentru culturile furajere și pentru sfecla de zahăr. Nu mai este timp de așteptat. Avem o întîrziere de mai bine de 12 zile și sîntenn hotărîți să recuperăm această rămî- nere în urmă prin realizarea unor viteze de lucru mai mari decit cele prevăzute inițial. Și aceasta întrucît noi folosim utilaje complexe atît la pregătirea terenului, cit și la semănat".La C.A.P. Tia Mare, ca dealtfel șl 

rumb și 30 880 hectare Ia soia. Aceste viteze trebuie chiar să fie depășite dacă avem în vedere că in unele zile ar putea interveni ploi care stînjenesc desfășurarea normală a lucrărilor. Printr-o temeinică organizare a muncii, prin înlăturarea operativă a oricăror defecțiuni care ar apărea la tractoare, viteza de lucru stabilită trebuie să fie realizată din prima zi cînd se va trece la semănatul florii-soarelui și porumbului — culturi cu cea mai mare pondere între cele ce se însămînțează primăvara. însămînțarea acestor importante culturi la timpul optim impune însă ca, în aceste zile, să se acționeze energic pentru încheierea semănatului mazării, ovăzului, orzoaicei, inului pentru fibră și pentru ulei, sfeclei de zahăr — culturi care, pentru a germina și răsări, au nevoie de umiditate mai ridicată și de temperaturi mai scăzute.Concomitent cu insămînțărila și pregătirea terenului, în această perioadă trebuie executate numeroase alte lucrări, tot atît de importante pentru producția agricolă a anului in curs. Deși „Săptămîna pomicul- turii" s-a încheiat, trebuie continuate tăierile de rodire și de formare la pomi, stropirile, săpatul și arăturile in livezi, precum și plantările. De asemenea, este necesară încheierea tn cel mal scurt timp a tăierilor Ia vița de vie. Cea mai mare concentrare de forțe trebuie realizată în 
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la cooperativele agricole din Ianca, Ștefan cel Mare, Corabia, Urzica, Vl.ădiia și Bucinișu, am remarcat hotărirea mecanizatorilor și a specialiștilor de a acționa in așa fel incit, cu toată întirzierea declanșării campaniei în această primăvară, să asigure cele mai bune condiții pentru realizarea producțiilor la nivelul angajamentelor asumate, a sarcinilor stabilite de secretarul general al partidului ca în acest an să se obțină producții record. In acest sens este concludent faptul că, în scurt timp de la începerea lucrărilor in cîmp, în județul Olt mazărea pentru boabe a fost însămințată pe întreaga suprafață planificată — 2 930 hectare. De asemenea, au fost semănate suprafețe mari cu sfeclă de zahăr, in pentru ulei, cartofi timpurii și se desfășoară din plin plantarea legumelor în cîmp.Practic, așa cum a cerut secretarul general al partidului, în toate unitățile agricole din județ se lucrează concomitent atît la semănatul culturilor din epoca I, cit și a celor din epoca a doua. Pe tovarășul Ion Florea, directorul S.M.A. Vișina, l-am găsit pe terenurile C.A.P. Vădăstri- ța. Aici se însămînța sfecla de zahăr într-un teren pregătit grădinărește. „în două-trei zile vom încheia însămînțarea sfeclei de zahăr pe întreaga suprafață planificată în consiliul agroindustrial- Vișina ne spune directorul stațiunii de mecanizare. Dar, cum se spune, nu vom avea timp de respirat. Epocile de semănat s-au suprapus și imediat începem semănatul florii-soarelui, iar la sflrșitul săptămînii acesteia — și porumbul. în condițiile aglomerării lucrărilor ne revine sarcina de a asigura organizarea exemplară a activității la flecare punct de lucru. Faptul că lucrăm numai cu agregata complexe constituie un mare avantaj, dar pentru folosirea lor la capacitatea maximă este nevoie ca fiecare formație de mecanizatori să fie aprovizionată permanent cu semințe, erbicide, îngrășăminte chimice etc. pentru a putea lucra din plin".Pînă în seara zilei de 2 aprilie, suprafețele cele mai mari au fost insămințate in unitățile agricole din consiliilo agroindustriale Vișina, Corabia, Ianca, Vlădila, Caracal, Ru- sănești, Găneasa, Drăgăneștl și Stre- jești. întrucit timpul este Înaintat și temperatura din sol este in creștere, în toate unitățile agricole din sudul și centrul județului a început pregătirea terenurilor destinate culturii florii-soarelui și porumbului. Se a- preciază că există condiții ca la sfir- șitul acestei săptămini să se treacă cu toate forțele și la insămințarea a- cestor culturi, care dețin ponderea cea mai mare — 32 700 hectare cu floarea-soarelui și, respectiv, 92 000 hectare cu porumb.Secvențele înfățișate dovedesc convingător răspunderea cu care acționează mecanizatorii, cooperatorii și specialiștii, sub conducerea și indrumarea competentă a organelor și organizațiilor de partid, pentru a e- xecuta toate lucrările din această campanie într-un timp cît mai scurt și la un nivel agrotehnic ridicat, pentru a obține în acest an recolte record.
Aurel PAPAD1UC 
lancu VO1CU corespondentul „Scînteii*

în anul 1984!legumicultură, unde acum trebuie plantate răsadurile în solarii și in cimp, trebuie insămințate și plantate în cimp majoritatea speciilor legumicole rezistente la temperaturi mal scăzute.în această perioadă, agenda de lucru a oamenilor muncii din agricultură este deosebit de încărcată și, pe măsura zvîntării solului, in zilele următoare, ea va cuprinde și alte lucrări urgente. De aceea, pentru executarea tuturor lucrărilor agricole de primăvară intr-un timp cit mai scurt și de cea mai bună calitate, organele șl organizațiile de partid, consiliile populare și conducerile unităților agricole sînt chemate să asigure zi de zi, oră de oră mobilizarea tuturor forțelor la cîmp, la semănat, la executarea celorlalte lucrări agricole de sezon. îndeplinirea întocmai a sarcinii trasate de secretarul general al partidului de a se obține in acest an recolte record cere să se acționeze prin cele mai eficiente forme ale muncii politico-educative pentru accelerarea ritmului însămînțărilor, pentru creșterea răspunderii mecanizatorilor și specialiștilor față de calitatea lucrărilor executate. Pretutindeni, oamenii muncii din agricultură au datoria patriotică de a munci în așa fel incit încă de la semănat să creeze toate condițiile pentru realizarea da producții mari In acest an.
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Fiecare locuitor al satului - participant
activ la viața social-economicăAproximativ unul din patru locuitori ai Sectorului agricol Ilfov este încadrat în muncă în afara perimetrului așezării în care domiciliază. Iată un argument ce pledează pentru susținute activități politico-educative în rinidul zecilor de mii de navetiști, menite să facă pe deplin înțeleasă datoria ce le revine de a munci exemplar în unitățile economice în care sînt angajați, de a-și asuma, deopotrivă, o importantă parte a sarcinilor economice ale satului în care locuiesc. Acestea sînt considerentele de la care am pornit in ancheta de față realizată în cîteva sate ilfovene, ale cărei concluzii io înfățișăm în rîndurile ce urmează.„în munca de partid pe care o desfășurăm în cele 29 de comune ale sectorului — ne spune tovarășa Dumitra Tilici, secretar al Comitetului de partid sS Sectorului agricol Ilfov — am pornii t de la adevărul că înfăptuirea politicii agrare a partidului, realizarea uraor producții record în acest an impun mobilizarea deplină, exemplară a tuturor resurselor umane și materiale ale satelor noastre. în acest context, munca politico- educativă în rîndul navetiștilor — al cărei obiectiv fundamental îl reprezintă implicarea mai puternică a acestora în viața social-economică a satului, participarea lor efectivă la realizarea prevederilor programelor adoptate în ultima vreme în domeniul agriculturii — dobîndește o însemnătate deosebită. Vreau să spun, cu alte cuvinte, că acțiunile politico- educative trebuie să contribuie într-o măsură mult sporită la înțelegerea faptului că fiecare locuitor al satului are mari răspunderi pentru bunul mers al treburilor comunei și realizarea sarcinilor care revin colectivității sătești din care face parte. Spre a ajunge la acest scop, organele și organizațiile noastre de partid au apelat la o gamă largă de mijloace de Inrîurire politică spre a sensibiliza conștiințele a mii și mii de oameni. In sensul asumării unor firești îndatoriri pe care le au față de comuna lor".Pe firul celor relatate de interlocutoarea noastră, am constatat. Intr-adevăr, un susținut și statornic efort pentru a iniția șl realiza acțiuni politico-educative cu bogată substanță do idei, cu forță sporită

de convingere, apte să stîrncască un ecou profund în inimi și conștiințe. Este vorba, înainte de toate, de găsirea unor modalități eficiente de popularizare a unor experiențe înaintate, a unor inițiative valoroase, puțind sluji ca îndemn nemijlocit și pildă de urmat pentru vecini, pentru ceilalți consăteni. Astfel. în comunele Periș, Brănești, Chiajna, Nuci, în comune ale consiliului unic agroindustrial de stat și cooperatist Măgurele au fost organizate schimburi de experiență și dezbateri acasă la gospodarii fruntași, punîndu-se în lumină priceperea acestora de a valorifica integral suprafețele curților, grădinilor și loturilor în folosință.

zează. Se pune în relief, adică, o experiență bogată, niște tradiții cu adinei rădăcini, o gîndire economică înaintată ; spiritul gospodăresc, hărnicia, dragostea pentru pămint, pasiunea lucrului bine făcut iși dezvăluie astfel încă o dată marea lor valoare. Și cred că nu greșesc cînd afirm că dacă în acest moment în comuna Periș planul de contractări cu statul din gospodăriile populației este realizat, și la unele produse chiar depășit, faptul se datorește și aplicării pe scară mai largă a concluziilor și învățămintelor desprinse din aceste schimburi de experiență, înțelegerii adevărului că producții bune și venituri mari se pot
însemnări despre munca poiitico-educativă 
în rîndul navetiștilor în Sectorul agricol Ilfov

Cum se desfășoară un asemenea schimb de experiență ? La întrebarea noastră ne oferă răspuns tovarășul Ion Șimionescu, primarul comunei Periș. „Am organizat în anul trecut trei asemenea schimburi de experiență în satele comunei noastre, spre a arăta celor neîncrezători, ca și celor mai delăsători, ce nebănuite resurse de venituri le oferă chiar curtea lor. în satul Buriaș am invitat sătenii la familiile Ion și Anica Rogojinaru și, respectiv. Ion Pogă- nici, familii care an de an au contractat, pe baza producțiilor realizate în curtea proprie, mari cantități de produse la fondul de stat. La Periș, schimbul de experiență a avut loc la locuința unui vechi crescător de animale, Nicolae Neagu, care a contractat în 1984, bunăoară, 4 000 litri lapte, 2 tăurași, un porc, 300 ouă, 10 kg carne de pasăre, importante cantități de legume. Cel de-al treilea schimb de experiență a fost organizat la Dumitru Canelea, președintele cooperativei agricole de producție Periș, care a contractat cu statul, între altele, 2 000 litri lapte, 1 tăuraș, 2 miei etc. De fiecare dată, gazda lămurește pe îndelete felul în care-și gospodărește curtea, grădina, lotul în folosință, cum și cînd execută lucrările, ce soiuri folosește, ce producții obține, ce venituri reali

obține numai acolo unde iși dau strîns mina vrednicia și gîndirea gospodărească".Așa cum ne-am convins și In alte sate ale Sectorului agricol Ilfov, munca politico-educativă are permanent în obiectivul său și unele mentalități anacronice, pe cei care nu prețuiesc cum se cuvine nici timpul, nici pămîntul, pe cei delăsători, obișnuiți să aștepte mai mult de la natură decît de la munca lor. Sub acest aspect s-a dovedit deosebit de eficientă folosirea filmului, ca mijloc de a așeza față în față două atitudini opuse față de muncă, față de avuția obștească, față de problemele salului. La Brănești, comitetul de partid al sectorului a realizat un film intitulat „La navetiști acasă". Aparatul de filmat a fost indiscret și neiertător, fixînd po peliculă, ca să ne referim la un singur aspect, navetiști venind de la București încărcați cu sacoșe pline vîrf cu produse agroalimentare, în vreme ce acasă, în curte sau grădină se lăfăiau nestingherite bălăriile.Ecoul larg pe care dezbaterea ce a urmat proiectării filmului a avut-o între sătenii din amintita localitate a determinat comitetul de partid al sectorului să-și propună ca în scurt timp să realizeze un nou asemenea film. Prilejul îl va oferi — așa cum
Umanismul creației inspirate 

din realitățile românești

Lucrări da Gheorghe lonescu
COPIL

a satuluine spunea, la data anchetei întreprinse aici, tovarășul Tudorel Boboc, activist al comitetului de partid al sectorului — organizarea în perspectivă apropiată a unui schimb de experiență la Moara Vlăsiei, localitate din care 1 200 de oameni pleacă zilnic să lucreze în București. In cadrul schimbului de experiență, desfășurat în prezența unor cadre de conducere de la unitățile economice în care muncesc locuitorii acestei comune, vor lua cuvîntul mai mulți navetiști — oameni care prin munca și vrednicia lor fac cinste și întreprinderilor bucureștene și satului lor, fiind prețuiți și respectați ca muncitori sau specialiști de încredere. Filmul își propune - să contribuie și el la atingerea scopurilor educative ale schimbului de experiență, prezentînd, pe viu, curți bine gospodărite și altele prost întreținute, fruntași în muncă în întreprindere și in cooperativa agricolă de producție, navetiști care nu au încheiat contracte cu statul, deși curțile lor nu sînt nici mai mici și nici mai puțin roditoare decit ale altora, navetiști care odată sosiți din Capitală, în loc să se îndrepte spre tarlalele cooperativei agricole, rămîn ore și ore în șir la bufetul din comună.Se cuvine subliniat că atitudinea navetiștilor față de viața social-economică a satului în care locuiesc stă și în atenția altor forme ale muncii de influențare politică. „în programele celor 12 stații de radio-ampli- ficare din sector — ne spunea tovarășul Valeriu Avram, președintele comitetului de cultură și educație socialistă al sectorului — emisiuni speciale sînt consacrate problemei participării tuturor locuitorilor din comune la muncă, în timpul campaniilor agricole. Sînt chemați să vorbească la microfon oameni harnici, ale căror gînduri și preocupări țintesc statornic spre sporirea producțiilor agricole atît pe pămîntul cooperativei agricole, cît și în gospodăriile proprii, ori pe lotul în folosință. După cum nu lipsesc nici exemplele opuse, îndemnurile ca aceștia să-și modifice radical conduita, calculele economice invederînd raportul direct între hărnicie și bunăstare. Brigăzi artistice, precum cea de la Moara Vlăsiei (laureată la toate edițiile Festivalului național „Cîntarea României") ori Periș, spun deschis, pe nume, neajunsurilor, satirizînd neparticiparea la munca pe ogoare, nefolosirea judicioasă a păm'intulul satului, neangajarea la viața satului. Au fost revitalizate o serie de manifestări tradiționale, precum „Șezătoarea sătească", la Nuci (prilej de muncă, de întrajutorare, dar și de satirizare a unor metehne omenești) sau teatrul scurt sătesc de la Jilava și Popești-Leordeni, cu repertoriu izvorît din problematica actuală a satului".încheiem aceste însemnări tnfățl- șînd și o altă concluzie a anchetei noastre : cerința intensificării eforturilor de a găsi noi forme pentru ca munca politico-educativă să se poată adresa cu sporită audiență și forță de convingere inimii și conștiinței oamenilor. Se cere, de asemenea, extinsă metoda schimburilor de experiență organizate acasă la gospodari fruntași, gazde ale unor astfel de acțiuni trebuind să fie chiar sătenii navetiști cu bune rezultate în activitatea economică. Ar fi binevenită realizarea unor materiale grafice — de felul celor pe care le-a editat și pînă acum comitetul de partid al sectorului — care să fie consacrate exclusiv prezentării contribuției navetiștilor la viața satului. în sfîrșit, începuturile promițătoare de colaborare cu o serie de întreprinderi bucureștene (de pildă cu I.P.R.S. Băneasa), pentru realizarea in comun a unor acțiuni politico-educative cu adresă directă la munca și viața navetiștilor, atît în întreprinderi cît și în sat, se cuvin continuate cu mai multă stăruință.
Silviu ACHIM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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„OAMENI Al ZILELOR NOASTRE" 
pe scena artiștilor amatori

Vitalitatea tradițiilor argumentată la prima ediție a festivalului- 
concurs interjudețean de teatru la Bistrița-NăsăudFestivalul-concurs inter- județean de teatru scurt al amatorilor de la Bistrița, desfășurat sub genericul 

„Oameni ai zilelor noas
tre", s-a impus încă de la ediția inaugurală ca un succes al pasiunii și dăruirii care s-au închegat în- 1 tr-o activitate culturală menită să declanșeze, formeze și întrețină gustul pentru acest gen de spectacole al unui public nefamiliarizat cu permanenta stagiunilor. Timp de trei zile, peste 170 de actori a- matori, muncitori, țărani, funcționari și intelectuali, mai tineri sau mai vîrst- nici, cu stagii cuprinse între 2 și peste 30 de ani de prezență scenică, la Sîn- georz Băi, Năsăud, dar ma! ales la Casa de cultură a sindicatelor din municipiul Bistrița, au demonstrat amploarea unei mișcări artistice care, sub generoasa emblemă a Festivalului național „Cîntarea României", își propune și reușește nu numai să descopere ori să potențeze talente interpretative, ci, mai presus de toate, să sădească în mințile și inimile spectatorilor valorile etice și morale specifice omului nou, constructor conștient al socialismului.

Manifestarea de la Bistrița, organizată de Consiliul județean al sindicatelor și Centrul județean de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de masă, a fost, fie și prin cele 13 trupe antrenate în întrecere, venite din 11 județe, o cuprinzătoare frescă a genului, care, cu toate că numai in parte a respectat noțiunea de teatru scurt, a reușit să micșoreze distanța dintre numărul relativ redus de spectatori si marea pasiune pentru o a doua profesie, aceea a actorului amator. Mu se poate spune că sălile in care s-au jucat piesele au fost luate pur și simplu cu asalt, dar, chiar și in aceste condiții, protagoniștii și-au făcut datoria, dovedind că merită să fie văzuți de mai mulți spectatori.Dincolo de concursul In sine, de premiile acordate, multe și pe merit, interesante pentru viitorul manifestării, al mișcării teatrale de amatori In general ni s-au părut opiniile exprimate în cadrul colocviului organizat cu prilejul festivalului propriu-zis, colocviu care a avut ca temă : „Locul șl rolul teatrului de amatori în mișcarea artistică de masă".
Mai multe modele umane

inspirate din realitate, 
din clocotul muncii!

MAMA

Prilej de rememorare a unei traiectorii parcurse, o retrospectivă este, în același timp, momentul unui bilanț cu atît mai important cu cît se dovedește capabil să permită deslușirea unora dintre reușitele durabile ale artei românești, să restituie avuției obștești cîteva din bunurile ei inalienabile. O retrospectivă poate fi, desigur, terenul unor minuțioase cercetări de specialitate, dar pentru publicul foarte larg ea reprezintă o adevărată oglindă a timpului, o fereastră către problemele mereu actuale ale umanismului contempo

mai ales această seducție a primordialului, a esențialului pe care lumea satului o exercită asupra graficianului. Și nu e lipsit de importanță faptul că artistul revine mereu spre căsuța sa de la Vadul Izei ca spre un nesecat izvor de reînnoire spirituală. Este vorba de o spiritualitate intrată demult în conștiința umanității, redescoperită de Vasile Kazar cu conștiința creatorului matur care știe să fructifice estetic inocența geniului ar

te de sensibilitatea pentru formă și culoare a lui Vasile Kazar, dobîndește o deosebit de pregnantă forță a evocării. Iată de ce descifrarea nu se face in planul citirii directe a formelor, ci în acela al sensurilor poetice, al unor imagini-metaforă, capabile să evoce mai presus de toate Maramureșul natal în lucrări care — atît prin atitudine, cît și prin modalitatea de expresie — rămîn profund originale.Determinantă, unifica-
ran.Două retrospective care-șl propun reîntilnirea cu semnături de prestigiu ce însoțesc de multe decenii drumul artei noastre plastice prezintă, în sălile Dalles, lucrările graficianului Vasile Kazar și ale pictorului Gheorghe lonescu.

Două expoziții retrospective 
în sălile Dalles

★
iul Vasilecare aparținKa-Desenelesar, lucrări apa.,...ultimului deceniu de activitate, impun o dată mai mult atenției generale grafia bogată, interesantă, capabilă să exprime o diversitate de intuiții, o sensibilitate aflată parcă intr-o continuă alertă. Incisivitatea trăsăturii de peniță înmuiată in tuș, subtila armonizare a unor accente de culoare ușoară, luminoasă, inflexiunile liniei lăsate de creion refac, In multe din imaginile prezentate acum, legături cu o întreagă tradiție. O tradiție care se revendică fie de la spiritualitatea satului maramureșean (mai lesne descifrabilă in etape anterioare ale creației sale), fie de la universul matein al „Crailor de curtea veche".Importantă pare a îl

hale. Egal cu sine In fiecare din ipostazele artei sale, el ne apare, o dată mai mult, ca un artist al exprimărilor discrete, un creator care stăpînind subtilitățile limbajului grafic are răbdarea de a reveni asupra acelorași motive pentru a le descoperi de fiecare dată alte posibilități de expresie. Lucrările de acum traduc în linie și culoare preferința sa constantă pentru finețea raporturilor Intre formele compozițiilor, a relațiilor interlineare, a proporțiilor. Organizate în cicluri care pot oferi puncte de pornire în interpretare, fie că se numesc „Datini", „înfățișări la curtea veche", „Străvestirl" sau „Metamorfoze", lucrările au capacitatea de a lăsa loc liber fanteziei. Stilul narativ e subordonat celui evocator, asocierea motivelor, dispunerea lor nu sînt realizate neapărat după principiul cauzalității, ci după capriciile unei memorii care, dubla-

toare pentru profilul acestei întregi manifestări este, desigur, personalitatea autorului ei, personalitatea acestui artist care, acum cinci decenii, debuta cu desene și articole in reviste de stingă, de personalitatea acestui grafician care, atît prin exemplul unei activități extrem de bogate, cît și printr-o susținută activitate didactică, a format generații întregi de artiști.
★Picturile, ca șl desenele semnate de Gheorghe lonescu se impun în retrospectiva sa din sălile Dalles prin trăsături care exprimă constant tensiunea raporturilor stabilite cu aspecte ale realității. Este o artă care se definește printr-un limbaj propriu, coerent, cu o forță de sugestie directă și percutantă. De o remarcabilă consecvență, caracterizate printr-o deosebită acuitate a observației și decizia trăsăturii, lucrările prezentate acum se

Înscriu In parametrii extrem de largi ai postimpre- sionismului interbelic. Peisajul, natura statică și, mai rar, figura umană au oferit sursa directă, tonică a emoției artistice. Tonurile catifelate ale florilor adunate în ulcele de lut, crînguri desfrunzite, care amintesc nostalgii andrees- ciene, imaginea monumentului brîncovenesc de la Mogoșoaia, reverberată in apele lacului din apropiere, sînt citeva din temele care au conferit lucrărilor o certă expresivitate. Sînt teme care pun pe deplin în valoare capacitatea pictorului de a se exprima nuanțat, sugestiv, in imagini simple și învăluitoare totodată. Ele subliniază parcă faptul că adevărata înnoire este în cele din urmă doar o problemă de intensitate din înțelegerea căreia nu pot fi excluse experiențele înaintașilor, că ea contribuie Ia deplina cîștigare a unui limbaj fluent, a elocvenței și siguranței exprimării.Pictura lui Gheorghe lonescu comunică privitorului ei de azi impresia unui echilibru aproape clasic Intre principiul realității și acela al creativității. Austeritatea desenului, deprins sub îndrumarea lui Camil Ressu, a fost depășită (și desenele prezentate in prima sală o demonstrează) de înțelegerea plină de sensibilitate pentru culoare. Căci, răbdarea de a reveni, mereu altfel, asupra aceleiași arii tematice, descoperind de fiecare dată alte resurse expresive unei materii cromatice bogate, armonioase, dezvăluie a- ceeași dorință de a întrupa în imagini reprezentative aspecte ale realității cotidiene.
Marina PREUTU
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(Urmare din pag. I)— spune președintele țării — omul nou, constructor ai socialismului și comunismului trebuie să fie stăpin pe cele mai înaintate cuceriri ale științei, ale cunoașterii umane, să se caracterizeze prin inalte virtuți politice și morale, prin pasiune pentru muncă și creație, prin îndrăzneală în gîndire și acțiune, prin cutezanță in promovarea noului în întreaga viață socială, prin fermitate in lupta pentru dreptate și adevăr, pentru înfăptuirea principiilor eticii și echității socialiste, prin hotărirea de a lupta cu abnegație și vitejie pentru apărarea cuceririlor revoluționare, a integrității și suveranității patriei, a cauzei comunismului în patria noastră".Dacă ne referim la domeniul mal restrîns al învățămîntului de medicină și farmacie, la etica profesorului, a cadrelor didactice, se adaugă in mod inseparabil și etica și deontologia medicului, cu specificul ei bine cunoscut. Același lucru — mu- tatis mutandis — este valabil desigur și in alte domenii ale învățămîntului superior, în care funcția didactică este dublată de cea profesională în ramura respectivă. Trăsăturile etice generale ale omului nou, așa cum au fost ele definite de secretarul general al partidului, iși găsesc valabilitatea lor particulară și în

Profesor Dorel Cosma, directorul Casei de cultură a sindicatelor din Bistrița : „Manifestarea noastră de astăzi se integrează organic în cadrul Festivalului național «Cîntarea României», la a cărei precedentă ediție au figurat în fișele de participare 9 231 formații teatrale de amatori,' cu un număr total de 97 585 membri. Dacă aceste cifre nu le putem socoti niște cantități oarecare, ci vom proceda precum cineastul la realizarea unui «stop cadru» și la o lărgire de cadru, atunci ne apar în imagine 9 231 de vetre care produc și transmit căldura unor trăiri spirituale cu efecte educative, locuri în care arde, odată cu flacăra transfigurării vieții, dorința întăririi dialogului, a comunicării umane. Parcurgînd cu ochii minții mii de localități îndepărtate, zeci de orașe fără teatru profesionist. cărora amatorii le țin locul, ne apar zecile de platforme industriale cu o putere economică excepțională unde ființează teatre muncitorești, angajate să ridice puterea spirituală, cultivarea dragostei față de patria socialistă, față de muncă, contribuind la creșterea creativității, la extinderea și dezvoltarea practicilor democrației noastre socialiste, Ia educarea în spiritul eticii și echității socialiste, al omeniei și bunului gust a maselor de oameni ai muncii.Rațiunea de a fi a festivalurilor, cum este șl cel al nostru, nu e concursul în sine, ci activitatea artistică permanentă desfășurată pentru public, pentru oamenii muncii.Poate ar trebui ca In Îndrumarea repertoriului să se pornească de la identificarea a cel puțin trei tipuri de formații cu program diferit. Nu cred că greșesc dacă apreciez că programul teatrelor populare, care ființează în orașe șl județe fără colective profesioniste și au în genere o mare vechime și o solidă experiență, poate fi apropiat de cel al teatrelor profesioniste, s-ar cuveni o diferențiere, adecvare a
In schimb, mai susținută o mal atentă repertoriiloi

aleformațiilor de ia sate, celor de pe platformele muncitorești și ale caselor de cultură ale tineretului. Credem că acestor formații trebuie să li se afle piese cu o tematică direct și nemijlocit legată de realități, de tradițiile locului, axată pe problematica complexă cu care se confruntă oamenii, ceea ce implică o investigație etică și sociologică, lucrări dramatice de o anume factură, mai apropiată de anchetă, dezbatere, reportaj dramatizat, teatru agitatoric, spectacol manifest.«Teatru! de cameră» al Casei de cultură a sindicatelor din Bistrița, gazda a- cestui festival-concurs, este o inițiativă care ne aparține și a stîmit mult interes atît în municipiul nostru, cît șî In alte localități din țară unde am susținut spectacole".
Eva Huton, Instructor al Centrului județean Bistrița-Năsăud de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de masă : „Expresie a participării maselor la creația culturală, mișcarea teatrală din jude-

țul nostru continuă cele mai progresiste tradiții ale acestor locuri. în 1883 ia ființă prima formație de teatru în limba română în localitatea Beclean, afiliată «Astrei», care număra printre membrii săi pe Ludovi- ca Floarea Diugan, viitoarea mamă a lui Liviu Re- breanu. Teatrul popular din Beclean (primul și deor camdată singurul teatru popular din județ) și-a îndeplinit o îndatorire de onoare în memoria înaintașilor punînd în scenă, în 1979, în premieră absolută, prima piesă finisată a marelui romancier, «Osinda», iar colocviul de dramaturgie din Beclean din acest an a fost dedicat sărbătoririi acestui eveniment al mișcării teatrale locale.Ca unul din genurile cu un accentuat caracter mobilizator, mișcarea teatrală ocupă un loc tot mai important în mișcarea artistică de masă. Sintem un județ cu folclorice, în care populară trăiește încă forme viabile. Cea mare parte a formațiilor noastre activează în mediul rural. Membrii lor sînt tineri muncitori navetiști șl intelectuali. Rolul lor principal în raport cu mediul în care activează este de a oferi modele comportamentale care să faciliteze integrarea în mod creativ în noile contexte social- culturale. Capacitatea efectivă de formare a omului nou are însă ca premisă abordarea unui repertoriu axat pe problematica prioritară a localităților în care-și desfășoară activitatea și este condiționată de realizarea artistică a spectacolelor. De aceea, în ceea ce privește repertoriul, alături de piesele apărute și difuzate pe plan național, formațiile noastre au pus în scenă piese ale unor autori originari din județ sau autori locali. Constituirea în acest an a cenaclului județean de dramaturgie și cultură «Avanscena», al membri sînt creatori matici și instructori de teatru din județ, corespunde tocmai nevoii de apropiere a actului de creație de cel de interpretare. Trebuie să evidențiem In acest context experiența de peste patru decenii a formației de teatru nescris din comuna Șanț, laureată a Festivalului național «Cln- tarea României», jucate de aceasta zentînd creații ale vului de interprețl, și muncitori, care se bucură întotdeauna de succes, indiferent dacă sînt jucate în fața unui public din- tr-un oraș sau sat".

puternice tradiții cultura in mai

teatrală cărui dra-

piesele repre- colecti- tăranl

Forța morală a exemplului 
înaintat

Anatol Pavlovschî, fesor din orașul județul Ialomița : muncitoresc din are 31 de ani de activitate și cuprinde actualmente artiști amatori care în viața cotidiană sînt oameni de bază ai locurilor unde muncesc. în întreprinderi, pe ogoare, la catedră, nu fac pe actorii, tocmai de aceea noi susținem că formăm o trupă cu o forță morală deosebită. Pe an ieșim la rampă în medie cu 3 premiere, iar recent am trăit o experiență deosebită atunci cînd am jucat in cadrul întreprinderii de materiale de camping -Bărăganul», unde, zicem noi, am reușit să demonstrăm publicului nu numai virtuțile unui spectacol, ci să decodificăm acest gen de muncă, dovedindu-le spectatorilor seriozitatea unul mare travaliu, care începe

pro- Urzicenl, „Teatrul Urziceni cu machiatul și se sfîrșeș- te cu replica. Ne-ar face plăcere să jucăm piese scrise de autori locali din județul Bistrița-Năsăud și am dori ca și alte trupe din țară să se confrunte cu oamenii de la cîmpie. Mi-aș permite, de asemenea, să sugerez cronicarilor de specialitate — fapt îmbucurător : prezenți în număr mare aici, la Bistrița — să-și îndrepte pana criticii obiective și asupra eforturilor noastre, iar teatrelor profesioniste le-aș cere un sprijin mai mare, nu material, cît sub unor asistențe competente".Sandu Alexe, trițer la Uzina mioane Brașov : „Am 55 de ani, din care 38 i-am dedicat nu mele de de actor te educă

i atit forma regizoralesculer-ma- de autoca-numai bază, ci amator, șl face
profesiei și celei Teatrul educație,

Iar arta amatoare, tmi permit să afirm, a ajuns, la ora de față, la o înaltă cotă a sincerității interpretative. Festivalul de la Bistrița a făcut un bun serviciu eforturilor noastre, le-a potențat și îl consider un mare cîștig în pregătirea și formarea gustului public pentru spectacolul teatral, care este și va rămîne altceva față de toate celelalte genuri de spectacol".Rora Demeter, recepțio- ner la zionare chimic jucat la Bistrița personajul Tița din piesa «Milionarul sărac», de Tudor Popescu. Fac teatru din 1974, în cadrul unui colectiv care vine înspre zilele noastre, din 1947. Colaborăm cu «fratele nostru mare», teatrul din Mureș, în special cu rul Traian Costea, și cu convingere că dacă vom insista și ne vom impune teatrul de amatori va depăși dușul «publicului rece». Manifestările la care am luat parte aici sînt o dovadă concludentă că amatorii vin de demult și am siguranța că vor ajunge și departe".Peter Teodor, lăcătuș mecanic la Combinatul de prelucrare a lemnului Bistrița : „Majoritatea membrilor formației «Teatrului de cameră» a Casei de cultură a sindicatelor din Bistrița am fost colegi la liceul seral. Ne-a unit mai întîi setea de cultură. Apoi ne-a atras scena. Ce. bucurie mai mare poate fi decît aceea de a te întîlni cu vechi colegi de școală, cum este cazul studentei Monica Rus, acum în anul II la Facultatea de filologie din Iași, care mi-a fost parteneră de concurs, dar de astă-dată cu trupa «Ludic» a casei de cultură a studenților. Sintetizind, aș spune că teatrul te învață să muncești mai bine, să perseverezi, să șlefuiești săptărhîni, chiar luni în șir. Satisfacția e chemarea la rampă din final. Ține cite- va minute. Dar dă în acest interval sufletului și minții o răsplată pe care numai actul creației este capabil s-o ofere. Teatrul te formează, dar îți dă și suprema satisfacție de a fi tu însuți darnic cu semenii tăi".Gheorghe Siolern, vopsitor la Exploatarea minieră Vatra Dornei : „Treizeci de ani de actor amator și 31 de roluri în 50 de ani de viață sînt niște «performanțe» de care mi-e drag să vorbesc. Prilejul oferit de festivalul bistrițean, care a fost, fără nici o discuție, un minunat prilej de educare a maselor, a formării unui public pentru teatru, a omului nou în general, mi-a relevat iarăși simțămîntul tonic că practicarea celei de-a doua profesii este nu numai o opțiune fericită, ci asumarea unei răspunderi deosebite, ce derivă din faptul că devii interpret și mesager al virtuților ce ne Individualizează în oamenii noi ai unei epoci creatoare. Poate mai mult decît oricînd, aici, în Bistrița, unde transformările economice și sociale de anvergură te însoțesc la tot pasul, am înțeles sensul umanist-modelator al eforturilor noastre, care trebuie să aducă, în același plan, munca, comportamentul cotidian, viața spirituală la convergența mereu armonioasă cu atributele eroilor pozitivi. Sînt sigur că prin ceea ce fac ca artist amator pot grăbi coborîrea virtuților de pe scenă în activitatea de zi cu zi a oamenilor și cred sincer că aceasta este, pînă la urmă, menirea teatrului, indiferent dacă e jucat de amatori sau profesioniști".

serviciul aprovi- al Combinatului Tîrnăveni : „Am
bine mai Tîrgu acto- afirm

Gheorghe CRIȘAN
corespondentul „Scinteli”^

@ @ a ga h @ @ aetica medicului sau — In cazul In speță — a profesorului-medic, a cadrului didactic-medic, care desfășoară concomitent și strins împletit — in cadrul integrării învățămîntului cu cercetarea — și practica medicală. Cadrul didactic-medic nu poate să ignore faptul că studentul recepționează nu numai cunoștințele de medicină predate, cl și modul (inclu

condamnabile la cadrele didactlce- medici, care nu se mărginesc să practice medicina, ci trebuie să învețe și pe alții cum s-o practice cit mai onest. O comportare nedeontologică medicală la un cadru didactic, și cu atit mai mult la unul de vîrf, are un ecou negativ cu mult mai larg decît la un medie care nu este cadru didactic, deși și acesta are
ETICA PROFESORULUI

siv aspectele de etică medicală) In care el, cadrul didactic, practică medicina vie cu bolnavii, în clinică sau în laborator. Dacă, mai tîrziu, la locul lor de muncă, se mai întîmplă ca unii foști studenți deveniți medici să cadă în abateri deontologice reprobabile, acestea nu sînt cu totul străine de amintirile din facultate.Etica profesorului, a cadrului didactic-medic trebuie să fie cu atît mai exigentă cu cit ea servește ca model unor viitoare cadre într-o meserie de mare noblețe și răspundere profesională. Dacă chiar la medicii care nu sînt cadre didactice orice defecțiuni de etică sînt reprobabile, acestea devin cu totul inadmisibile și

aceeași răspundere față de legile eticii medicale.Fără indoialâ, etica profesorulut, a cadrelor didactice din învățămîntul medical nu se limitează la aspectele deontologice, ci are un conținut mult mai bogat. Constituie probleme de etică, în sens larg, și competența și conștiinciozitatea pregătirii și predării cursului și a stagiilor practice ; echitatea evaluării cunoștințelor studenților de toate proveniențele, cu ocazia lucrărilor de control și a examenelor ds sfîrșit de an ; comportarea cu tineretul studios in cadrul și In afara cadrului strict al Învățămîntului ; onestitatea cercetărilor științifice, a redactării publicațiilor de

specialitate ; relațiile între cadrele didactice în ambianța muncii în colectiv, cu ocazia unor concursuri, in diverse alte împrejurări ; aplicarea constantă în practică a normelor generale ale eticii comuniste și alte aspecte care, într-un spațiu limitat, nu pot să fie tratate decît la modul enumerativ.Ceea ce am intenționat In această scurtă expunere de opinie a fost ca, într-un moment in care toată țara freamătă de noi inițiative, planuri și acțiuni spre a îndeplini cu eficiență optimă programul general de dezvoltare economică și socială al partidului și statului nostru, într-un moment în care toți oamenii muncii se angajează cu noi eforturi în perspectiva tot mai apropiată a unor evenimente de importanță și semnificația deosebite — cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antilmperia- listă și al XIII-lea Congres al P.C.R. — să ne reamintim și să reîntărim angajamentul nostru permanent de a da țării, cu cît mal aleasă grijă, cu cît mai inalt respect pentru etica comunistă, in spiritul constructiv al politicii partidului nostru, al indicațiilor personale ale secretarului general al partidului, tinere și viitoare cadre cît mai bune din toate punctele de vedere, pentru etapa luminoasă a vieții pe care o construim.
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VIZITA DELEGAȚIEI PARLAMENTARE VIETNAMEZEPreședintele Marii Adunări Naționale, Nicolae Giosan, a avut, marți, o întrevedere cu delegația parlamentară vietnameză, condusă de Nguyen Huu Tho, președintele Adunării Naționale, care face o vizită în țara noastră.In cadrul convorbirii s-a efectuat o informare reciprocă cu privire la construcția socialismului în cele două țări, reliefindu-se eforturile susținute pe care le depun oamenii muncii din România și Vietnam în vederea înfăptuirii obiectivelor stabilite de Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român și, respectiv, Congresul al V-lea al Partidului Comunist din Vietnam. în context a fost evidențiat rolUl hotăritor al înțelegerilor convenite cu prilejul dialogului româno-vietnamez la nivel înalt în dezvoltarea relațiilor de prietenie dintre partidele, țările și popoarele noastre, relevîndu-se contribuția pe care o pot aduce cele două foruri legislative supreme la întărirea și ad'incirea prieteniei și colaborării bilaterale și in folosul re

ciproc, al cauzei socialismului și păcii. S-a subliniat, totodată, dorința intensificării, in continuare, a conlucrării dintre cele două parlamente pe plan internațional, in vederea sporirii contribuției la soluționarea problemelor cu care se confruntă astăzi omenirea, pentru crearea unui climat de pace, securitate și înțelegere in lume.A fost prezent Tan Phong, ambasadorul R.S. Vietnam la București.
■kBiroul Marii Adunări Naționale a oferit un dineu în onoarea parlamentarilor vietnamezi.în aceeași zi, delegația Adunării Naționale a Republicii Socialiste Vietnam a depus o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.Oaspeții vietnamezi au vizitat Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România.

VIZITA DELEGAȚIEI PARLAMENTARE AUSTRIECEMarți, tovarășul Gheorghe Pană, președintele Consiliului popular al municipiului București, primarul general al Capitalei, a avut o întrevedere cu delegația Consiliului Național al Austriei, condusă de Anton Benya, președintele consiliului.Cu acest prilej, oaspeților le-au fost prezentate aspecte ale activității municipalității privind coordonarea vieții economice, sociale și culturale a Capitalei, realizările înregistrate in dezvoltarea și modernizarea Bucureștiului, precum și preocupările de viitor in aceste domenii. A fost subliniată, de asemenea, importanța contactelor și schimburilor de delegații pentru mai buna cunoaștere reciprocă și promovarea pe mai departe a bunelor relații de prietenie și colaborare româno-aus- triacă.A fost prezent Andreas Berlako- vich, ambasadorul Austriei la București.

Ministrul afacerilor externe, tovarășul Ștefan Andrei, a avut, marți după-amiază. o întrevedere eu delegația parlamentară austriacă, condusă de Anton Benya, președintele Consiliului Național al Austriei.Cu acest prilej a fost efectuat un - schimb de păreri cu privire la dezvoltarea raporturilor dintre cele două țări și au fost abordate unele aspecte ale vieții politice internaționale, îndeosebi ale opririi cursei înarmărilor, și în primul rind a înarmărilor nucleare în Europa.A fost prezent Andreas Berlako- vich, ambasadorul Austriei la București.
★în aceeași zi, delegația parlamentară din Austria a vizitat întreprinderea de mașini grele din Capitală și Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România. (Agerpres)

Sosirea președintelui Partidului Socialismului Democratic 
din Grecia (KODISO), loannis PezmazogluMarți seara a sosit la București președintele Partidului Socialismului Democratic din Grecia (KODISO), loannis Pezmazoglu, care, la invitația C.C. al P.C.R., efectuează o vizită în țara noastră.Președintele partidului este însoțit de Hristodulidis Kourouklis. secretar general al KODISO, și Gheorghios Krimbas, membru al Biroului Politic ai C.C. al KODISO.

La sosirea pe aeroportul Otopeni oaspeții au fost salutați de tovarășii Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar ai C.C. ai P.C.R., și Nicolae Mihai, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.A fost prezent ambasadorul Greciei la București, Dimitrios Serbos.
CRONICAPrin Decret prezidențial, tovarășul loan Avram se numește in funcția de viceprim-ministru al guvernului și se eliberează din funcția de ministru al industriei construcțiilor de mașini.

Tovarășul Petre Preoteasa se numește în funcția de ministru al industriei construcțiilor de mașini și se eliberează din funcția de prim- vicepreședinie, ministru secretar de stat la Comitetul de Stat al Planificării.
Cronica zileiMarți după-amiază, tovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, s-a întilnit cu Lawrence Eagleburger, subsecretarul de stat pentru problemele politice al Statelor Unite ale Americii.Cu acest prilej a avut loc o convorbire, în cursul căreia au fost abordate probleme ale dezvoltării în continuare a relațiilor româno-ame-

ricane, precum și unele aspecte ala vieții internaționale actuale.
kMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Ștefan Andrei, a primit, marți, pe Zaibedah Bte Hj Ahmad, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Malaye- ziei în România, în vederea apropiatei prezentări a scrisorilor de acreditare.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 

cuprins între 4 aprilie, ora 21 — 7 apri
lie, ora 21. In țară : Vremea va fi in 
general caldă, cu cerul temporar noros. 
Vor cădea ploi locale, care vor avea 
și caracter de averse, în jumătatea de 
vest a țării, mai ales în prima parte 
a intervalului. în rest, ploile vor fi 
Izolate. Vîntul va mai prezenta inten

sificări în primele zile, în cea mal 
mare parte a țării, predominînd din 
sud șl est. apoi va slăbi din intensi
tate. Temperaturile minime vor fi cu
prinse .între 5 și 15 grade, pe alocuri 
mai coborîte, în centrul și nordul ță
rii, iar maximele vor oscila între 12 și 
22 de grade. în București : Vreme cal
dă, cu cerul temporar noros, favorabil 
ploii. Vîntul va mai prezenta inten
sificări la începutul intervalului, pre
dominînd clin sectorul estic, apoi va 
slăbi din intensitate. Temperaturile 
minime vor oscila între 5 și 8 grade, 
iar maximele între 18 și 21 de grade. 
(Ileana IVIihăilă, meteorolog de serviciu).

DECERNAREA „STEAGULUI ROȘU" Șl A „DIPLOMEI DE ONOARE"
Combinatului pentru producerea și industrializarea cârnii — Timiș întreprinderii de turism, hoteluri și restaurante BucureștiLa Combinatul pentru producerea șl industrializarea cărnii de porc — Timiș, județul Timiș — unitate distinsă recent prin Decret prezidențial cu inaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste" — a avut loc, marți, adunarea festivă de decernare a „Steagului Roșu" și „Diplomei de onoare" ale Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România pentru ocuparea locului I în întrecerea socialistă pe anul 1983 dintre unitățile de profil din țară.într-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții la adunare au adresat o telegramă C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, in care se spune, printre altele :Dinți expresie celor mai vibrante sentimente de mîndrie patriotică și deplină adeziune la înțeleaptă politică internă și externă a partidului și statului nostru, in numele întregului nostru colectiv muncitoresc, vă adresăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, cele mai respectuoase mulțumiri și întreaga gratitudine pentru grija permanentă și sprijinul deosebit acordat unității noastre, pentru conferirea prestigiosului titlu de „Erou al Muncii Socialiste" și medaliei de aur „Secera și Ciocanul".Sub conducerea organizației de partid, am reușit să realizăm sarci

na pe care ne-ați trasat-o de a crea baza tehnico-materială pentru producerea a 100 000 tone carne in fiecare an, performanță atinsă la slir- șitul anului trecut, in condițiile in care producția netă a fost depășită cu 33 la sută, iar beneficiul suplimentar s-a cifrat la peste 15 milioane Ici. Aplicînd în practică prețioasele dumneavoastră indicații de a face din anul 1981 un an al producțiilor record în agricultură, vă asigurăm că, pînă la Congresul at XIII- lea, în cinstea acestui mare eveniment politic, vom îndeplini și depăși toți indicatorii economico-linan- ciari pc întregul an.In frunte cu comuniștii, noi, oamenii muncii din cadrul combinatului, români, germani, maghiari, sîrbi și de alte naționalități, vom face totul pentru ea in acest an, cînd vom aniversa patru decenii de la victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și autiiinperia- lisță, anul celui de-al XIII-Iea Congres al partidului, să răspundem prin noi și semnificative fapte de muncă înaltei aprecieri pe care ne-ați acordat-o, convinși că stă in puterea noastră să ne aducem o contribuție mult sporită Ia dezvoltarea agriculturii timișene, Ia progresul și bunăstarea poporului, a patriei noastre libere și independente.

Cu prilejul decernării prin Decret prezidențial a înaltului titlu de „Erou al Muncii Socialiste" întreprinderii de turism, hoteluri și restaurante București, marți a avut loc adunarea festivă de decernare a „Steagului Roșu" și a „Diplomei de onoare" ale Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România pentru ocuparea locului I în întrecerea socialistă pe anul 1983 între unitățile din domeniul circulației mărfurilor.Intr-o atmosferă entuziastă, participanții la adunare au adresat o telegramă TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, în care se spune, printre altele :Oamenii muncii de Ia întreprinderea de turism, hoteluri și restaurante București își afirmă, și cu acest prilej, adeziunea deplină și devotamentul nețărmurit față do politica științifică, realistă a partidului și statului nostru, față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, genial strateg și arhitect al României moderne, personalitate proeminentă a ltimii contemporane. înflăcărat patriot și luptător neînfricat pentru independența și suveranitatea pa

triei noastre socialiste, pentru pace și înțelegere între popoare.însuflețiți de minunatul dumneavoastră exemplu de slujire cu înalt devotament a intereselor și năzuințelor supreme ale națiunii noastre socialiste, onorați și stimulați de înalta distincție pe care ne-ați conferit-o, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort pentru a înfăptui, in condiții exemplare, importantele sarcini economice ce ne revin, realizind o sporită eficiență activității turistice, o dinamică ascendentă prestațiilor de servicii, răspundere și disciplină revoluționară în toate domeniile.Exprimindu-ne, încă o dată, profunda noastră dragoste și recunoștință pentru activitatea neobosită pe care o desfășurați în fruntea partidului și statului nostru, vă rugăm să ne permiteți să vă adresăm dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, și mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, urări de multă sănătate, putere de muncă și viață îndelungată spre binele întregului popor, pentru gloria și prosperitatea României socialiste.
(Urmare din pag. I)deam pur și simplu cum cresc blocurile. Orașul s-a mărit, își schimbă chipul de la an la an. întreprinderea noastră, combinatul de celuloză și hirtie, cea de materiale de construcții s-au extins și s-au modernizat continuu. Datorită lor, orașul a ieșit din amorțeală. Pentru că fusese un oraș amorțit, as- cultați-mă pe mine 1 El nu a trăit decit datorită Bărăganului. Pe aici se scurgeau cerealele la Dunăre. Și atit. își construiau boierii și negustorii de cereale case frumoase. Restul — improvizații, r.u case, pe măsura sărăciei. Acum s-a ridicat combinatul siderurgic. Datorită lui și celorlalte întreprinderi, orașul se schimbă din temelii. Călărașiul făurește oțel ! E alt oraș. Cartiere întregi s-au născut pe locul celor vechi. Chiar și eu — șl doar de atit timp muncesc aici — am avut surpriza, astă vară, să descopăr cît de tinăr este și cit de mîndru, cu- treierindu-i zonele noi. Platformele industriale ale acestor ani au dus la con

rie și de rotărie, sau articole de marchitărie arse și decolorate de soarele cîmpiei. Și cîrciumi și simigerii, și iar circiumi și cafenele întunecoase cu acel miros specific de gudron dat din belșug pe podele. menit să amăgească praful care pătrundea peste tot, pină și în sufletul oamenilor. „Călărași, Că
lărași, mai mult praf decit. 
oraș" — exclama un gazetar in titlul unui reportaj, exprimind tristețea socială a urbei de la malul Borcei. Ca atîtea alte așezări in care nu se inlimpla

Combinatul siderurgic Călărași. Cu acel prilej, secretarul general al partidului analiza și macheta viitorului oraș. In jur se vedea marginea de oraș de cimpie, cu căsuțele mai mult decit modeste și cîm- pul pe care mohorul se pleca sub vîntul toamnei. Nu sînt nici zece ani de atunci. în ritmul dinamic al acestui timp de mărețe construcții socialiste s-au ridicat halele oțelăriei, cele ale laminoarelor, s-a tăiat canalul lung de 7 kilometri de la Borcea pînă în pragul combinatului, s-au

este un uriaș șantier de construcție. Priviți de aici, de la fereastra aceasta, Bulevardul Metalurgiștilor, cu 6 benzi de circulație — vor fi trasate în curind — duce pină în inima orașului. De-o parte și de alta înaintează construcțiile. Orașul nu va avea periferii, este un oraș al viitorului. Trebuie să intensificăm ritmurile lui de înaintare, să construim și mai mult și din ce în ce mai frumos. Lucrează acum la combinat 3 500 de oameni ; in anul viitor li se vor adăuga 12 000 de oameni.

echipării urbanisticederne, cu tot ce este necesar. Să știți, dimensiunileunui oraș și personalitatealui sînt date ele oameniilui, cu dăruirea și hărnicia lor. în această dăruire și hărnicie a investit secreta
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A POPORULUI UNGAR PRIETEN
Tovarășului JÂNOS KÂDÂR Tovarășului PÂL LOSONCZI

Prim-secretar al Comitetului Central Președintele Consiliului Prezidențial
al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar al Republicii Populare Ungare

Tovarășului GYORGY LÂZÂR
Președintele Consiliului de Miniștri

al Republicii Populare UngareCu prilejul celei de-a 39-a aniversări a eliberării Ungariei de sub dominația fascistă, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat, al Guvernului Republicii Socialiste România și al poporului român, adresăm Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, Consiliului Prezidențial, Guvernului Republicii Populare Ungare și poporului ungar cele mai bune urări și felicitările noastre sincere și cordiale.Poporul român urmărește eforturile oamenilor muncii din Ungaria și dă o înaltă apreciere rezultatelor obținute

Poporul ungar marchează astăzi 
cea de-a 39-a aniversare a eliberă
rii de sub dominația fascistă, eve
niment de însemnătate hotărîtoare 
in istoria țării, care a deschis calea 
unor adinei prefaceri sociale și eco
nomice, a trecerii la construirea so
cialismului.

In perioada care a trecut de 
atunci, clasa muncitoare ungară, ță
rănimea și intelectualitatea au des
fășurat, sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, o 
amplă activitate constructivă, obți- 
nind succese de seamă în toate do
meniile. Realizările cu care poporul 
ungar intîmpină sărbătoarea sa na
țională sint puse in evidență de 
faptul că, față de 1950, venitul na
țional a sporit de peste cinci ori, 
iar volumul producției industriale 
de peste zece ori. Au luat ființă noi 
ramuri industriale, s-au înălțat în
treprinderi moderne, s-au dezvoltat 
agricultura, știința, cultura și invă- 
țămîntul, a crescut nivelul de trai, 
material și spiritual, al poporului.

Pe linia' înfăptuirii hotăririlor

COCTEILCu prilejul celei de-a 39-a aniversări a eliberării Ungariei de sub dominația fascistă, ambasadorul acestei țări la București, Miklos Barity, a oferit, marți, un cocteil.Au participat Vasile Pungan, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale. Ion Lăzărescu, ministrul minelor. Ion Ștefănescu, prim-videpreședinte ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Nicolae Mihai, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Maria Groza, adjunct al ministrului afacerilor externe, alte persoane oficiale.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, alți membri ai corpului diplomatic.

strucția noului oraș.încercăm să revedem, cu ochii minții, vechiul centru. Nici măcar imaginea fostului palat administrativ, astăzi renovat în întregime — singura clădire impunătoare cu care Călărașiul vine din trecut spre timpul nostru — nu ne poate ajuta, nu ne poate servi ca reper. Pentru că vasta piață din fața lui și parcul larg, trasat cu rigla parcă, deschizînd largă perspectivă spre esplanada de la țărmul Borcei, nu evocă amintiri, dimpotrivă, ne trimit spre viitor.Au fost aici, nu demult, străduțe întortocheate, înecate vara in praf, invadate toamna și primăvara de noroaie și ape. Dughene insalubre Își deschideau ochi obosiți spre trecători, etalind în așa-zisele vitrine hamuri de piele sau de fringhie de cînepă, produse de fierărie, de tăbăcă-

nimic pînă acum patru decenii.Dar sîntem în 1984 ! Bulevardele sale largi sint flancate de mari blocuri de locuințe, la parterul cărora se deschid vitrinele unor magazine moderne. Intrăm pe fosta stradă „Flacăra" — nu avea nici măcar trotuare cu douăzeci de ani in urmă. Ne aflăm intr-un oraș nou, cu animația lui specifică, transmițind pulsul unei vieți dinamice, plină de prospețime. Un complex comercial modern se numește evocator „5 Călărași" — firmă frumoasă, sculptată în betonul clădirii. .Atit vine pină la generațiile de azi din trecutul nu prea îndepărtat — un nume de stradă, „Flacăra", sau numele unui fost regiment — „5 Călărași" ; pe locul lor s-au înălțat cartiere noi, moderne, însumind pînă acum 12 700 de apartamente. Jumătate din acestea s-au construit numai in actualul cincinal.Călărașiul este însă, mai ales, un oraș al proiectelor de viitor... La 16 septembrie 1976, tovarășul Nicolae Ceaușescu punea prima mistrie de ciment ia temelia construcției noii vetre de oțel a țării —

construit cheiurile pe care se vor descărca minereu- rile și cocsul, de unde vor fi încărcate produsele combinatului. Oțelarii și-au onorat angajamentele luate in fața secretarului general al partidului, raportind în chiar zilele celui de-al XII-lea Congres producerea primei șarje de oțel la Călărași.— Evenimentul acesta s-a petrecut în toamna lui 1979 — își amintește Nicolae I’avel, maistru oțelar, secretarul comitetului de partid al combinatului. In august 1980 începea să producă oțel și cuptorul numărul 2 ; în decembrie 1980 intra în funcțiune mașina de turnat continuu numărul 1, iar în aprilie 1981, mașina numărul 2. Pînă a- cum, vatra de foc a Călărașilor a furnizat patriei peste 330 de mii de tone de oțel. Ne pregătim a- cum să punem in funcțiune uzina cocsochimică. A- nul acesta vom obține primele 200 000 tone de cocs din cele 850 000 de tone a- nual, capacitatea cocseriei noastre.— Sint ani denși în evenimente...— Pentru noi șl pentru întregul oraș. Uzina construiește orașul, acesta-1 adevărul. Călărașiul întreg

Realizați lucrul acesta ? Vor porni noile laminoare, coeseria, va intra in funcțiune portul nou. Oamenii aceștia sint acum la Hunedoara, la Galați, se califică, se perfecționează... îi așteptăm, de asemenea, pe vechil călărășeni, răspîn- diți în industriile din țară. Vor veni și cei care acum sint în școli profesionale, în licee industriale și care vor absolvi în curind. Tuturor acestora le trebuie case noi, un nou spațiu de muncă șl viață.— Nu este o treabă ușoară.— Păi, cum să fie ușoară ? Nu vin doar 12 000 de oameni — oțelari, cocsari, laminoriști, electricieni, e- lectroniști, marinari — da. avem și marinari în nomenclatorul meseriilor noastre, am și angajat primii marinari pentru viitoarea noastră flotă. Fiecare dintre acești 12.000 are sau își va întemeia o familie. înmulțiți deci 12 000 doar cu 3 și veți avea 36 000 de oameni. Populația unui oraș mijlociu. Și a- ceasta în răstimpul unui singur an... Analizind macheta orașului, sistematizarea lui, secretarul general al partidului a atras atenția asupra calității edificiilor social-culturale, asupra

rul general al partidului fierbinte încredere. Iar încrederea aceasta va fi onorată in spirit revoluționar. Călărașiul este un oraș socialist, in toată puterea cu- vîntului, un oraș al viitorului. Așa il și construim ! îndreptindu-ne spre noul port al combinatului. siderurgic ne amintim că urbea de la malul Borcei intra, cu patru decenii in urmă, în evul socialist al țării cu o populație de aproximativ 18 000 de locuitori. După anul 1965 această populație, se dubla, ca urmare a implantării primelor construcții industriale de anvergură. în anul 1984, anul celui de-al XIII-Iea Congres al partidului, populația sa se apropie vertiginos de cifra de 100 000. In 1990 — deci numai peste 6 ani, cînd cetatea de foc a Bărăganului va reprezenta un flux siderurgic integrat furnizînd 4 milioane tone de oțel anual — se prevede ca orașul să adăpostească o populație de a- proximativ 200 000 de locuitori. Fantastic 1 — ne gin- dim, pășind pe cheiurile portului construit in inima Bărăganului. Dar exclama

în cursul unei călătorii prin Republica Populară Ungară am reținut în convorbirile avute cițeva cuvinte ce reveneau mereu, 
„uj" și „beke" — adică 
„nou" și „pace" — reflec- tmd preocupări apropiate ale oamenilor muncii din țara socialistă vecină. O exemplifică, intre altele, și realitățile din cooperativa agricolă de producție „Beke", situată în localitatea Orkeny.Cooperativa dispune de o suprafață de peste 7 601) hectare, din care arabil doar 3 600 hectare. Restul — livezi, pășune și pădure.— N-am putea zice că seceta din vara trecută nu ne-a atins, ne spune tovarășa Bondăr Gaborne, membru al conducerii cooperativei. Dar nici că n-a intimpinat rezistența noastră. A fcist un adevărat... război împotriva ei. La care au participat toți cei 1 200 cooperatori.Ni se povestește despre planurile pentru noua recoltă. Despre parcul de mașini pe care cooperato

ția aceasta aproape involuntară este îndată înlocuită de certitudinea faptelor de muncă : se monteazăfebril macaralele portuare, se fac retușurile la taluzări, alte și alte hale industriale se profilează pe orizont.Orașul se desfășoară dincolo de acest impresionant peisaj industrial, cetate multicoloră, crescută pe verticală în Bărăgan, în linii arhitectonije viguroase, dominînd semeț cîmpia. Un municipiu înfloritor care își datorează renașterea anilor de după Congresul IX ai partidului, politicii înțelepte, clarvăzătoare de industrializare socialistă, promovată de secretarul general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
teatre

@ Teatru! Național (14 71 71, sala 
mică) : Ploșnița — 19,30; (sala ,,lon 
Vasilescu", 12 27 45) : Inocentul — 
19,30; (Liceul ,,Matei Basarab“): Exa
menul — 13,30.
© Filarmonica „George Enescu4* 
(15 68 75. la Muzeul de artă) : „Pano
ramic XX“. Concert susținut (le cvin
tetul „Concordia44 —• 18: (la Ateneul 
Român) : „Integrala lucrărilor came

rale cu pian de Johannes Brahms" 
prezentate de Valentin Gheorghiu. își 
dau concursul Ștefan Gheorghiu —• 
vioară, Marin Cazacii — violoncel 
— 19.
© Opera Română (13 18 57) : Bărbierul 
din Sevilla — 18.
© Teatrul de operetă (14 80 11) : Po
veste din Cartierul de West — 19.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra- 
(sala Grădina Icoanei, 12 44 16) : Re
zervația de pelicani — 19.
.3 Teatrul Mic (14 70 81) : Fluturi, 
fluturi — 19.
O Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Șoareci de apă — 19,30.

® Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Măseaua de minte — 19,30.
© Teatrul „Nottara44 (59 31 03, sala 
Magheru) : Fire de poet — 18,30;
(sala Studio) : Trăsura Ia scară — 19.
© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Front atmosferic — 19,30;
(sala Giulești, 18 04 85) : Milionarul 
sărac — 19.
a A.R.I.A. (13 53 75, la Palatul spor
turilor și culturii) : Concert extraor
dinar de disco-music show cu grupu
rile „BABE44 și „VULCANO" (Olan
da) — 17; 20.
© Teatrul satlric-muzical „C. Tănase44

(sala Savoy, 15 56 78) : Revista revis
telor — 10,30; (sala Victoria, 50 58 65): 
Băiatul cu sticleți — 19,30.
© Ansamblul „Rapsodia română- 
(13 13 00) : La izvor dc dor și cîntec
— 18,30.
© Teatrul „Ion Creangă* (50 26 55) : 
Un tinăr printre alții — 19.
© Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77) : 
încotro, căluțule 7 — 10; (la Școala 
generală nr. 95) : Șoricelul păpușa
— 10: 12.
© Circul București (11 0129) : Spec
tacolul „Circul Mare din Moscova- 
— 19,30.

de-a lungul celor aproape patru decenii In edificarea orinduirii socialiste.Ne exprimăm și cu acest prilej ferma noastră convingere că relațiile româno-ungare de colaborare rodnică, de prietenie și de bună vecinătate vor cunoaște o continuă adincire corespunzător intereselor poporului român și poporului ungar, cauzei socialismului, consolidării securității internaționale și păcii în întreaga lume.La această aniversare — sărbătoarea națională a poporului ungar — vă urăm dumneavoastră și tuturor oamenilor muncii din Ungaria noi succese in opera de edificare a socialismului.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

celui de-al XII-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, oamenii muncii desfășoară 
eforturi susținute pentru a asigura 
dezvoltarea pe mai departe a eco
nomiei naționale, între obiectivele 
prioritare inscriindu-se creșterea 
eficienței și ridicarea calității pro
duselor.

In România sint urmărite cu in
teres realizările obținute de oame
nii muncii din R.P. Ungară. In cro
nica relațiilor de prietenie dintre 
cele două popoare un eveniment 
de neuitat l-a constituit partici
parea armatei române, alături de 
armata sovietică, la eliberarea Un
gariei de sub jugul fascist. Cu un 
efectiv de 210 000 oameni, trupele 
române, dind jertfe de singe din 
cele mai grele și manifestind un 
nepieritor eroism, au eliberat, după 
cum se știe, 1 237 de localități, din
tre care 14 orașe, ciștigindu-șt recu
noștința poporului ungar.

Prietenia, și colaborarea dintre 
țările și popoarele noastre au căpă
tat un conținut superior în anii

făuririi socialismului, pe temelia co
munității de orinduire, a țelurilor 
socialismului și comunismului. In 
spiritul principiilor respectării 
independenței și suveranității na
ționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc, consacrate 
în Tratatul de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală, relațiile ro
mâno-ungare au cunoscut un curs 
ascendent. Un rol hotăritor in acest 
sens l-au avut întilnirile și con
vorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Jănos Kădăr, impor
tantele înțelegeri încheiate cu aces
te prilejuri.

I.a împlinirea a 39 de ani de la 
eliberarea poporului ungar de sub 
dominația fascistă, poporul român ii 
adresează calde felicitări, urarea de 
a obține noi succese, erprimindu-și, 
totodată, convingerea că relațiile 
româno-ungare se vor dezvolta în 
continuare în interesul construc
ției socialiste în cele două țări, al 
cauzei generale a socialismului și 
păcii.

TELEGRAMETovarășul Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, a adresat o telegramă de felicitare președintelui Adunării de Stat a Republicii Populare Ungare, tovarășul Apro Antal, cu prilejul celei de-a 39-a aniversări a eliberării Ungariei de sub dominația fascistă.De asemenea, au trimis telegrame de felicitare, organizațiilor și instituțiilor similare din R.P. Ungară, Consiliul Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, ministrul apărării naționale. Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, alte organizații de masă și instituții centrale.

Cu ocazia celei de-a 39 aniversări a eliberării Ungariei de sub dominația fascistă, ambasadorul R.P. Ungare la București, Miklos Barity, a depus, marți, o coroană de flori Ia Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.
★La invitația unor organizații din R.P. Ungară, au plecat, pentru a participa la festivitățile prilejuite de cea de-a 39-a aniversare a eliberării Ungariei de sub dominația fascistă, delegații ale Comitetului județean de partid Arad — în județul Bekes ; Comitetului județean de partid Bihor — în județul Hajdti Blhar ; Comitetului județean de partid Satu Mare — în județul Czabolcs-Szat- mar ; Comitetului județean de partid Timiș — în județul Csongrad.

Amintiri peste anirii îl vor folosi în bătălia pentru noua recoltă, între care combine de tip „Gloria" produse la „Semănătoarea" de pe malul Dîmboviței.— In ’84 avem obiective mai mari — precizează interlocutoarea. în așa fel,
agrotehnice, care înseamnă cunoștințe de mecanică, de chimie, de biologie, de pomicultură etc. In al doilea rind, dezvoltarea secțiilor-anexă ale cooperativei a făcut să apară in comună profesii cu caracter industrial : bobinatori.

însemnări de călătorie

incit să ne sporim contribuția la obținerea celor 15 milioane tone de cereale cit prevede planul de stat pe anul 1984.Prezența noului aici, la Orkdnv, se simte în locuințele noi, în calitatea muncii și a vieții sătenilor.— De fapt, sătean in concepția veche a cuvîn- tului — adică locuitor care să nu știe decit să lucreze pămintul — este mai greu de găsit în comună, precizează interlocutoarea. Noul a pătruns la noi pe două căi : in primul rind, prin însușirea metodelor

sudori, strungari. Despre nivelul lor profesional se poate judeca prin insuși faptul că uzine cunoscute cum ar fi „Ikarus" sau „Csepel" apelează la cooperativă pentru executarea a circa 20 repere pentru autobuze și mașini agricole.Aflînd că sîntem din România, gazdele își amintesc de acele zile de neuitat. cind, alături de trupele sovietice, sute de mii de ostași români au luptat pentru eliberarea de sub fasciști a țării vecine. „Eram pe-atunci într-o lo

calitate, lîngă Debrețin, Ia muncă — ne relata un localnic. Auzisem de dîrze- nia ostașilor români în bătăliile purtate cu fasciștii. Și l-am văzut apoi pe români venind obosiți, dar victorioși, cu flori de pustă pe căștile de oțel. Iar seara ne-au chemat și pe noi la cina lor de la cazan. Eram vreo patru. Mi-aduc aminte de un soldat cu părul negru, creț care ne îmbia : -Luați, e pline de Bărăgan». Sînt amintiri care nu cunosc trecerea anilor"....Evocînd emoționantele evenimente ale trecutului, interlocutorii se întorc apoi din nou asupra prezentului, asupra preocupărilor concretizate in cele două cuvinte : pace și nou — cuvinte pe care oamenii muncii din Ungaria socialistă le aplică prin activitatea lor de zi cu zi, sub conducerea Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, ca fiind cerințe fundamentale ale progresului țării.
Laurentin DUȚA

cinema
O Galax: SCALA (11 03 72) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 16; 18,15; 20.15, 
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
$ Vreau să știu de ce am aripi : 
FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 13.30; 
15,45; 18; 20,15, CENTRAL (14 12 24) — 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.
$ De patru ori start : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12.30; 15; 17; 19.
■ft Muppets la Hollywood — 9; 10.45; 
12,30; 14,15; 16, Alo, aterizează stră
bunica — 17,45; 19,45 : DOINA
(16 35 38).
O Ringul : FERENTARI (80 49 85) —
15; 17,30; 19.45.
e Imposibila iubire : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 18.30, MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 12; 16; 19.
& Prea cald pentru luna mai : PA
CEA (60 30 35) — 15,30; 17.30; 19.30.
© Secretul lui Bachus : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15, SALA MICA A PALATULUI —
17.15; 20. AURORA (35 04 66) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, TOMIS
(21 49 46) — 9 ; 11.15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
® Un petic de cer : VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
£» Astă-seară dansăm în familie : 
PROGRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
O Prințesa Păun: FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11,30; 14; 16.30; 19.
G Torpilorii : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.

® Mexicul în flăcări î FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,30; 14.45; 17; 19,45, 
GLORIA (47 46 75) — 9,15; 14.15; 17;
19.45, FLAMURA (85 77 12) — 9; 12,15; 
16; 19.
© Balada cavalerului Ivanhoe : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 14,15; 16; 17,45;
19.45.
® Drumul oaselor : ARTA (21 31 86)
— 9; 11; 13; 15; 17.15; 19.3(1.

Moartea vine la decolare ; FLO
RE ASC A (33 29 71) — 8,30; 10.15; 14; 
16; 18. 20.
© Gară pentru doi : POPULAR 
(35 15 17) — 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. 
O Avertismentul : PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, BUCU
REȘTI (1561 54) — 5; 11,80; 14; 16,45; 
19.30, MELODIA (12 06 88) — 9; 11,30; 
14; 16,45; 19.30. MODERN (23 71 01) — 
9; 11,45; 14,30; 17; 19.45.
® Old Shatterhand : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
« Salamandra : CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
© Imperiul contraatacă : VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30; 12,30; 16; 19.
« Febra aurului î GRIVIȚA (17 08 58)
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15, GIU
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.

Domnișoara Noorie : DACIA
(50 35 94) — 9; 11,30; 14; 16.45; 19,15, 
LIRA (317171) — 15,30; 17,45; 20.

Strada Hanovra : UNION (13 49 04)
— 9.30; 11.30; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Afacerea Pigot : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Capcană neobișnuită : MUNCA 
(21 50 97) — 15,30; 17,30; 19,30.
® Competiția : COSMOS (27 54 95) — 
9; 11; 13; 15,15; 17,30; 19,45.
© Naufragiul : FLACARA (20 33 40) — 
13; 15; 17; 19.

DE LA DIRECȚIA DRUMURILORDirecția drumurilor din Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor comunică : Datorită lucrărilor de reconstrucție a podului peste riul Olt, la Slatina, pe drumul național nr. 65 Pitești — Craiova, se închide circulația pe pod cu începere din 4 aprilie a.c., ora 8.00 și se deviază în zona Slatina, după cum urmează : 1) — Pentru autoturisme, din DN 65 pe străzile Cornișei — Libertății, b-dul Alexandru Ioan Cuza — strada Progresul — drumul peste barajul

hidrocentralei Slatina pînă în comuna Slătioara, de unde circulația se ramifică spre Craiova și Caracal. 2). — Pentru restul mijloacelor de transport, circulația se va face pe traseul strada Oituz — Tudor Via dimirescu — drumul peste barajul Arcești cu ieșire în drumul județean nr. 677, de unde se poate realiza ramificația către Craiova și Rimnicu Vilcea. Traseele indicate mai sus sint semnalizate corespunzător.

Economisirea pe obligafiuni C.E.C. cu cîșîigmiEconomisirea pe obligațiuni C.E.C. cu cîștiguri a cunoscut o permanentă dezvoltare datorită faptului că întreaga dobîndă de 5 la sută pe an se atribuie sub formă de cîștiguri în bani prin trageri la sorți lunare, precum și a faptului că depunerile și restituirile de pe aceste instrumente de economisire se fac cu foarte mare operativitate.Ca urmare a cererii mereu eres» cînde a populației s-a impus majorarea emisiunii obligațiunilor C.E.C. cu cîștiguri puse la dispoziția depunătorilor cu începere de la 1 martie a.c. Aceasta a determinat și stabilirea unui nou plan de cîștiguri care se acordă lunar înccpînd cu tragerea la sorți pentru luna martie a.c. Noul plan prevede acordarea la fiecare tragere la sorți a 15 532 cîștiguri în valori cuprinse intre 50 000 de lei și 800 de lei.Cei interesați pot solicita obligațiuni C.E.C. cu cîștiguri cu valori de 200 de lei, 100 de lei, 50 de lei și de 25 de lei, in numărul dorit, la oricare unitate a Casei de Economii și Consemnațiuni și de la unitățile poștale autorizate.Ciștigurile care se acordă la flecare tragere la sorți lunară, precum și faptul că obligațiunile C.E.C. se pot procura și restitui fără nici o formalitate, constituie importanți avantaje acordata da Casa de Economii și Consemna- țiuni posesorilor acestui instrument de economisire deosebit dsă practla ®i eficient.----- ----- — -------------- ' "■ ' —Ă
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ÎL in favoarea păciiF. GERMANIA: împotriva amplasării de noi rachete în Europa I
BONN 3

Germania
masă împotriva amplasării de 
rachete nucleare pe continentul 
ropean. La Dortmund și Koln 
avut loc conferințe sindicale, 
cadrul cărora delegații au subliniat 
necesitatea activizării mișcării pen-

MAREA BRITANIE: Noi participant! Ia „tabăra păcii" de la Greenham Common

(Agerpres). — In R.F. 
continuă acțiunile de 

noi 
eu- 
au 
in

tru pace și dezarmare. De aseme
nea. reprezentanții unui număr de 
30 de organizații antirăzboinice din 
diferite întreprinderi din Ruhr au 
adoptat un program de acțiuni îm
potriva amplasării de rachete nu
cleare cu rază medie de acțiune în 
Europa.

amplasării de rachete nucleare cu 
rază medie de acțiune pe teritoriul 
țării. In pofida măsurilor adoptate 
J.e autorități pentru desființarea 
taberei, luptătorii pentru pace și-au 
declarat intenția de a continua lup
ta împotriva înarmărilor nucleare.scopul preîntâmpinăriicursei înarmărilor în Cosmos

LONDRA 3 (Agerpres). — Mai 
mult de 500 de persoane au venit 
să se instaleze lingă „tabăra păcii" 
— orășel de corturi instalat in urmă 
cu 2 ani de partizanii păcii in a- 
propierea bazei militare de la 
Greenham Common din Marea Bri- 
tanie in semn de protest împotrivaSTATELE UNITE: în

WASHINGTON 3 (Agerpres). — 
Larry Pressler, senator din partea 
statului Dakota de Sud, președin
tele subcomisiei senatoriale pentru 
controlul armamentelor, a cerut Se
natului S.U.A. analizarea urgentă a 
proiectului de rezoluție privind 
preintîmpinarea cursei înarmărilor

in Cosmos. Rezoluția, care 
drept coautori reprezentanți

are ai 
partidelor republican si democrat, 
cere președintelui S.U.A. să reia 
convorbirile cu Uniunea Sovietică 
privind lichidarea, sistemelor anti- 
satelit întrerupte in anul 1979.INDIA : Miting pentru prevenirea unei catastrofe nucleare

DELHI 3 (Agerpres). — In dife
rite orașe ale Indiei, printre care 
Delhi, Bombay, Bangalore, 
cutta, se desfășoară mitinguri și a- 
dunări de masă in cadrul acțiuni
lor organizate de asociațiile de lup
tă pentru pace din această țară. 
Participanta — oameni de știință 
și cultură, muncitori, tineri — se 
pronunță împotriva cursei înarmă
rilor, a amplasării de noi rachete cu 
arme nucleare. Vorbind în cadrul ț mitingului de la Bangalore, cunos-

Cal-

JAPONIA „Femeileî TOKIO 3 (Agerpres). — tn ca- 
pitala niponă s-au desfășurat lu- 

' crările unui simpozion sub deviza ț „Femeile împotriva războiului". Au

cutul activist pe t&rim social prof. 
Sethu Rao a arătat că izbucnirea 
unei înfruntări nucleare pe conti
nentul european sau in altă zonă 
a lumii ar avea efecte distrugătoa
re si asupra altor continente, sol- 
dindu-se in final cu distrugerea 
omenirii. De aceea, s-a subliniat la 
miting, este necesară unirea efortu
rilor tuturor popoarelor, a forțelor 
iubitoare de pace pentru a împie
dica producerea unei asemenea 
tastrofe.împotriva rasboiulm"
participat membre și activiste 
mai multor organizații democratice ț 
de femei din Japonia.

ca-
ale

Parlamentele sint chemate să-și sporească 
contribuția la înfăptuirea dezarmării 

Intervenția reprezentantului român la Conferința Uniunii 
InterparlamentareGENEVA 3 — Trimisul Agerpres, Constantin Țintea, transmite : Conferința Uniunii Interparlamentare, ale cărei lucrări se desfășoară la Geneva, a abordat marți, in cadrul dezbaterilor in plen, problema contribuției parlamentelor la succesul negocierilor in curs și viitoare, avind drept scop oprirea cursei înarmărilor, reducerea armamentelor și realizarea dezarmării generale, în vederea asigurării păcii.Luînd cuvintul, șeful delegației țării noastre. Stan Soare, a prezentat pe larg Apelul Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, adresat Sovietului Suprem ai U.R.S.S., Congresului S.U.A., parlamentelor din țările europene pe teritoriul cărora se amplasează rachetele nucleare cu rază medie de acțiune, parlamentelor din celelalte țări europene și Canada. Pornind de la răspunderea care revine parlamentelor, Marca Adunare Națională a Republicii Socialiste România a propus organizarea unei întâlniri a reprezentanților parlamentelor din țările Europei, precum și din S.U.A. și Canada, pentru a dezbate situația extrem de gravă care s-a creat pe continent și pentru a formula și propune căi și soluții corespunzătoare, care să ducă la oprirea instalării rachetelor nucleare americane în unele țări vest-europene și aplicării contramăsurilor anunțate de Uniunea Sovietică, in vederea ajungerii la acorduri corespunzătoare privind oprirea amplasării și desfășurării de rachete nucleare pe continent, retragerea celor existente și eliberarea Europei de orice arme nucleare.în continuare, a fost pusă tn evidență necesitatea desfășurării in

tr-un spirit constructiv, astfel incit să fie posibilă obținerea de rezultate concrete, a Conferinței pentru dezarmare de la Geneva, a convorbirilor privind reducerea reciprocă și echilibrată a forțelor armate și armamentelor și măsuri adiacente in Europa și a Conferinței pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare in Europa de la Stockholm. De asemenea, s-au făcut referiri la propunerile României vi- zind înghețarea și reducerea cheltuielilor militare și crearea de zone denuclearizate in Balcani și in alte părți ale Europei.în aceste momente de încordare extremă — a arătat șeful delegației țării noastre — grupul român consideră că parlamentele trebuie să folosească din plin inaltele atribute cu care sint învestite și posibilitățile de care dispun pentru a-și aduce o contribuție crescindă la înfăptuirea unor măsuri reale de dezarmare. In acest scop, o importanță deosebită o au inițierea de dezbateri parlamentare in problemele dezarmării, adoptarea de apeluri și declarații in favoarea opririi cursei înarmărilor, întreprinderea de măsuri unilaterale de înghețare și reducere a bugetelor militare, de interzicere a staționării de baze și trupe străine pe teritoriul țărilor respective, exercitarea de presiuni asupra guvernelor pentru a le determina să se angajeze hotărit și constructiv pe calea negocierilor de dezarmare. Totodată, este necesar să se acționeze pentru intensificarea contactelor parlamentare pe plan regional și subregional, pentru mobilizarea opiniei publice și sprijinirea mișcărilor pentru pace și dezarmare.

Evoluția situației 
din Liban 

încercări de «jăsire 
a modalităților 

de încetare a SuptelorBEIRUT 3 (Agerpres). — Agențiile internaționale de presă au informat că situația la Beirut și in zona muntoasă din împrejurimi s-a menținut, in tot cursul zilei de marți, încordată. S-au semnalat schimburi de focuri de artilerie, atit in centrul capitalei, precum și la linia de demarcație dintre sectoarele de est și de vest. Repetatele violări ale acordului de încetare a focului, intervenit săptămina trecută — remarcă agenția Associated Press — reflectă impasul în care se află convorbirile dintre reprezentanții forțelor guvernamentale și ai milițiilor creștine, druze și șiite, reuniți in cadrul înaltului comitet politico-militar, care încearcă să găsească modalitățile de încetare a luptelor și aplicare a unor măsuri de securitate pentru Beirut și împrejurimi. Agenția citată menționează, totodată, că, in pofida acestor dificultăți, dezbaterile înaltului comitet politico-militar din Liban continuă.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII SENEGAL

Excelenței Sale Domnului ABDOU DIOUF
Președintele Republicii Senegal DAKARCu prilejul celei de-a XXIV-a aniversări a proclamării independenței Republicii Senegal, vă adresez sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate, fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul senegalez prieten.Exprim convingerea că raporturile de prietenie ți colaborare dintre țările noastre se vor extinde spre binele popoarelor român și senegalez, al păcii și independenței naționale, al edificării unei noi ordini economice mondiale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Deschiderea lucrărilor sesiunii Comisiei
Economice a O. N. U. pentru Europa

R.D.P. LAOS

Ședința C. C. al Frontului 
Construcției NaționaleVIENTIANE 3 (Agerpres). — în capitala R.D.P. Laos, Vientiane, s-au desfășurat lucrările ședinței C.C. al Frontului Construcției Naționale din Laos, care a analizat rezultatele activității acestuia, cea mai largă organizație de masă din țară, in anul trecut și a stabilit sarcinile pentru perioada următoare. Cu acest prilej s-au evidențiat succesele importante obținute in anii puterii populare in diverse domenii ale activității social- economice.La lucrări a fost prezent Sufanu- vong, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Popular Revoluționar, președintele R.D.P. Laos, care a rostit o cuvintare.

Dakar și Goree reprezintă locuri cu valoare de simbol, de care sint profund legate trecutul și prezentul Senegalului. Lupta împotriva dominației străine, do- bîndirea independenței, realizările și speranțele poporului senegalez se prezintă in concentrate pagini de istorie. Dacă la Gorăe, intre zidurile unei fortărețe care slujea și ca închisoare aveau loc vinzările de sclavi — la Dakar, capitala situată pe promontoriul Capului Verde, avea să fie proclamată la 4 a- prilie 1960 independența țării, eveniment care încununa aspirațiile cele mai scumpe ale senegalezilor.Transformările petrecute in ultimul sfert de veac sint evidente la Dakar, devenit una din principalele porți maritime ale Africii occidentale, oraș cu edificii moderne, unde pulsează o viață economică intensă. Trafi

cul navelor oceanice a sporit an de an ; in locul tradiționalelor ara- hide, din Senegal se exportă tot mai multe produse industriale, minereuri. S-au depus ți se depun eforturi susținute pentru valorificarea superioară a bogățiilor solului și subsolului. S-a ' trecut Ia dezvoltarea bazei energetice, la exploatarea fosfaților și minereurilor de fier. In zona adiacentă capitalei s-au înălțat complexe industriale pentru prelucrarea țițeiului, întreprinderi mecanice, șantiere navale de construcții și reparații. Universitatea din Dakar, care pregătește specialiști pentru numeroase domenii de activitate, este una din cele mai apreciate instituții de invățămint de pe continent.Prieten apropiat al popoarelor africane, poporul român urmărește cu simpatie

succesele obținute de poporul senegalez pe drumul afirmării și consolidării independenței, al dezvoltării economîco-sociale. între România și Senegal s-au statornicit și cunosc o continuă amplificare raporturi de prietenie și colaborare, întemeiate pe stimă și respect reciproc. Se desfășoară, de asemenea, in mod rodnic conlucrarea ro- mâno-senegaleză pe planul vieții internaționale. Fără îndoială. rolul determinant pentru impulsionarea relațiilor dintre țările noastre l-au a- vut întâlnirile și convorbirile la cel mai inalt nivel, desfășurate la Dakar și București, înțelegerile convenite cu aceste prilejuri au deschis noi perspective colaborării dintre România și Senegal, în avantajul ambelor popoare, al cauzei păcii, progresului și înțele-, gerii internaționale.

Plenara C.C. al Pț COPENHAGA 3 (Agerpres). — LaCopenhaga s-a desfășurat plenara C.C. al P.C. din Danemarca consa- erată sarcinilor partidului în dome- j niul politicii interne și al luptei lm- I potriva cursei înarmărilor, pentru | întărirea păcii și destinderii. Luînd i euvîntul, Jorgen Jensen, președinte- i le partidului, a subliniat că, in con- I dițiile creșterii cursei înarmărilor, j, comuniștii danezi cheamă oamenii

C, din Danemarcamuncii să-și unească eforturile și să-și intensifice acțiunile pentru e- liberarea continentului european de arma nucleară, pentru interzicerea totală a acestei arme și distrugerea arsenalelor nucleare existente. Plenara a adoptat o declarație in care se .cere guvernului danez să reducă cheltuielile militare și să nu permită amplasarea de arme nucleare pe pă- mînt danez.

GENEVA 3 (Agerpres). — La Geneva au început, marți, lucrările sesiunii Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa (C.E.E./O.N.U.), la care sint reprezentate cele 34 de state ale regiunii, precum și Statele Unite și Canada. Delegația României este condusă de Gheorghe Dolgu, adjunct ai ministrului afacerilor externe.Agenda lucrărilor cuprinde în principal examinarea situației economice a Europei și a activității C.E.E./ O.N.U. de la precedenta sesiune și pină in prezent, dezvoltarea comerțului și cooperării industriale, definitivarea și adoptarea programului de lucru pe anii 1984—1988. Un punct

distinct pe ordinea de zi este consacrat sarcinilor specifice ale comisiei decurgînd din documentul final al reuniunii de la Madrid a statelor participante la conferința pentru securitate și cooperare in Europa.In discursul rostit în cadrul ședinței inaugurale, secretarul executiv al comisiei, Klaus Sahlgren, a evidențiat necesitatea unui dialog constructiv intre statele participante pentru facilitarea procedurilor comerciale internaționale — cu scopul reducerii si înlăturării progresive a tuturor obstacolelor, al promovării active a comerțului — și extinderea cooperării in domeniile industriei, agriculturii, științei și tehnologiei, energiei.

Amplă mișcare grevistă în Belgiaf BRUXELLES 3 (Agerpres). — în Belgia a avut loc marți o grevă de 24 de ore la scară națională, la chemarea Federației Generale a Muncii (F.G.T.B.), în semn de protest împotriva deteriorării nivelului de trai al celor ce muncesc.: Mișcarea revendicativă, lansată luni seara, s-a extins marți în diferite sectoare de activitate. S-au aflat în grevă siderurgiștii, minerii, lucrătorii din sectorul chimic, din întreprinderile producătoare de automobile, funcționarii bancari și din alte sectoare publice. Spitalele și alte

servicii publice au asigurat numai urgențele. Transportul pe căile ferate și cel urban au fost întrerupte. Greviștilor afiliați centralei sindicale F.G.T.B. li s-au alăturat, intr-o serie întreagă de localități, membri ai Confederației Sindicatelor Creștine (C.S.C.), cea de-a doua mare centrală sindicală belgiană.în numeroase orașe, între care Bruxelles, Liege, Anvers și Charleroi au avut Ioc demonstrații la care au participat mii și mii de persoane re- prezentind ambele mari centrale sindicale belgiene.

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. pentru 
colaborare în domeniu! construcțiilor de mașiniMOSCOVA 3 (Agerpres). — La Moscova a avut loc ședința a 91-a a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru colaborare în domeniul construcțiilor de mașini, la care au participat delegațiile țărilor membre ale C.A.E.R. și a R.S.F.I.Comisia a examinat sarcinile care îi revin din hotăririle Sesiunii C.A.E.R. și ale Comitetului Executiv și a adoptat măsuri corespunzătoare orientate spre realizarea acestora. Comisia a elaborat proiectele convențiilor și propunerile de specializare și cooperare în producția de mijloace de dotare tehnologică a industriei navale, utilaje tehnologice pentru fabricarea elementelor de asamblare

pentru construcția de locuințe și panouri mari, mașini și utilaje forestiere, agregate și subansamblele acestora, utilaje pentru extracția de petrol și gaze, punți motoare pentru mașinile de construcții și rutiere ș.a.Totodată, comisia a examinat stadiul realizării Convenției generale de colaborare multilaterală privind organizarea producției specializate de roboți industriali și crearea mașini- lor-unelte cu comandă program numerică, adopt.indu-se propuneri referitoare Ia îmbunătățirea activității in aceste domenii. Au fost, de asemenea, elaborate proiectele unor convenții de colaborare tehnico-știin- țifică.

REPREZENTANTUL EGIPTU- j LUI a prezentat scrisorile de a- creditare secretarului general al , Organizației Conferinței Islamice,Habib Cliattl — informează agen- • ția France Presse. Prin aceasta, E- giptul a redevenit astfel în mod î oficial membru cu drepturi deplina I al O.C.I.. s-a anunțat la sediul organizației din Jeddah.
PROBLEMA STATUTULUI IN- 

‘ SULELOR MALVINE (FALK- 
. LAND). Intr-o declarație făcută la J Buenos Aires,, președintele Argen- ! tiriei, Râul Alîonsin, s-a pronunțat pentru soluționarea problemelor 
I referitoare la statutul insulelorMalvine (Falkland) „pe cale pașnică, prin negocieri, folosindu-se dia- Ilogul și manifestîndu-se înțelegere reciprocă". El a arătat că Argentina așteaptă din partea Marii Britanii „un gest concret de bună- | voință în acest sens" și a reamintit j poziția țării sale în ceea ce privește controversa in cauză, in ] esență demilitarizarea insulelor din arhipelag, desființarea zonei exclu- 1 sive britanice din jurul Malvinelor, trecerea la negocieri directe.

LANSAREA NAVEI COSMICE 
„SOIUZ-T-11". Marți, la ora 17,08 minute, ora Moscovei, de la cos- modromul Baikonur a fost lansată nava cosmică „Soiuz-T-ll". La bordul ei se află cosmonauții sovietici Iuri Malîșev, Ghenadi Strekalov, precum și cosmonautul indian Rakesh Sharma, transmite agenția T.A.S.S.

GREVA MINERILOR DIN MA
REA BRITANIE se află de acum in cea de-a patra săptămina a sa și nu se întrevede pentru moment perspectiva soluționării acestui conflict de muncă, determinat de hotărîrea conducerii sectorului minier de a închide alte 20 de mine și a suprima 20 000 de locuri de muncă. în semn de solidaritate cu greviștii, la începutul săptăminii au întrerupt lucrul muncitorii din transporturile rutiere și feroviare.

SEMINAR. în capitala Voltei Superioare se desfășoară lucrările seminarului internațional cu tema „Necesitatea formării unei prese naționale in țările in curs de dezvoltare". Participă reprezentanți

din numeroase țări de pe continen- I tul african, precum și ai Organizației Națiunilor Unite pen- , tru Educație, Știință și Cultură (UNESCO). în atenția participanți- 1 lor se află probleme legate de e- liberarea mijloacelor de informare I în masă din țările africane de sub influenta și dominația monopolurilor de presă occidentale, de instau- 1 rare a unei noi ordini internațio- | nale în domeniul informațiilor.
REDUCEREA INVESTIȚIILOR | 

ÎN INDUSTRIA SIDERURGICA | 
JAPONEZA. Cele șase principale firme din industria siderurgică ja- < poneză prevăd pentru anul finan- i ciar 1984 (aprilie 1984—martie 1985) o reducere a investițiilor. Astfel, ■ „Nippon Steel", cel mai mare pro- | ducător de oțel, prevede o reducere j a investițiilor sale cu 11,9 la sută față de anul trecut, „Nippon Ko- j kan" — cu 40,3 la sută, „Sumitomo ! Metal" — cu 39.8 la sută, „Kawasaki Steel" — cu 26,7 la sută, iar „Kobe Steel" — cu 33,9 la sută.

REVENIREA IERNII ȘI CON
SECINȚELE SALE. Derapările de camioane și alte tipuri de autovehicule pe șoselele din nordul R. F. Germania au provocat blocaje de trafic, șirul vehiculelor imobilizate ajungînd, pe unele porțiuni. Ia 12 kilometri. Situația s-a datorat revenirii iernii, cu zăpadă, viscole șl temperaturi sub zero grade Celsius, care au transformat unele zone adevărate patinoare naturale. in

; Intensificarea cooperării între țările în curs de dezvoltare
- factor important al accelerării progresului econom ico-social

ANCHETA „SCÎNTEII” ÎN RÎNDCL PARTICIPANT»
IA REUNIUNEA DE LA BUCUREȘTI A „GRUPULUI CELOR Z7“

Așa cum s-a relatat, timp de o săptămina, la București s-a desfășurat 
reuniunea „Grupului celor 77“ privind cooperarea economică în domeniul 
alimentației și agriculturii, la care au participat delegați din 56 de țări 
in curs de dezvoltare din Asia, Africa, America Latină și Europa, precum 
și reprezentanți ai unor organizații internaționale de specialitate. Dezba
terile s-au concentrat asupra unor probleme majore pentru statele membre 
ale grupului, cum sint cooperarea în producția, distribuirea și comercia
lizarea produselor agroalimentare, in cercetarea și dezvoltarea tehnolo
gică sau în pregătirea de cadre naționale pentru agricultură.

Alegerea Bucureștiului drept gazdă a reuniunii „Grupului celor 77" 
constituie o nouă și elocventă dovadă a înaltei prețuiri de care se bucură 
contribuția României socialiste, a președintelui ei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la întărirea unității și solidarității țărilor in curs de dezvoltare 
in lupta comună pentru lichidarea subdezvoltării, a decalajelor dintre 
slate și edificarea unei noi ordini economice internaționale, capabilă să 
asigure progresul și prosperitatea tuturor popoarelor lumii. In acest sens, 
in cursul dezbaterilor s-a subliniat importanța propunerii președintelui țării 
noastre referitoare la convocarea unei conferințe la nivel inalt a statelor 
in curs de dezvoltare, care ar da posibilitatea țărilor respective să elabo
reze, de comun acord, o strategie asupra activității viitoare, atit in co 
privește conlucrarea mai strînsă dintre ele în direcția dezvoltării econo- 
mico-sociale cu forțe proprii, cit și pentru stabilirea unor puncte de vedere 
unitare la negocierile cu statele dezvoltate.

Raportul adoptat la încheierea reuniunii cuprinde o serie de măsuri 
și recomandări care oferă o bună bază pentru angajarea țărilor intere
sate in acțiuni concrete de cooperare și pentru depistarea intr-un viitor 
apropiat de noi căi și modalități menite să contribuie la soluționarea 
problemelor alimentare și agricole ce confruntă țările in curs de dezvol
tare. Semnificative sint, in acest sens, opiniile unor participanți la reuniu
ne, care au avut amabilitatea să răspundă unor întrebări ale ziarului 
nostru.

nelor care suferă de foame, in loc să se diminueze, devine tot mai mare. Foametea ține pasul cu sărăcia, deoarece ea este rezultatul înapoierii forțelor de producție, al slabei productivități a muncii, al ră- minerii în urmă pe plan economie a unor țări, datorită îndelungatei dominații coloniale, vechilor relații de inechitate existente și in lumea de astăzi.Analiza acestor problenîe în cadrul reuniunii de la București a pus din nou in evidență faptul că soluționarea lor depinde, în primul rind, de creșterea producției alimentare și agricole în înseși țările în curs de dezvoltare. Iar experiența de pină acum a dovedit că un asemenea o- biectiv nu poate fi atins decit prin intensificarea eforturilor proprii, individuale și colective, ale țărilor in cauză. în ce privește efortul fiecărei țări, acesta a stat și pină acum la baza dezvoltării țărilor „lumii a treia", ale căror investiții în economie au fost finanțate în proporție de

aproape 90 la sută din resurse Interne.Dacă țările în curs de dezvoltare, fiecare in parte, nu dispun, in multe cazuri, de suficiente resurse pentru a realiza sporurile de producție necesare. în schimb, luate laolaltă, ele au un impresionant potențial de creștere. De aceea, ne bucură mult faptul că la București am reușit să găsim noi modalități de a extinde cooperarea între țările în curs de dezvoltare în domeniul alimentar și agricol. Sintem convinși că reuniunea constituie un succes, înscriin- du-se ca o nouă expresie a hotări- rii țărilor membre ale „Grupului celor 77“ de a înfăptui pas cu pas prevederile Programului de acțiune de la Caracas privind extinderea cooperării economice dintre ele. Fără îndoială, o contribuție de preț la acest succes o constituie atașamentul României, al președintelui Nicolae Ceaușescu la cauza edificării noii ordini economice internaționale.

Dealtfel, eu șl colegii mei am fost impresionați de modul responsabil, exemplar în care România, ea insăși țară în curs de dezvoltare, abordează problemele agriculturii, de dis
ponibilitatea ei de a sprijini eforturile statelor care luptă pentru recuperarea întârzierii economice pricinuite de îndelungata exploatare colonială.

„Largi posibilități de extindere a comerțului 
și schimbului de experiență”

J. R. SAHA, director in Ministerul Agriculturii al Indiei
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„Prioritatea efortului propriu în soluționarea 
problemelor agriculturii”

GONZALO BULA HOYOS, ambasador, reprezentantul permanent 
al Columbiei pe lingă F.A.O.

„Activitatea președintelui Nicolae Ceaușescu- 
contribuție prețioasă la edificarea noii ordini 

economice”
JOSEPH TCHICAYA, ambasador, președintele „Grupului ceior 77'

din cadrul F.A.O. (Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură)Reuniunea de la București a avut loc intr-un moment deosebit de complex și contradictoriu pentru tarile in curs de dezvoltare. La prima vedere, s-ar părea că amenințarea unei penurii alimentare in lume ar fi fost îndepărtată. Anul trecut, agricultura a produs pe plan mondial pentru fiecare locuitor al globului cu 10 la sută mai multe alimente decit cu un deceniu în urmă. Dar, în spatele

statisticilor generale sau al cifrelor medii care duc Ia concluzii liniștitoare. se ascund milioane de înfometați, bărbați, femei și, in special, copii, de pe zone întinse ale globului afectate de subdezvoltare. Unul din paradoxurile contemporaneității constă tocmai în faptul că, deși procentul de creștere a producției alimentare depășește, pe ansamblu, sporul demografic, numărul persoa

Situația alimentară și agricolă deosebit de grea din numeroase țări rămase în urmă pe plan economic a determinat „Grupul celor 77“, la reuniunea sa ministerială de la Caracas, din mai 1981, să adopte un Program de acțiune, în care se acordă prioritate celor două sectoare în cooperarea dintre țările în curs de dezvoltare. Documentul amintit recomandă — in spiritul însemnătății care revine efortului propriu — o serie de măsuri concrete și urgente de folosire mai intensivă a potențialului statelor respective în scopul accelerării creșterii producției agroalimentare și asigurării, pe a- ceastă cale, a autosuficienței individuale și colective, ceea ce ar permite reducerea dependenței față de piața mondiala și folosirea în scopul dezvoltării generale a fondurilor utilizate astăzi pentru importul de alimente.La trei ani după conferința de la Caracas, reuniunea de la București a oferit o excelentă ocazie de a face bilanțul rezultatelor de pină acum, îndeosebi de a identifica obstacolele ce au limitat' unele din aceste re

zultate și de a propune noi măsuri menite să intensifice cooperarea dintre țările în curs de dezvoltare. Acționind în ambele direcții intr-un spirit responsabil am reușit la București să facem un important pas înainte. Am în vedere îndeosebi acele recomandări din documentul final al reuniunii care preconizează crearea de societăți mixte pentru producerea și comercializarea mașinilor, utilajelor și materialelor necesare agriculturii, a îngrășămintelor chimice și a altor factori de producție, care tn prezent se importă din țările dezvoltate, deși unele state în curs de dezvoltare au de pe acum capacitatea de a contribui la satisfacerea unor astfel de necesități stringente.De acest lucru ne-am dat încă o dată seama cind am vizitat Institutul de cercetare pentru cereale și plante tehnice de la Fundulea, pe care cu toții l-am considerat drept un centru model pentru realizarea unor acțiuni de cooperare în domeniul cercetării științifice, schimbului tehnologic și pregătirii cadrelor.

Am evaluat, la București, situația alimentației și agriculturii din țările „Grupului celor 77", ca și amploarea problemelor care confruntă statele noastre. De la începutul actualei decade, producția alimentară pe locuitor s-a diminuat cu 1,9 la sută in statele cel mai puțin avansate. Datorită prăbușirii prețurilor la produsele de export ale acestor țări, încasările lor in devize au scăzut cu 60 la sută după 1977—1979. La crearea unei situații atit de critice au contribuit îndeosebi dobînzile Înalte, noile bariere protecționiste și alte măsuri prin care unele țări dezvoltate Încearcă să iasă din criză pe seama statelor în curs de dezvoltare.Evoluțiile din ultima vreme au arătat cit se poate de clar că intensificarea cooperării economice între țările în curs de dezvoltare este mai necesară ca orieînd. Iar resursele de cooperare sint apreciabile: a dove-

dit-o și extinderea comerțului eu produse agricole între țările în curs de dezvoltare, care în deceniul trecut a sporit de peste șase ori. Dealtfel, spre deosebire de tendințele care au marcat o perioadă nu prea îndepărtată, in prezent ansamblul schimburilor economice „Sud-Sud“ sporesc mult mai repede decit cele „Nord-Sud“. Reuniunea de la București a contribuit la identificarea unor noi posibilități de extindere a cooperării între țările in curs de dezvoltare. Esențial este însă ca măsurile preconizate aici să prindă cit mai curînd viață.în acest cadru, aș vrea să remarc colaborarea economică fructuoasă, reciproc avantajoasă, dintre India și România, inclusiv în domeniul agriculturii, aportul specialiștilor romani la construirea în țara mea a unor obiective deosebit de importante pentru dezvoltarea de ansamblu a economiei noastre naționale.

Ședința Consiliului 
de Securitate 

întrunit la cererea NicaragueiNAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres).— Consiliul de Securitate s-a întrunit, din nou, in ședință plenară, luni, la cererea Republicii Nicaragua, pentru a examina acțiunile S.U.A. în America Centrală. Luind cuvintul, reprezentantul Republicii Nicaragua, Javier Chamorro, a condamnat minarea porturilor nicaraguane de către' grupurile antisandiniste, sprijinite de S.U.A., acțiune pe care a calificat-o drept un amesteo în treburile interne ale țării sale, contrară dreptului internațional și al Cartel O.N.U.în cadrul dezbaterilor Consiliului de Securitate au mai luat cuvintul reprezentanții Franței, R.P. Chineze, Mexicului, Guyanei, Voltei Superioare, Republicii Zimbabwe, Indiei și Siriei, care au cerut consiliului să întreprindă măsuri ferme pentru prevenirea amestecului S.U.A. în treburile interne aie Republicii Nicaragua și pentru sprijinirea eforturilor „Grupului de la Contadora".BOGOTA 3 (Agerpres). — în orașul columbian Medellin s-a deschis Congresul unității latino-americane „Pentru pace in America Centrală și bazinul Caraibilor". Cei peste 100 de delegați din 15 state latino-americane dezbat situația din America Centrală.

„România socialistă: vocația dialogului 
și a înțelegerii”

MOHAMED ABDELHADI, ambasador, reprezentantui permanent 
al Tunisiei pe lingă F.A.O.Condițiile de viață ale popoarelor care depind, într-o mare măsură, de agricultură se deteriorează continuu de la o vreme. Mai bine de 500 milioane de oameni din țările lumii a treia suferă de foame. Criza alimentară .pe care o traversează in prezent 22 de state africane tinde să ia proporții și mai dramatice decit cea care a devastat statele din Saheî in 1973—1974.Toate acestea ne-au adus la București pentru a deschide noi căi cooperării între țările noastre, care se dovedește tot mai necesară în soluționarea problemelor ce ne confruntă. La capătul unui dialog util și constructiv, s-au adoptat o serie de măsuri și recomandări, ce oferă ®

bună bază pentru a ne angaja in acțiuni concrete de cooperare, îndeosebi in domeniul producției și comercializării produselor agricole, al dezvoltării tehnologice și formării de cadre de specialitate.România a îndeplinit cu onoare rolul de gazdă a reuniunii, dovedin- du-și încă o dată vocația de loc al dialogului și înțelegerii. Este și aceasta o dovadă a preocupării sale constante față de întărirea și extinderea colaborării dintre țările in curs de dezvoltare în lupta lor comună pentru lichidarea subdezvoltării și înfăptuirea unei noi ordini economice mondiale.
Anchetă realizată de
Gb. CERCELESCU

Propunerea Comitetului olimpic din R.P.D. Coreeană: 
la Los Angeles, Nordul și Sudul 

Coreei să prezinte o singură 
echipă de sportiviPHENIAN 3 (Agerpres). — ■ La Phenian a fost dat publicității textul scrisorii adresate de președintele Comitetului olimpic din R.P.D. Coreeană omologului său din Coreea de Sud prin care se propune ca la viitoarele Jocuri Olimpice de Ia Los Angeles, din luna iulie anul acesta, Nordul și Sudul Coreei să prezinte o singură echipă de sportivi. După cum precizează agenția A.C.T.C., această măsură ar corespunde dorinței' întregii națiuni coreene, constituind un pas pe calea lichidării atmosferei de confruntare dintre Nord și Sud. în acest sens, in scrisoare se propune o întâlnire intre reprezentanții Comitetelor olimpice din cele două părți ale Coreei, într-un interval cit mai scurt, la Panmunjon.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 34t. București Piața Scinteii nr. 1. Tel 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fao la oficiile poștale și dlfuroril din Întreprinderi gf instituții. în străinătate, abonamentele se £ao prin ILEXIM — departamentul 
export-import presă. P. O. BOX 136—137 telex ; 11 236. București, str. 15 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCÎNTEII «1 SM

I


