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Pentra realizarea riîmiEă, integrală a planului pe acest an

CAPACITĂȚILE DE PRODUCȚIE
- folosite rațional, cu randament maxim!

Pentru realizarea ritmică și integrală a planului și a angajamentelor asumate de oamenii muncii in întrecerea socialistă ce se desfășoară in acest an sub semnul marilor evenimente politice — cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIII-lea al partidului — un loc central in preocupările colectivelor din întreprinderi îl ocupă folosirea rațională, cu randament superior a capacităților de producție —- sarcină de cea mai 
mare insemnătatc subliniată de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidului, la recenta plenară a C.C. al P.C.R. Asa 
cum s-a arătat in ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
din 28 ianuarie a.c. cu prilejul analizării Raportului cu privire la planul 
de reparații capitale pe anul 1984, tn toate întreprinderile se impun o serie 
de măsuri pentru utilizarea eficientă și în condiții de maximă sigu
ranță în exploatare a capacităților de producție. în legătură cu problemele exploatării, întreținerii și reparării mașinilor, utilajelor și instalațiilor am avut o convorbire la Inspecția pentru controlul gospodăririi 
fondurilor fixe din Ministerul Aprovizionării.

— Cum poate fi asigurată creșterea 
indicilor de utilizare in cadrul acti
vității de exploatare propriu-zisă a 
mașinilor, utilajelor și instalațiilor ?— Evident că, în .afara încărcării cu lucrări a mașinilor, utilajelor și instalațiilor de toate categoriile — care, cum se știe, este determinantă pentru realizarea indicilor de utilizare planificați, o mare importan
ță are asigurarea exploatării, în
treținerii și reparării, in conformi
tate cu normele tehnice stabilite in 
acest scop — ne-a spus ing. Nicolae 
Ghiță, inspector de stat șef al Inspecției pentru controlul fondurilor fixe. De fapt, este, limpede că un utilaj care mai mult stă defect decit produce nu poate avea un indice de utilizare corespunzător. în acest sens, in ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. in care s-a aprobat programul de reparații capitale pe anul 1984 s-a accen
tuat necesitatea luării, de măsuri ca
tegorice in scopul instaurării unei 
ordini desăvirșite in activitatea de 
normare, planificare și execuție a 
tuturor categoriilor de revizii și re
parații. Se poate spune că exploa
tarea corectă a utilajelor este prima 
și cea mai importantă îndatorire, atit a muncitorilor ce lucrează efectiv pe mașină și care trebuie să respecte riguros instrucțiunile tehnice de lucru, cit și a conducătorilor di- recți — maiștri, șefi de ate
lier, șefi de secție, care au datoria 

să le asigure condiții de muncă prin repartizarea de lucrări adecvate, aprovizionarea cu materiale de întreținere și să controleze însușirea și respectarea instrucțiunilor de lucru de către fiecare muncitor. în condi
țiile in care retribuirea muncii este 
nemijlocit legată de rezultatele 
muncii, fiecare muncitor trebuie să 
știe că este primul interesat ca ma
șina care ii este dată în primire să 
funcționeze bine. Iată un domeniu în care credem că se impune o mai mare muncă de educație, o mai mare investiție de spirit gospodăresc. A- firrri aceasta pornind de la cîteva recente constatări ale organelor noastre- de control. La Șantierul naval Galați, o serie de aparate de măsură și control din instalații erau defecte, iar circa 20 la sută din convertizoarele de sudură aveau panourile de comandă deteriorate și lucrau cu improvizații în reglaj. De fapt, în majoritatea secțiilor o parte din utilaje funcționau cu uzuri avansate sau defecțiuni (urme de gripare, corodări, perforări, scurgeri de ulei, conducte înfundate, panouri de comandă descompletate). în unele cazuri, utilajele sint forțate să funcționeze în alte condiții decit cele normale, ceea ce le periclitează integritatea și randamentul. O astfel de situație a existat Ia întreprinderea de automobile A.R.O. din Cimpulung, unde la o serie de prese sistemele de protecție la suprasarcină au fost desființate, 

ceea ce crea pericolul. unor avarii în cazul suprasolicitării. Și tot aici, mașini de mare precizie și foarte scumpe în același timp, cum sint cele de găurit în coordonate, pe lingă faptul că funcționau într-o încăpere unde sint scăpări de abur, aveau suprafețele de lucru ale meselor deteriorate.
— Oare, in asemenea situații, in 

afară de indisciplină, nu este vorba 
și de necunoașterea exigențelor 
funcționării unor mașini, de o insu
ficientă pregătire profesională a ce
lor care le deservesc ?— Fără discuție, acesta este adevărul, în cele mai multe cazuri. Așa, de pildă, organele noastre au făcut un test printre muncitorii din sectoarele calde ale întreprinderii mecanice din Vaslui și au constatat că unii au cunoștințe cu totul insuficiente pentru a mînui utilajele și a respecta tehnologiile de lucru. De asemenea, la întreprinderea de piese turnate din aluminiu și pistoane auto din Slatina, în condițiile în care lipsesc instrucțiunile de exploatare și întreținere a utilajelor, nici nu surprinde că personalul de-- servent este pregătit superficial, că o serie de apărate de măsură și control montate pe utilaje nu sint în stare de funcționare. Astfel de situații ar trebui să.preocupe în.modul cel mai serios conducerile în- ' treprinderilor respective, întrucît 
personalul cu o calificare slabă nu 
numai că nu poate minui cum tre
buie utilajele, dar realizează și pro
duse de slabă calitate.

— In ce mod considerați că activi
tatea de reparații poate influența 
indicii de utilizare a capacităților de 
producție ?— Este cunoscut că lucrările de 
reparații, ca și cele de întreținere 
dealtfel, au un caracter preventiv, urmărind preintimpinarea apariției unor opriri accidentale, eliminareaConvorbire realizată de 
_______________Corneliu CARLAN 
(Continuare în pag. a V-a)
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MUREȘ : Suplimentar 
— 200 milioane kWhDesfășurind larg întrecerea socialistă, colectivele de energe- ticieni din Iernut, Fîntînele și Tirnăveni, din cadrul întreprinderii „Electrocentrale" Mureș, au livrat, de la începutul anului și pînă în prezent, peste sarcinile de plan, aproape 200 milioane kWh. energie electrică. Este demn de remarcat faptul că acest spor de producție, obținut in principal pe seama exploatării superioare a agregatelor și instalațiilor, a fost realizat în condițiile în care au fost economisite peste 100 tone combustibil convențional, iar consumul propriu a fost diminuat cu 500 000 kWh energie electrică. 
(Gheorghe Giurgiu).

BUZĂU : Produse noi, 
modernizateCa urmare a organizării judicioase a activității de producție și de desfacere, in perioada care a trecut din acest an, oamenii muncii din industria județului Buzău au livrat suplimentar la export produse in valdare de circa 40 milioane, lei. Dintre acestea, mai mult de jumătate sint produse noi. Pînă in prezent, datorită unei intense acțiuni de modernizare și înnoire a producției, au fost introduse în fabricație 41 de produse noi, 62 de tehnologii și s-au executat 11 lucrări de mecanizare și au- tomajizare a proceselor de producție. (Stelian Chiper),

CONSTANȚA: 
Sporește capacitatea 

flotei maritimeîn dotarea întreprinderii de exploatare a flotei maritime „NAVROM" Constanța au intrat, de la începutul anului și pîhă în prezent, 4 noi njave construite în șantierele navale din România, cu o capacitate totală de 193 000 tdw. Este vorba de navele de mare tonaj „Băneasa" și „Baia de Criș", de cite 65 000 tdw, de vrachierul „Borșa", de 55 000 tdw, preium Și de cargoul de 8 500 tone „Vîlcea", lansat recent din Șantierul naval Brăila și aflat în prezent la primul voișj. (G. Mihăescu).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, l-a primit, la 10 aprilie, pe Menachem Ariav, membru al Biroului Executiv al C.C. al Partidului Muncii din Israel, aflat intr-o vizită in țara noastră.Oaspetele a adresat, vii mulțumiri pentru întrevederea acordată și a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj din partea președintelui Partidului Muncii din Israel, Shimon Peres, și cele mai bune urări de succes și prosperitate poporului român.Tovarășul Nicolae. Ceaușescu a mulțumit pentru mesaj și a adresat, Ia rindul său, președintelui Partidului Muncii din Israel salutul său prietenesc, urări de succes in activi

NICOLAE CEAUȘESCU
Remarcabile contribuții la fundamentarea
strategiei dezvoltării economico-sociale 

a țării în profil teritorialîn ambianța efervescentă care caracterizează desfășurarea activității politico-ideologice și cultural-educative, sub inriurirea celor două mari evenimente ale acestui- an — a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și cel de-al XITI-lea Congres a! Partidului Comunist Român — a apărut recent în Editura politică un nou volum din seria „Din gindirea economică a președintelui României", Nicolae Ceaușescu : „Dezvoltarea ec’onomico-sociaJă a României în profil teritorial".în volum sint concentrate texte din rapoarte, expuneri, cuvintări, articole, interviuri ale conducătorului partidului și țării noastre cu privire la dezvoltarea economico-socială a României in profil teritorial. Se evidențiază cu pregnanță rolul hotăr.itor al tovarășului Nicolae Ceaușescu in elaborarea strategiei, profund științifice, realiste și originale, de dezvoltare a economiei românești. Volumul demonstrează, cu forța semnificativă a datelor și fapte-, lor, capacitatea deosebită a secretarului. .general . al partidului, in realizarea de analize economice și social- politice de mare complexitate și profunzime, pătrunse de înaltă principialitate și cutezanță revoluționară, în îmbogățirea teoriei și practicii edificării societății socialiste.Volumul are o importanță excepțională deoarece evidențiază aspectele fundamentale ce caracterizează concepția secretarului general al partidului nostru cu privire la edificarea și dezvoltarea economiei românești ca un complex, economic unitar și eficient in care se îmbină, in profil teritorial, industria și agricultura, producția de bunuri materiale și serviciile, asigurind o inal- 

tatea sa și a Partidului Muncii din Israel.în timpul convorbirii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, s-a evidențiat evoluția pozitivă a raporturilor dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncii din Israel si s-a exprimat convingerea că eie contribuie la promovarea unor bune relații de colaborare intre România și Israel, în interesul cauzei păcii si înțelegerii în lume.în cadrul schimbului de păreri cu privire la problemele actuale ale vieții internaționale, o atenție deosebită s-a acordat situației din Orientul Mijlociu,în acest cadru, tovarășul Nicolae Ceaușescu a reafirmat poziția consecventă a României potrivit căreia este necesar să se facă tdtul pentru soluționarea problemelor din Orien

tă valorificare a resurselor naturale și de muncă, un ridicat venit național pe locuitor, o creștere puter- 
Din gindtrea economică a președintelui României i

îiică,-armonioasă a ansamblului economic și protecția mediului natural.Una dintre cele mai mari cuceriri ale socialismului pe pămintul României, ca urmare a politicii realiste, clarvăzătoare și de înaltă responsabilitate comunistă a conducătorului partidului nostru, s-a concretizat în 
crearea bazelor trainice, prezente și 

tul Mijlociu și, in generaj, a tuturor stărilor conflictuale dintre state pe calea tratativelor, prin negocieri. în acest sens, s-a subliniat necesitatea intensificării acțiunilor politico-diplomatics in vederea soluționării globale a problemelor din această zonă, instaurării unei păci juste și durabile in Orientul Mijlociu, bazate pe retragerea Israelului din toate teritoriile arabe ocupate, rezolvarea problemei poporului palestinian prin recunoașterea drepturilor sale legitima la autodeterminare — inclusiv la crearea unui stat palestinian propriu, independent — pc garantarea independenței și securității tuturor statelor din regiune.La întrevedere a participat tovarășul Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

de perspectivă, ale egalității depline 
intre toți fiii acestui popor, făcindu-i pe toți deopotrivă proprietari ai mijloacelor de producție, producători și beneficiari ai întregii avuții naționale. Ținind seama de cerințele legilor obiective ale dezvoltării șconomico-sociale, secretarul general al partidului a elaborat un model 

original de optimizare b 
creșterii economice, pe temelia îmbinării raționale a criteriilor de eficiență economică cu cele de ordin social-politic, expresie nemijlocită a aplicării creatoare a adevărurilor generale despre edificarea socialismului la condițiile istorice concrete, naționale și internaționale, în care' România iși făurește noua orinduire socială.Originalitatea,- viziunea creatoare, marea profunzime și via cutezanță revoluționară in investigarea multiplelor probleme ale teoriei și practicii dezvoltării economico-sociale 'în profil teritorial sint elemente c- sențiale ale concepției și acțiunii neobosite ale conducătorului partidului și țării noastre, ce se degajă cu strălucire din conținutul volumului la care ne referim. într-o. structură logică. și coerență armonioasă, volumul înfățișează problemele fundamentale ale operei grandioase de dezvoltare economico-socială a României în profil teritorial, cum sint : dezvoltarea proporțională a tuturor ramurilor economiei naționale ; amplasarea rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul, țării; dezvoltarea potențialului economico-so- cial al tuturor județelor și zonelor patriei noastre ; politica de investiții

Prof. unlv. dr. Ilîe VĂDUVĂ rectorul Academiei de studii economice
(Continuare în pag. a IV-a)

Noua revoluție agrară 
și noile meserii ale satuluirele, așa cum erau ele a- tunci, primele I.A.R.-uri, e- rau viitorul agriculturii și al satului. Eram atunci un bâiețandru și, împreună cu alții de ‘ vîrsta mea, am a- lergat intr-un suflet, m-am ținut după ele zile in șir, fermecat de puterfea lor și de ținuta mindră a celor cițiva tractoriști, între care vreo doi puțin mai răsăriți decit mine. I-am iscodit, am văzut că și ei erau de la țară, ca mine, și împreună cu vreo cițiva m-am ho- tărit să mă fac tractorist.cițiva min- mare trase băști Veți • reportaje • însemnări •

iNBĂTĂLIA ÎNSĂMlNȚĂRILOR

într-una din zilele începutului de aprilie din anul 1949, in satul Lunca- vița din județul Tulcea s-a petrecut un fapt neobișnuit pentru oamenii' acelor locuri : dinspre pădure, de pe drumul ce vine de la Nifon și de mai departe încă, au pătruns în sat, duduind, cîteva tractoare. Tractoare noi, I.A.R, (oricum, țăranii de aici n-ar fi știut să le deosebească de altele, ei nu mai văzuseră tractoare pină atunci). S-au oprit în centrul comunei și de la volanele lor au coborit flăcăiandri, dri nevoie și purtind, pe frunte, albastre.spune că nu numai la Luncavița s-a petrecut atunci acest fapt, ci in sute și mii de alte sate ale României. De acord. Asta nu face decit să sporească nota senzațională a momentului respectiv. Dintre țăranii care s-au adunat atunci ciopor în jurul tractoarelor e greu de spus citi bănuiau ce semnificație avea acel moment pentru intregul proces revoluționar care începuse in satul românesc, ce consecințe va avea pentru condiția socială, profesională a țărănimii. Era început al socialiste a agriculturii.— încă și acum, după 35 de‘ani, simt emoția pe care am avut-o cind au apărut aici, in sat, primele tractoare — istorisește mecanicul agricol Ștefan Grecu din Luncavița. Nu mai văzusem pînă atunci așa ceva. Noi aici am avut păminturl sărace și am fost și noi săraci. Cind au venit primele tractoare, trimise de stat ca să ne lucreze pămînturile, s-a stirnit mare vilvă printre țăranii noștri, au comentat în fel și chip; era limpede că se schimbă ceva in viața noastră; tractoa-

la S.M.T., înscris la fost. Tare cine mai m-am in-

momentul de transformării

M-am dus cu tata la Greci, m-am școală și... asta a mindru am fost, era ca mine cindtors în sat pe tractor, cu basca trasă pe frunte ! Era, la tractoriști, moda băștilor. Unii le mai poartă și astăzi.• — Așa,' ca un semn distinctiv...— Și poate că, așa, ca să nu se uite cine am fost, ce rol am avut și avem in viața acestui sat, care s-a schimbat mult, mult de tot de atunci și pină azi...în același sat, Luncavița, într-o dimineață a acestei primăveri, să ne închipuim că, de. undeva de sus, cuprindem cu privirea întreaga panoramă a muncii și vieții oamenilor de aici. La secția de mecanizare, unde am discutat cu Ștefan Grecu, tractoriștii au intrat pe poartă „ca la fabrică" : la oră fixă. Zeci de tractoare și un considerabil arsenal de alte mașini agricole, minuțios reparate și pregătite in cursul unei ierni de muncă in ateliere, îi așteptau pentru o nouă zi a campaniei de primăvară. N-are timp și totuși șeful

secției, maistrul mecanic Victbr Burghelea, ne spune cîteva cuvinte :— Sintem 52 și alcătuim, de fapt, o mică uzină. A- vem' utilaje in valoare da 32 de milioane. Cine sintem? Tot niște țărani, dar am crescut și noi odată cu vremurile spre ceea ce trebuie să fie un lucrător al pămintului. în cîteva minute, oamenii aceștia pe care ii vedeți aici vor porni spre cîmp cu mașinile lor, are fiecare programul lui precis de lucru, acum dis- cuim, grăpăm, er- bicidăm, însămin- țăm, sintem intr- un zor teribil.La ora aceasta, cind ziua se in- gină cu noaptea, pe ulițele. satului e animație, oamenii ies grăbiți pe porți, se intil- nesc, iși dau binețe și pornesc, fiecare, spre rostul precis al de muncă, (solariile — o agricolă de care gări nu auziseră cițiva ani), zeci și bărbați muncesc cu migală și cu o pricepere specială — se scot două sau trei recolte pe an. Alături, în marea incintă a sectorului zootehnic, s-a isprăvit nu demult și ultima construcție a grajdurilor moderne, cu dotări „după ultimul jurnal", grajduri realizate fără nici un ajutor „din afară" și care sint — pretinde reporterul și nu numai el — s-au exprimat in acest sens și specialiștii — uri model de construcții ieftine, funcționale și perfect. tehnice. Proiectanți și constructori — foștii plugari. La ora aceasta, îngrijitorii de animale sint de mult la program, un program riguros, care a făcut ca în doi ani producțiile să

zilei sale La solarii tehnologie foștii plu- pină acum de femei

Mihai CARANFIL
(Continuare în pag. a IX-a)

fiecare zi, fiecare oră bună de lucru 
trebuie folosite din plin!

® Suprafața însămînțată pînă în seara zilei 
de 9 aprilie este de 1340000 hectare, ceea ce 
reprezintă 23 la sută din suprafața planificată

® Procentual, au fost semănate suprafețe mai 
mari decît media pe țară în județele Arad, Timiș, 
Bihor, Tulcea, Maramureș, Buzău, Galați, Mureș, 
Hunedoara, Olt, Satu Mare, Bistrița-Năsăud, 
Constanța, Argeș, Ialomița, Prahova și sectorul 
agricol Ilfov

® Stadiul lucrărilor impune măsuri hotărîte, 
în funcție de condițiile concrete din fiecare zonă, 
pentru intensificarea însămînțărilor

® Cadrele de conducere și specialiștii din 
unități trebuie să asigure buna organizare a

activității din cîmp, utilizarea la capacitate ma
ximă a agregatelor complexe de utilaje, spre a 
se atinge viteze sporite de lucru

• Oriunde timpul este prielnic trebuie să se 
lucreze din plin la semănat pe întreaga durată 
a zilei-iumină

® Nicăieri nu trebuie să se aștepte condiții 
ideale de lucru I Orice oră, orice zi cîștigate 
acum la semănat contează mult în eforturile 
pentru a încheia lucrările la termenele stabilite

• Pretutindeni, mecanizatorii și specialiștii au 
datoria de mare răspundere de a asigura execu
tarea lucrărilor la un înalt nivel agrotehnic, de 
a realiza densitățile stabilite la fiecare cultură

IN PAGINA A III-A :

® Stadiul lucrărilor la di
ferite culturi la care semăna
tul trebuie încheiat de ur
gență

• Relatări despre modul 
in care se desfășoară însă- 
mințările în județele Bihor, 
Mehedinți, Argeș și Cluj.

r



PAGINA 2 SClNTEIA — miercuri 11 aprilie 1984

In anul 48 al libertății noastre - bb te fruntaș în întrecere, care onorează si îndeamnă la noi realizări

TOATE RESURSELE LOCALE, ÎNTREGUL POTENTIAL AL JUDEȚULUI, 
VALORIFICATE CU PRICEPERE Șl EFICIENȚĂ

DIN EXPERIENȚA CONSILIULUI POPULAR JUDEȚEAN ALBASuccesele pe care oamenii muncii le înscriu In calendarul acestui an — in care sărbătorim cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială ți națională, antifascistă și antiim- perialistă, an in care va avea loc Congresul al Xlll-lea al partidului - iși au principalul suport, material și spiritual, in realizările ultimelor două decenii de cind la conducerea partidului și a țării se află tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. Așa cum nimic durabil și măreț nu se construiește pe loc gol, împlinirile, ce constituie astăzi mindria oricărui locuitor al României socialiste, a oricărui județ, sint rezultatul politicii înțelep

te a partidului nostru, al aplicării în practică a concepției secretarului său general de dezvoltare armonioasă a tuturor zonelor țării, ai eforturilor depuse de poporul nostru pentru a da viață obiectivelor Congresului al Xll-lea și Conferinței Naționale ale partidului.In rindul acestor impliniri de seamă se numără și faptul că Alba este astăzi unul din județele țării cu o economie puternică, cu un grad înalt de civilizație și bunăstare al locuitorilor săi. Vizitele de lucru ale tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU au constituit, de fiecare dată, prilejul unor indicații prețioase și orientări

ce aveau să jaloneze înflorirea multilaterală a județului. Urmind neabătut insuflețitoarele îndemnuri ale tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, locuitorii județului Alba au muncit cu bune rezultate, in toate domeniile de activitate, ocu- pind locul I in întrecerea desfășurată, in 1983, intre consiliile populare județene.Intre realizările care au situat județul Alba pe acest loc se află și cele din domeniile autocon- ducerii și autoaprovizionării teritoriale, industriei mici și prestărilor de servicii, domenii in care s-a acumulat o bună experiență.

BOGĂȚIILE UNEI ZONE POT FI CITITE ȘI ÎN CARTEA 
DE GEOGRAFIE, DAR ȘI ÎN PALMELE LOCUITORILOR EI

Agricultură intensivă și în marile 
unități, și în gospodăriile populației

Acționînd în spiritul indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, de a 
asigura o răspundere și coordonare unitară pentru activitatea tuturor sec
toarelor economice de pe teritoriul său, consiliul popular județean a urmă
rit, printre altele, cu exigență îndeplinirea indicatorilor de plan din 
agricultură, de către toate unitățile agricole de stat șl cooperatiste și va
lorificarea mai consistentă a potențialului productiv al gospodăriilor 
populației. S-au obținut bune rezultate în domeniul autoaprovizionării 
teritoriale prin folosirea intensivă a pămîntului, diversificarea culturilor 
și sporirea efectivelor și producțiilor animaliere.

rioară a tuturor resurselor locale șl secundare, ca bază a dezvoltării indus
triei mici, atit în folosul satisfacerii cerințelor populației, cit și al creării 
unor disponibilități pentru export. Valoarea producției micii industrii din 
Alba s-a ridicat, in 1983, la 22,5 milioane lei, iar valoarea exporturilor 
acestui sector a crescut de 5 ori față de anul anterior, in condițiile unei 
accentuate diversificări a sortimentelor, ale grijii pentru calitate și efi
cientă economică, pentru reducerea consumurilor de energie și combustibil.

© Un rol importcfnt in agricultura acestui județ, cu suprafețe restrinse de teren arabil, l-a avut redarea in circuitul productiv a peste 3 500 de hectare : 650 ' hectare prin desecări și 2 874 hectare prin combaterea eroziunii.® Prin practicarea unei agriculturi intensive — producțiile medii la hectar au sporit, față de anul 1980, la grîu cu 500 kg, iar la porumb cu 550 kg.© Au fost planificate suprafețe mai mari pentru culturile care nu satisfăceau în anii trecuți necesarul de aprovizionare al județului : 3 200 ha cultivate cu cartofi și 2 100 cu legume, plus alte 250 ha intravilan cultivate, de asemenea, cu legume. O contribuție importantă la aprovizionare au avut-o micile grădini ale cetățenilor.© Tradiția creșterii animalelor și condițiile naturale specifice pentru această ocupație au fost mai bine puse in valoare.® Numărul familiilor care cresc

animale a sporit, în anul trecut, cu peste 4 000.© Prin grija consiliilor populare, a cooperativelor agricole și a celor de producție, achiziții și desfacerea mărfurilor s-.au vîndut cetățenilor, care au incheiat contracte, peste 10 000 de purcei și peste 432 000 pui.• S-au obținut cantități sporite la furajele cultivate, s-au îngrijit și fertilizat izlazurile, pajiștile naturale ; aproape 34 000 de bovine și ovine au pășunat în zona alpină : 80 la sută din fin este bine păstrat în fînare acoperite ; în 70 la sută din ferme, hrana animalelor este asigurată de bucătăriile furajere.• Prin creșterea simțitoare a e- fectivelor de animale, a devenit posibilă asigurarea, aproape de nivelul prevederilor, a cantităților necesare aprovizionării populației din județ cu carne, produse din carne, lapte și derivatele sale și onorarea, in același timp, a obligațiilor față de fondul de stat.

• A fost elaborat și aplicat un program de studii geologice pentru descoperirea și atragerea ir» circuitul economic a unor importante materii prime și materiale : calcar, argilă, agregate de carieră etc. Au început lucrările pregătitoare pentru valorificarea zăcămintelor de marmură neagră de la Scărișoara și a celui de alabastru roz existent in zona Blajului.® Datorită acțiunilor inițiate de către consiliile populare, cu sprijinul organizațiilor. obștești, al cetățenilor și prin stabilirea unor a- numite zile de colectare din gospodăriile populației, in anul trecut au fost recuperate materiale refo- losibile in valoare de 2 milioane lei, prevederile planului fiind îndeplinite in proporție de 226 ia sută.® Au fost asimilate in fabricație 53 de produse noi, îndeosebi in domeniile de uz casnic și bunuri de

consum. Diversificarea gamei sortimentale a produselor realizate în unitățile micii industrii a dus la sporirea cererii comerțului, depă- șindu-se cu 4,6 la sută planul livrărilor de mărfuri la fondul pieței, față de anul 1982.© Au fost înființate noi unități prestatoare de servicii. In județ Iși desfășoară, in prezent, activitatea 445 de unități de industrie mică și prestări de servicii. Valoarea prestațiilor de servicii pe locuitor a crescut de la 1 282 lei, în 1982, la 1 503 lei în 1983.® înființarea de noi secții șl a- teliere a determinat creșterea veniturilor proprii in bugetele consiliilor populare. în anul trecut, față de 1982, aceste venituri au fost mai mari cu 12 milioane lei. In consecință, 9 orașe și un număr de 32 comune se autofinanțează.

Mijloace simple de punere în valoare 
a potențialului energetic județean
Una din preocupările de bază ale consiliului popular județean a.fost 

— și continuă să fie — economisirea, pe toate căile, a energiei și com
bustibililor, concomitent cu punerea în valoare a resurselor regenerabile 
de care dispune județul.

Chibzuință față de resurse, 
receptivitate față de cerințele pieței

Nu a existat împrejurare în care tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, referindu-se la sarcinile consiliilor popu
lare, să nu accentueze rolul pe care acestea îl au in valorificarea supe

® Prin amenajări simple, pe riu- rile județului, au fost puse in funcțiune două microhidrocentrale, cu o capacitate de 35 kW. Pentru utilizarea mai bună a potențialului hidroenergetic al cursurilor de apă/ cu debit mic, se află în studiu alte trei microhidrocentrale, cu o capacitate de 100 kW.

• Au fost montate panouri solare, care asigură apa caldă unui număr de 450 apartamente, econo- misindu-se astfel 130 tone de combustibil convențional. Se află în curs de instalare panouri solare la alte 450 apartamente, Iar In v.iito- rul apropiat numărul acestora va crește cu incă 300.

* S-au definitivat lucrările de execuție a instalației de biogaz de la stația de epurare mecanică și biologică din Sebeș, avînd o capacitate de 150 tone.* S-a trecut la înlocuirea, benzinei și a motorinei în transportul in comun : 49 autovehicule pentru marfă și cetățeni utilizează gazul metan. Importante economii de combustibil s-au realizat și prin folosirea șlamului carbonifer la arderea cărămizilor pentru construcții, extinderea spațiilor de uscare naturală a cărămizilor ș.a.

Locul fruntaș în întrecere constituie o mare cinste pentru locuitorii 
județului Alba, dar implică și mari îndatoriri în menținerea lui. Pu
ternic stimulați de aprecierile cuprinse în cuvîntarea pe care tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a rostit-o cu prilejul înmînării înaltelor dis
tincții, de faptul că, așa cum spunea secretarul general al partidului, 
președintele tării, s-a trecut într-o nouă etapă a întrecerii și fiecare 
județ tintește spre ocuparea primelor locuri, consiliul popular județean, 
consiliile populare comunale și orășenești, toți cetățenii sînt hotărîti să 
facă totul pentru a se menține printre fruntași.

Pe baza orientărilor trasate de recenta plenară a C.C. al P.C.R. și 
prin hotărîrile adoptate în Marea Adunare Națională, locuitorii acestui 
județ — români, maghiari, germani și de alte naționalități — sînt hotărîti 
să acționeze pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan in eco
nomie, în investiții, în toate domeniile vieții sociale, intimpinind cu noi 
și importante succese a 40-a aniversare a zilei de 23 August și cel de-al 
Xlll-lea Congres ai partidului.Grupaj alcătuit de Rodica ȘERBAN corespondentul „Scînteii" și Ștefan DJN1CA,Creșterea demografică - o importantă răspundere NOILE MESERII ALE SATULUIa cadrelor sanitare, a întregii societăți (Urmare din pag. I)

Asistența medicală la domiciliu: calificată, promptă, operativăSubliniind in fața întregului popor necesitatea aplicării ferme, neabătute a politicii demografice — ca o condiție fundamentală pentru vitalitatea, tinerețea și vigoarea națiunii noastre — conducerea partidului, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu au cerut ca, la nivelul fiecărui județ, al fiecărei unități sanitare să fie adoptate măsuri concrete, ferme, de natură să ducă la înlăturarea neajunsurilor constatate în acest domeniu. „Partidul - sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU -■ va urmări in continuare promovarea și întărirea sănătății poporului, stimularea natalității și asigurarea unui spor demografic normal, ocrotirea mamei și copilului,— Este o realitate că la noi în județ au existat unele carențe pe acest tă- rîm — ne spunea dr. Veronica Cio- bănete, director al direcției sanitare județene, ea însăși medic pediatru, în spirit autocritic trebuie să recunoaștem .că nu am reușit să asigurăm la timp unora dintre copiii pînă la un an ajutorul medical de. care aveau nevoie. Deși dispunem în prezent de o bună bază materială și de cadre calificate pentru ocrotirea sănătății în general și a copiilor în special, au fost cazuri cînd nici medicul, nici sora nu au ajuns la micii suferinzi spre a le da îngrijirile necesare și nici copii; nu au ajuns la spital, deși gradul de ocupare a paturilor de pediatrie este încă redus. Asupra cauzelor unor asemenea neajunsuri, care aduc în discuție spiritul de răspundere profesională al unora dintre pediatrii noștri, am chibzuit cu toții îndelung, atît după ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din aprilie anul trecut, cît mai ales după cea din 24 februarie anul acesta, și după cuvîntarea secretarului general al partidului la ședința Consiliului sanitar superior.— V-am ruga să vă referiți la a- ceste cauze.— Din păcate, nu peste tot cadrele medico-sanitare asigură un ritm corespunzător de vizite la domiciliu și, mai ales, vizite de conținut. Nici îndrumarea și controlul de specialitate nu s-au ridicat întotdeauna la nivelul calitativ necesar. Dacă în municipiul Constanța, cele 32 de dispensare existente au beneficiat de îndrumare și control la intervale mai mult sau mai puțin regulate, unele dispensare din județ au fost controlate doar sporadic. Cîteva zone-problemă, unde tocmai asistența la domiciliu era deficitară — a$ numi dispensarele Ali- manu, Rasova, Siliștea, Mircea Vodă — au fost luate în atenție cu întîr- ziere, atît conducerea direcției sanitare, cît și directorii de zonă și medicii șefi din dispensarele policlinicilor dovedindu-se prea puțin exigenți față de cei care au încălcat nu numai normele de disciplină a muncii, dar

întărirea familiei, realizarea unor proporții juste în structura de vîrstă a populației, creșterea viguroasă, fizică și intelectuală, a noilor generații".Sint, toate acestea, obiective de însemnătate majoră, care presupun, ca factor important, ridicarea pe o treaptă superioară ele răspundere și eficiență a întregii asistențe medicale. A asistenței copilului mic in special.Pornind de la întrebarea esențială : ajunge întotdeauna asistența medicală la patul sugarului atunci cînd este cea mai mare nevoie de ea ? - am localizat investigația noastră în județul Constanța.și pe cele de etică profesională. Un caz semnificativ am avut la Mangalia : un copil de 8 luni, suferind' de o boală care impunea prezența neîntîrziată a medicului, nu a fost semnalat dispensarului de către
și urmărit atent cum evoluează,, .să fie bine îngrijit, să convingem mamele — pentru că unele mai trebuie convinse — că nimic nu poate înlocui, mai ales la început, alimentația naturală, laptele matern, invățindu-le

însemnări din județul Constanța

părinți, dar nici medicul (Iullu Red- nic), nici sora (Aurelia Ilie) nu au trecut pe la el timp de 10 zile, încâlcind astfel una din obligațiile principale ce le revenea. Ei au fost chemați în fața colegiului județean de disciplină al personalului sanitar.— Ați desprins, fără îndoială, din neajunsurile menționate și principalele direcții de acțiune pentru viitor...— Da : intensificarea și, îndeosebi, ridicarea nivelului calitativ al vizitelor la domiciliu, întărirea activități» de îndrumare și control și cuprinderea sistematică a întregului teritoriu.Pentru a vedea cum se acționează, însoțiți de dr. Vasile Cinczeanu, medic-șef al Policlinicii de copii Constanța, am vizitat mai multe dispensare. Un punct de pornire bun: se știe exact care sint sugarii pînă la o lună și cei care pun probleme deosebite, sînt bine cunoscuți și toți ceilalți copii sub 1 an. „Aceasta ne ajută la efectuarea vizitelor la domiciliu, îneît nici un simptom, cît de mărunt, să nu scape neobservat — precizează 
dr. Despina Hagiu, medic la dispensarul 13 Constanța. Pe toți cei din această categorie, chiar dacă nu sînt bolnavi, îi vede acasă, la 2—3 zile, medicul și aproape zilnic sora.— Reușiți să vizitați în ritmul stabilit toți copiii ?' — tn funcție de starea șl vîrsta fiecăruia, stabilim zilnic lista vizitelor de a doua zi (la care se adaugă, bineînțeles, chemările). Nu ni se in- tîmplă să rămînă copii neconsultați. Este esențial în primele luni de viață ale copilului ca acesta să fie cîntărit

apoi cum să-i hrănească corect. Cîte- odată intrăm și in bucătărie, pentru a prepara în fața mamei un fel sau altul, pe care chiar bune gospodine nu știu cum să-l pregătească dacă nu li se explică. De aceea, o vizită la un copil mic nu se poate face niciodată pe fugă.Am insistat asupra modului de lucru al acestui dispensar pentru că nu peste tot ritmul vizitelor ia domiciliu este respectat întocmai. La dispensarul 23 din cartierul „Kilometrul 4—5“, vizitele la domiciliu la copiii pînă la 1 an sînt programate la începutul fiecărei luni.— Se respectă programările ? — o întrebăm pe dr. Gherghina Rizea,Răspunsul a fost sincer : „După situații și posibilități".Cum arată „situațiile și posibilitățile" ? Facem un test simplu : confruntăm programările cu realitatea. Nepotrivirile sînt evidente. G. Mihai, căruia i s-au programat 7 vizite în luna ianuarie, nu a fost văzut decît de 3 ori ; Mihai Pr, programat tot de 7 ori, a fost văzut acasă de medic o singură dată (în schimb, a fost adus de 11 ori în cabinet). Apar însă și altfel de exemple. „Eu, vizitele la domiciliu le fac obligatoriu — ne spune dr. Maria Neagoe de Ia dispensarul 29 — și, de trei ani de cînd lucrez aici, nu am avut nici un caz de mortalitate. Dar sînt și zile cînd, fiind ocupată în dispensar, nu mai ajung pe teren...". Nu există nici o îndoială că urmărirea copiilor mici stă astăzi, mai mult ca oricînd, în atenția cadrelor medicale și în primul rînd a

celor din dispensarele teritoriale, care poartă principala răspundere pentru sănătatea și viața lor. Ritmicitatea vizitelor la domiciliu nu este însă peste tot și întotdeauna respectată.Tn asistența copiilor mici, un rol din cele mai importante revine cadrelor medii, principalele ajutoare ale medicului, antrenate în cel mai înalt grad în efectuarea vizitelor la domiciliu.— Iși respectă surorile programul de vizite 7— Luăm toate măsurile ca să și-l respecte — ne spune dr. Vasilica/fi- brea, medic inspector și secretar al Comitetului de partid sănătate Constanța. Și în această direcție au fost și sînt încă de înlăturat unele carențe. Bunăoară, controlînd de mai multe ori pe teren deplasările unor surori, am constatat că se mai Înscriau uneori deplasări fictive ori se pleca la voia întîmplării. Trebuia pusă ordine în această privință. S-a cerut tuturor medicilor de dispensar să dirijeze atent deplasarea cadrelor medii, s-a .discutat și se discută în continuare cu acestea despre marea răspundere ce le revine și s-a instituit, ca instrument de control, la toate dispensarele, așa-numitul „caiet de răspindire pe teren". Acesta ne permite să cunoaștem exact activitatea surorilor la domiciliul copiilor. Verificările efectuate ne-au demonstrat că sistemul își arată utilitatea.In situația concretă a municipiului Constanța, asistența medicală la domiciliu și, în același timp, accesibilitatea la medic a populației — ne referim îndeosebi la mamele cu copii mici — ar putea fi mai eficientă și printr-o mai judicioasă arondare. Există acum dispensare aflate la kilometri depărtare, în Ioc să fie în mijlocul teritoriului pe care-1 deservesc. Cum in oraș s-au construit anul trecut 5 497 de apartamente (anul acesta sînt prevăzute alte 5 300), există, desigur, condiții și pentru înlăturarea acestor anomalii.— Vom urmări mai îndeaproape ca asistența la domiciliu a copiilor mici — in progres față de anii trecuți, dar nu încă la nivelul așteptărilor — să se facă ritmic, cu toată răspunderea, și vom depune eforturi perseverente pentru a se înregistra rezultatele pe care, în calitate de slujitori ai sănătății, sîntem obligați să le obținem — ne-a spus, în încheiere, directoarea direcției sanitare.' Un angajament care se cere onorat prin fapte, printr-o muncă aplicată, tenace și responsabilă, de zi cu zl.
Marfa BABOIAA

crească considerabil; se face acum o selecție a raselor, s-au găsit resurse și rețete ingenioase pentru o furajare ieftină și îndestulătoare. Se deschid la ora aceasta ușile puzderiei de ateliere ale cooperativei (fiii satului s-au calificat aici în profesii care aparțineau altădată exclusiv orașului — sudori, lăcătuși, electricieni, s'trungari etc). Un atelier mecanic face întreaga întreținere a mijloacelor tehnice, ba mai și livrează piese și obiecte de larg consum. Un mare atelier de croitorie a dat și el de lucru cîtorva zeci de femei. Un atelier de olărit a reînviat un vechi meșteșug prin care Luncavița devenise cunoscută în zonă. S-a deschis, în lumina zorilor, și ușa atelierului de service auto. Cîțiva meșteri cu mîini de aur fac aici orice fel de reparații la orice fel de automobile...— îmi aduc aminte — povestește Ștefan Burghe- lea, președintele, că în urmă cu foarte multi ani, cooperativa noastră era abia înființată și aveam mare nevoie de un autocamion... S-a găsit o rablă, un „Chrysler" hîrbuit, de ocazie. Musai era să-1 reparăm, că mai era pînă să apară mașinile românești. Era atît de.dărăpănată săraca mașină incit, un timp, nu prea ne-a fost de folos. Asta pînă cînd am găsit un mecanic din sat, pe un altul plecat mai demult pe la București l-am adus înapoi și s-au mai a- dunat pe lîngă ei cîțiva tineri cu interes pentru o asemenea muncă. S-au a- pucat și au desfăcut mașina. Au reparat ce-au putut, dar s-au împiedicat la pistoane. Trebuiau altele și nu se găseau. Ei bine, s-au apucat și au transformat un cuptor vechi de olărit, au topit aluminiu, au făcut forme și au turnat pistoane noi. Au prins apoi curaj și au început să toarne pistoane și pentru alții...Rețineți această imagine a începuturilor. Și alăturați-o tabloului de azi al preocupărilor și potențialului profesional, tehnic și tehnologic al satului de azi. Erau, în faptul zis de președintele Burghelea. mai multe lucruri. Era mai lntîi o stare economică precară, o „neputință" impusă de starea în care se afla satul moștenit de la trecut. Era, în același timp, aspirația, setea de dezvoltare.

de emancipare, fierbinte și îndreptățită — un drept o- menesc și istoric. Era apoi germenele priceperii, al talentului, care abia aștepta un cîmp fertil de manifestare. Priviți ce este astăzi Luncavița și veți vedea că din sîmburele acelei întîm- plări a crescut aici un arbore rămuros și puternic; aspirația a devenit împlinire, talentul a ieșit din timidul său ungher și a irumpt în creație, în realizări surprinzătoare.Nu departe de Luncavița (în același consiliu unic agroindustrial, de stat și cooperatist. — Isaccea) se află o altă comună, cu o evoluție de ansamblu asemănătoare, dar și cu situații oarecum diferite — Niculi- țel. Mai întîi o sumară statistică : 6 048 de locuitori.Populația ocupată : 2 843.Muncitori calificați (în cele mai diverse și mai „neașteptate" profesii pentru mediul rural, de la țesătoare de covoare Ia electro- niști, de la dogari la electricieni de rețele etc.), a- proape 400. în plus cîteva zeci de specialiști cu pregătire tehnică superioară (ingineri agronomi, horticoli, zootehniști, mecanici), tn 1945, meseriașii satului (cu calificări simple) se puteau număra pe degete. Dogari, fierari-potcovari, cei patru de Ia moara lui Tăbacaru, curelari, croitori... între timp, satul a do- bîndit, prin atît de complexa Iui dezvoltare, un eșalon muncitoresc în adevăratul înțeles al cuvîntu- lui.Primărița Ioana Lungu, venită în sat acum 28 de ani ca tehnician viticol la I.A.S., povestește cum s-a modificat treptat, în acest răstimp, tabloul uman al satului, cum rînd pe rînd copiii satului au crescut și au învățat meseriile de care aveau nevoie mereu noile sectoare economice ale comunei. A crescut gradul de mecanizare al lucrărilor agricole —au crescut și numărul, și gradul de calificare al mecanizatorilor. Sînt acum 59. S-au extins plantațiile dr vii ale I.A.S. Niculițel și s-au modernizat tehnologiile — a crescut și numărul muncitorilor permanent! cu o solidă calificare profesională. Din 275 de angajați, 200 sînt muncitori calificați. A apărut sistemul de irigații — și-au făcut apariția șl muncitorii calificați pentru întreținerea și exploatarea instalațiilor și amenajărilor pentru irigat. Muncitori

calificați (mecanici, electricieni, lăcătuși, mecanici de utilaje etc.) sînt acum și la ocolul silvic, și la sectorul de exploatare forestieră, și la centrul de vinificație, dar și la cooperativa de producție, achiziții și desfacere de mărfuri, unde funcționează cîteva ateliere de producție. Sînt muncitori calificați la secția de covoare, la secția de împletituri din papură, la prestările de servicii, ca să nu mai vorbim de mecanicii, electricienii, șoferii, zidarii, dulgherii, lăcătușii, rotarii, rutieriștii cooperativei agricole de producție.La I.A.S. Niculițel, directorul Gheorghe Saridache ne vorbește despre saltul tehnic (și de competență tehnică) pe care l-a realizat, în timp, această unitate.,— în '63, cînd am venit aici, mecanizarea era rudimentară. Aveam două tractoare pe care, ca să noată lucra în vie, a trebuit să Ie modificăm noi îngus- tindu-le ecartamentul. Și un mic sector mecanic cu un aparat de sudură; cu cîte un fierar pentru fiecare fermă. Ei, fierarii, se ocupau aici de „mecanizare", reparînd vermorele și alte ustensile simple de lucrat în vie. Aceste „dotări" tehnice au supraviețuit încă vreo cîțiva ani, pînă cînd, în toată agricultura țării, ca în tot ce constituia viața noastră, au început să se producă modificări substanțiale, creșteri calitative care veneau de la un mod nou de gîndire asupra construcției socialiste. Cu accent pe modernizare și eficiență. Creșterea mecanizării s-a resimțit imediat în producție. Am plecat de la 2 500—-4 000 de kg de struguri la hectar șl am a- juns la 18 700... Sigur că și viile s-au extins și modernizat, au fost refăcute plantațiile...— Cum mal statl cu... fierarii ?— Fierarii aceia erau niște meseriași simpli, dar oameni inimoși. Au făcut și ei ce au putut. Rolul lor s-a încheiat de mult. A- vem acum 48 de mecanici agricoli (tractoriști), 8 mecanici de întreținere, 10 mecanici de atelier, între care strungari, sudori, lăcătuși mecanici. Asta numaî pentru utilajele care lucrează în vie, că avem a- cum 60 de tractoare și toată gama de mașini aferentă — un adevărat arsenal. Dar mal avem acum șt patru statiî de vinificație, cu un

alt eșalon de muncitori bine calificați : electricieni, mecanici de întreținere, instalatori, frigotehniști, dis- tilători, fochiști, dogari, vi- nificatori, un strungar, un sudor... Muncă și atmosferă... de fabrică. Muncitorii noștri de azi au cu adevărat ceea ce se cheamă o conștiință muncitorească. O capacitate de înțelegere ă lucrurilor mult evoluată. Sînt neliniștiți și preocupați cînd ceva nu este în ordine, îi găsești și seara tîrziu în atelier atunci cind o chestiune tehnică se cere pusă la punct, vin mereu cu idei tehnice noi, modifi- , că utilaje pentru a răspun- ; de unei anume nevoi, sint aici, cu noi, cu. tot sufletul.Am participat într-una din zile la o ședință a consiliului unic agroindustrial. Și-am văzut acolo țărani și tehnicieni, muncitori și .ingineri’ agronomi, într-o ' dezbatere pentru soarta a- cestui an agricol care — o ' spuneau cu tărie — trebuie să fie cel mai bun de pînă acum. Rînd pe rînd erau analizate organizarea, stadiile tehnice, munca din- tr-un sector sau altul, erau vehiculați termeni care, pînă în urmă cu decenii, ar fi părut dintr-o limbă necunoscută. Erau termenii care, în fapt, definesc stadiul înaințat al evoluției noastre, termenii preocupărilor noastre pentru a înfăptui programele naționale elaborate de partid. „E- ficienta economică", „pla- ' nul fizic", „rentabilitate", „tehnologii" și multe altele...Ne aflam într-un gat ? Firește. Dar într-un sat care, în patru decenii — și cu deosebire in ultimele a- proape două de după cel de-al IX-lea Congres al partidului — a parcurs o distantă uriașă din drumul emancipării sale . către o înaltă civilizație, drumul dezvoltării complexe, al modernizării, al prosperității și al unei structuri spirituale noi, superioare. Ne aflăm, de aceea, într-un sat — cel de aici din Do- brogea sau altul din Oltenia ori Maramureș, în satul românesc contemporan ■— care, rememorîndu-și acum, la cea de-a 40-a aniversare a Eliberării, drumul unor atît de profunde transformări, privește înainte, spre ceea ce ă gîndit și gîndește partidul pentru destinul său, spre o zi de mîine pentru care muncește cu stăruință șl pe care o știe cu siguranță încă mai bogată în prefaceri bînefăcă-i ■Soare. i
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Culturi la care semănatul
trebuie încheiat de urgență

Stadiul lucrărilor în seara zilei de 9 aprilie
(Date comunicate de Ministerul Agriculturii)

Mai. sînt de însămînțat 40 138 hectare — 15 
la sută din suprafața planificată.

Au încheiat semănatul județele : Călărași, 
Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Dîmbovița, Alba, 
Hunedoara, Mureș, Bistrița-Năsăud, sectorul 
agricol Ilfov.

Mai au de semănat din suprafața prevăzută : 
® între 1—10 la sută : județele Constanța, 

Brăila, lafomița, Tulcea, Vaslui, Dolj, Bacău, 
lași, Mehedinți, Galați, Sălaj, Olt, Buzău, 
Giurgiu.

• între 11—50 la sută : județele Prahova, 
Teleorman, Sibiu, Vrancea, Botoșani, Cluj.

® între 77 și 84 la sută : județele Suceava, 
Neamț, Covasna, Brașov, Harghita.

Roit Foto : Valentin BuzleaSemănatul porumbului la cooperativa agricolă Mădăras (prima fotografie) și pregătirea terenului la cooperativa agricolă

FLOARE/l-SOARELUI
Mai sînt de semănat 143 067 hectare — 32 la 

sută din suprafața planificată.
Au încheiat însămînțarea județele : Țulcea, 

Timiș.
, Mai au de semănat din suprafața prevăzută : 

® între 1—30 la sută; județele Galați, Con
stanța, Vaslui, Ialomița, Bihor, Buzău, Vrancea 
și sectorul agricol Ilfov.

• între 31—50 la sută : județele Călărași, 
Brăila, Giurgiu, Olt, Teleorman, Dîmbovița, Pra
hova, Mehedinți.

® între 51—66 la sută : județele lași, Bacău, 
Argeș, Dolj, Botoșani.

Mai sînt de plantat 80 922 hectare — 65 la 
sută din suprafața planificată.

Au încheiat lucrarea județele : Olt, Bistrița- 
Năsăud și sectorul agricol Ilfov.

Mai au de plantat din suprafața prevăzută : 
® între 1—30 la sută : județele Bihor, Mu

reș, Arad, Caraș-Severin, Dîmbovița, Vaslui, 
Alba, Satu Mare, Timiș, Hunedoara.

® între 41—60 la sută : județele Prahova, 
Călărași, Vrancea, Argeș, Vîlcea, Galați, lași, 
Cluj, Buzău, Sibiu, Mehedinți.

® între 61—98 la sută : județele Ialomița, 
Bacău, Brăila, Sălaj, Botoșani, Brașov, Tulcea, 
Maramureș, Neamț, Gorj, Constanța, Suceava, 
Covasna, Harghita, Dolj.

Plantarea nu a început în județele Teleor
man și Giurgiu.

După o ploaie mult așteptată de agricultorii bihoreni, au fost reluate lucrările în cîmp. La semănatul porumbului sînt concentrate acum principalele forte din agricultura județului. Această lucrare a început sîm- bătă, în zona de cîmpie, pe terenurile nisipoase și ușoare, zi în care mecanizatorii din consiliile agroindustriale Valea lui Mihai, Mădăras, Ciumeghiu și Săcueni au pus sub brazdă sămînța de porumb pe primele 1 500 hectare. Pe măsură ce terenurile s-au zv'intat și stațiunile pentru mecanizarea agriculturii au primit primele cantități de motorină din repartiția pe luna aprilie, aria semănatului s-a extins, cuprinzînd luni, practic, toate zonele agricole ale județului. A fost de fapt ziua în care suprafața însămîntată cu porumb s-a dublat în comparație cu ultimele zile ale săptămînii trecute ; la lucrările de pregătire a terenului s-a atins ritmul record de 6 300 hectare. Marti, deși timpul s-a răcit din nou, a fost iarăși o zi de vîrf> la insămin- țarea porumbului,
CINE SEAMĂNĂ ■ .MAI DEVRE

ME CULEGE MAI MULT LA 
TOAMNA. Relatarea noastră despre semănatul porumbului în județul Bihor începe la C.A.P. Mădăras. Ca și in anii precedenti, cooperatorii de aici au fost primii care au dat semnalul declanșării acestei lucrări în județ- îl reîntîlnim aici pe președintele cooperativei agricole din localitate, tovarășul ing. Teodor Maghiar. Spunînd că e un om cumpătat, exprimăm foarte puțin din înțelepciunea acestui bărbat care gîndește cu mintea unui țăran și lucrează după rețete agrotehnice ce au marea calitate de a fi nu numai științific fundamentate, ci mai ales foarte eficiente sub aspectul practicii agricole.— Semănînd întotdeauna mai devreme decît alții, este adevărat, riscăm, dar obținem și recolte mari — ne spune președintele. Nu e cazul
MEHEDINȚI

acestei primăveri, cînd la porumb sîntem practic’ cu o săptămînă în urmă față de alți ani. Avem de semănat 700 ha, din care 300 în cultură intensivă. Dacă semeni acum, cînd pămîntul este umed și cald, poți fi sigur că peste o săptămînă toate boabele vor germina și, deci, nu mai ai nici o problemă cu densitatea. Noi introducem în sol 68 000—70 000 de boabe, din care am calculat să ră- mină 58 000—60 000 plante recoltabi-

două. După ce șeful fermei, Florian Cioară, s-a convins că ele sînt reglate întocmai cum prevăd normele tehnice stabilite prin ordinul de lucru, le dă în primire ajutorului său și dispune să intre în brazdă și celelalte semănători, de reglajul cărora se va ocupa tot el. îl întrebăm pe tovarășul director dacă nu sînt în întreprindere și alte cadre care ar fi putut să-i dea o mînă de ajutor șefului de fermă. Directorul ne în-

aflată în imediata apropiere a parcelei unde se plantai varză. Tractoarele, în majoritatea lor, stăteau, iar mecanizatorii așteptau să vină cei de la. cooperativa agricolă pentru a le spune unde să meargă la lucru. Cum președintele cooperativei nu putea decide asupra acestui lucru întrucît în ziua respectivă avusese de rezolvat unele probleme în zootehnie, îl căutăm pe inginerul-șef, tovarășul Kirâly Alexandru, pe care îl găsim
Chiar si într-un județ mai avansat la semănat
EXISTA REZERVE K SPORIRE A RIMIIII DE LUCRU
------------------  în imitați agricole din județul Bihor------------------le. Intr-un an normal, fără secetă, trebuie să obținem cel puțin 11 000 kg știuieți la hectar.Recoltele record despre care ne vorbea președintele cooperativei agricole din Mădăras sînt pregătite astăzi cu pricepere șl atenție maximă în multe unități agricole din județul Bihor. La I.A.S. Inand, bunăoară, din cele 1100 hectare ce se vor cultiva cu porumb, 600 hectare au fost fertilizate cu cantități mari de îngrășăminte organice, ceea ce a făcut posibil ca pe restul suprafeței de 500 hectare să se administreze doze duble de îngrășăminte chimice, față de cit s-ar fi putut aplica în mod normal. Directorul întreprinderii, inginerul loan Bochiș, ne-a dus tocmai la ferma din Leș pentru a ne arăta la fața locului cum se seamănă acolo pentru realizarea unei recolte de 7 000 kg porumb boabe STAS în condiții de neirigare. Ferma de aici dispune de patru semănători, dar în prima jumătate de zi au lucrat doar

ARGEȘ

deamnă însă să, punem această întrebare celui în ’cauză. După mirarea cu care șeful de fermă a ascultat această întrebare, înțelegem îndată că acest om este dintre acei agronomi care nu concep ca treburile lor să fie făcute de alții.
ACUM NU-I TIMP DE ȘEDINȚE. Ploile din săptămînă trecută ne-au determinat să ne prelungim' documentarea în zonele agricole ale județului Bihor mai mult decit este obișnuit. Ea a început joi, în jurul prînzului, și a cuprins o parte din unitățile agricole situate în nord-es- tul județului. Străbatem mai multi kilometri, dar nu oprim decît la Să- lard, unde într-una din fermele întreprinderii județene de legume se planta varză, utilizîndu-se două mașini moderne de mare randament. După ce ne convingem că se face o lucrare de foarte bună calitate și că terenul este destul de zvîntat, hotă- rim să ne oprim și la secția de mecanizare care servește C.A.P. Sălard,

ușor, nu pe cîmp, identificînd parcelele zvîntate. și stabilind ordinele de lucru pentru mecanizatori,-ci în sala de ședință a consiliului agroindustrial, unde împreună cu ceilalți in- gineri-șefi din unitățile agricole de pe raza consiliului raportau probabil organizatorului de partid, tovarășul Andrei Hudea, că „în unitățile lor imediat după oprirea ploii se va munci cu răspundere, fiecare om, de la primul gospodar al localității pină la ultimul cooperator, înțelegînd să-și facă datoria în mod exemplar". Iar tovarășul Hudea nota toate acestea .cu cea mai mare atenție, pesemne tot în ideea de a-și justifica această gravă abatere de la indicațiile clare și ferme ale comandamentului județean, care a interzis organizarea oricărui gen de ședințe pe întreaga durată a campaniei agricole.
CA SA SE ÎNCHEIE LA TERMEN 

SEMĂNATUL, MOTORINA TRE
BUIE ASIGURATĂ RITMIC. Ziua la semănat, noaptea la pregătirea te-

CLUJ

renului — acesta este regimul în care ar trebui să se lucreze acum pe ogoarele bihorene pentru a se putea realiza viteza zilnică de 8 400 hectare, absolut obligatorie pentru încheierea însămințărilor la termenul stabilit. Deși nu este deloc simplu să atingi un asemenea ritm, finind seama de dotarea existentă, totuși, mecanizatorii din multe secții de mecanizare — Roit, Nojorid, Sîntandrei, Salonta, Marghita, Mișca ș.a. — au reușit ca prin prelungirea timpului de lucru în cîmp să depășească cu 35—45 la sută normele zilnice stabilite. Iată însă că, mai ales vineri șl sîmbătă, zile ideale pentru munca în cîmp, un mare număr de mecanizatori au fost obligați să stea în secții și să aștepte sosirea motorinei. Da fapt, în perioada 31 martie — 5 aprilie, pentru stațiunile de mecanizare din județul Bihor au fost livrate doar 13 tone de motorină, în condițiile în care în această parte a țării trebuia încheiat în intervalul amintit semănatul cînepii și, totodată, să se pregătească terenul ■ pentru porumb, iar de vineri să înceapă și semănatul a- cestei culturi, care va ocupa peste 71 000 hectare. Este adevărat, sîmbătă au sosit 200 tone de motorină, dar pînă să se distribuie in unități s-a mai pierdut o zi bună de lucru. La Cefa, tovarășul Petre Varga, președintele consiliului agroindustrial, ne spune că asemenea dereglări se produc în mod sistematic la sfîr- șitul și începutul fiecărei luni. Dar indiferent care sînt cauzele care determină aceste perturbații în livrarea carburanților, factorii răspunzători trebuie să înțeleagă cu toată claritatea că prima și cea mai importantă condiție pentru obținerea de recolte mari în acest an este să se însămînteze la timp toate culturile. Adică, aici, în Bihor, pînă cel tîrziu pe 15 aprilie.
Iosif POP 
Ioan I..AZA corespondentul „Scînteii"

Mai sînt de semănat 27 617 hectare — 42 la 
sută din suprafața planificată.

Au încheiat lucrarea județele : Constanța, 
Bihor, Satu Mare, Dîmbovița, Mureș, Bistrița- 
Năsăud, Maramureș.

Mai au de semănat din suprafața prevăzută : 
® între 1—50 la sută : județele Buzău, Pra

hova, Sălaj, Cluj, Bacău, Mehedinți.
• între 64—99 la sută : județele Sibiu, Co

vasna, Brașov, Harghita, Gorj, Suceava.
Semănatul nu a început în județele Neamț și 

Botoșani.

Forțele sînt
în sudulCu toate că vremea se menține instabilă,- în județul Mehedinți ritmul însămințărilor se intensifică cu fiecare zi. Forțele sînt concentrate în sudul județului, unde terenurile sînt mai zvîntate. Am urmărit desfășurarea lucrărilor în cîteva unități agricole din zona de cîmpie a județului, acolo unde se în- sămînțează ' cele mai mari suprafețe cu diferite culturi de primăvară. La C.A.P. De- vesel, în zilele cînd' ploile s-au întrerupt, s-a folosit din plin fiecare oră bună de lucru în cîmp. Așa se explică și faptul că în această unitate s-au însămînțat 30 hectare cu mazăre, 50 hectare cu soia, 45 hectare cu sfeclă de zahăr, 30 hectare cu plante de nutreț și s-au plantat și cele 15 hectare cu cartofi timpurii. în ziua documentării noastre, deși timpul nu era prea favorabil, se lucra intens la semănatul florii- soarelui pe cele 150 hectare prevăzute a se cultiva. Mecanizatorii Ion Gogoașe, Constantin Mihalcea, Stelică Drăgoi și Nicolae Pistol depuneau eforturi deosebite pentru ca terenul să fie cit mai bine pregătit. Șeful fermei, Ing. Mihai Stevie, și Maria Popa, inginerul-șef al unității, supravegheau per-

concentrate 
județului manent calitatea, lucrărilor. Pînă seara, așa cum își propuseseră cei din Devesel, s-a încheiat semănatul pe cele 30 hectare cite mai rămăseseră din suprafața repartizată florii-soarelui. Din ziua următoare, forțele aveau să fie concentrate la semănatul porumbului pe cele 711 ha.Fără preget munceau și mecanizatorii și cooperatorii din Bălăcița. în această unitate se confirmă un adevăr bine cunoscut, acela că dacă munca este temeinic organizată, se poate lucra cu randament sporit. Drept dovadă, în mai puțin de cinci zile, la Bălăcița s-au însămînțat 210 hectare cu sfeclă de zahăr, in pentru ulei și in pentru fibră. De asemenea, semănatul florii-soarelui este pe terminate. Aflat aici, directorul trustului județean pentru mecanizarea agriculturii, ing. Ion Floricică, are cîteva observații. A parcurs sola pe care se însămînta și a observat că, în unele locuri, sămînța nu se încorporează uniform în sol, că distanta dintre rînduri nu este egală. Pe loc s-a făcut reglajul la două semănători, astfel că neajunsurile au fost înlăturate.

Vircjiliu TĂTARU corespondentul „Scînteii"

Pe terenurile zvîntate 
se lucrează din plin

Timpul instabil 
nu constituie o piedicăVremea mai bună din ultimele zile a dat posibilitate lucrătorilor ogoarelor din județul Argeș să desfășoare pe un front larg însă- mînțările și celelalte lucrări agricole de sezon. Ca urmare. ei sînt' în măsură să raporteze că au încheiat semănatul celor 3 550 hectare cu in. 500 hectare cu mazăre. 360 hectare cu ovăz și plantarea celor 350 hectare cu cartofi. Se apropie de sfirșit și semănatul culturilor furajere, care ocupă 10 250 hectare. în linii mari s-a încheiat și acțiunea de fertilizare chimică a culturilor de păioase. Totuși, timpul nu așteaptă și lucrările trebuie peste tot intensificate. Acesta este și motivul care a determinat comandamentul județean pentru agricultură să ia noi măsuri pentru grăbirea semănatului. „Măsurile întreprinse vizează tocmai lărgirea cîmpului de acțiune a celor 735 agregate complexe, alcătuite și destinate anume ca printr-o singură trecere să execute mai multe lucrări, cu un consum mai redus de motorină — ne spune-inginerul Gheor- ghe Izbășoiu, directorul Trustului pentru mecanizarea agriculturii din județul Argeș, Este vorba de măsuri ca aprovizionarea ritmică a

formațiilor de lucru cu carburanți, semințe, erbicide și îngrășăminte chimice, organizarea schimbului doi pe un număr cit mai mare de tractoare la pregătirea terenului, asigurarea de hrană caldă mecanizatorilor în taberele de cîmp".Cum s-a acționat practic în ultimele zile ? în cooperativa agricolă Ștefan cel Mare, în prezența ingineru- lui-șef Gheorghe Mușuroi, s-au semănat primele 70 hectare din cele 530 planificate cu porumb. Terenul a fost identificat din vreme de specialiști. Tehnologiile a- doptate țin seama de starea solelor. Specialistul urmărește cu răspundere ca mecanizatorii care, lucrează cu cele șase agregate complexe să respecte riguros distanța și adîncimea de însămînțare. în multe unități. îndeosebi în cele din consiliul agroindustrial Miroși — Ungheni, Colțu și Humele, s-a declanșat din plin semănatul florii-soarelui. Pe ansamblul județului, suprafața însămîntată cu floarea-soarelui este acum de 3 600 hectare, față de 9 050 hectare prevăzute să fie cultivate.
Gheorghe CÎRSTEA corespondentul „Scînteii"

Și în unitățile agricole din județul Cluj se lucrează cu toate forțele la insămînțări. Pentru a recupera întîrzie- rile determinate de timpul nefavorabil, lucrătorii ogoarelor folosesc acum fiecare zi, fiecare oră bună de lucru în cîmp. Ca urmare, pînă în seara zilei de 10 aprilie au fost însămînțate 28 la sută din suprafețele prevăzute a se cultiva în această primăvară. Măsurile luate de comitetul județean de partid, de organele agricole și conducerile unităților pentru folosirea din plin a agregatelor complexe și buna organizare a muncii în cîmp au făcut să se realizeze o viteză de lucru sporită de la o zi la alta. Dacă în ziua de 5 aprilie s-a atins o viteză de 441 hectare, iar în data de 6 aprilie — de aproape 1600 hectare, simbătă s-a ajuns la aproape 3 500 hectare. Din cauza timpului instabil, marți s-au însămînțat numai 2 000 de hectare. Ca urmare, ovăzul a fost insămînțat pe 92 la sută din suprafața planificată, orzoaica — pe 91 la sută și inul pentru fibră — pe 75 la sută din suprafața prevăzută.în unele unități, cum sînt cele din consiliile agroindustriale Iclod, Cășeiu și Dej, unde terenul a permis să se

lucreze cu randamente sporite și munca a fost bine organizată, s-a încheiat însămîn- țarea ovăzului, orzoaicei, mazăre! și altor culturi, urmîhd să se treacă la însămînțarea porumbului. Inginerul-șef al consiliului agroindustrial Dej, Lucian Caian, ne spune că se lucrează cu 131 tractoare x. și un mare număr de agregate complexe de utilaje. Lucrările de pregătire a terenului și însămințările sînt avansate și în unitățile agricole din consiliile agroindustriale Gherla, Apahida, Mo- ciu și Cimpia Turzii.întrucît timpul este înaintat — am intrat în a doua decadă a lunii aprilie — lucrările agricole trebuie intensificate și în zonele mai reci din județ, cum sînt cele unde se află unitățile agricole din consiliile agroindustriale Gilău și Huedin. Aici au fost luate măsuri ca, peste tot unde se poate intra cu tractorul, să se lucreze din plin, în două schimburi sau în schimburi prelungite. Specialiștii de la organele agricole, conducerile unităților sint permanent în cîmp, unde urmăresc ca fiecare lucrare să fie efectuată în condiții de bună calitate.
Marin OPREA corespondentul „Scînteii”

MECANOATORI, COOPERATORI, SPECJAUȘTI, OAMENI Al MUNCIIJIN AGRICULTURĂ^
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UN NOU VOLUM DIN SERIA: „DIN GINDIREA ECONOMICA A PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI it PLANUL DE MĂSURI

(Urmare din pag. I)

NICOLAE CEAUȘESCU un cuprinzător și concret program
de muncă pentru toți comuniștii

— factor hotărîtor al dezvoltării eco- nomico-sociale in profil teritorial ; dezvoltarea economico-socială în profil teritorial și valorificarea întregului potențial material și uman al țării ; dezvoltarea economico-socială in profil teritorial și creșterea bunăstării oamenilor muncii.Asemenea probleme, prin modul în care sînt analizate de secretarul general al partidului nostru, ca și prin realitățile ce sint înfățișate, scot puternic în relief imaginea dominantă a României de azi, aceea a unei țări cu o industrie puternică, modernă pe întreg teritoriul, cu o agricultură în plin proces de modernizare, cu un ridicat nivel de trai al tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate. într-o vreme in care și cele mai avansate țări din punct de vedere economic se confruntă cu mari probleme ale dezvoltării inegale ale diferitelor regiuni și zone, România a obținut succese remarcabile in dezvoltarea armonioasă a tuturor județelor și localităților. în acest context, Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român a a- doptat, pentru prima dată în istoria planificării teritoriale a țării noastre, un program de dezvoltare economico-socială în profil teritorial, parte componentă a planului național unic pe perioada 1981—1985, a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. Acest program-directivă asigură dezvoltarea echilibrată în perspectivă a tuturor zonelor, apropierea județelor în ceea ce privește nivelul producției globale pe locuitor și folosirea resurselor de muncă, sistematizarea și modernizarea rețelei de localități urbane și rurale, ridicarea gradului general de civilizație al tuturor regiunilor țării. Se degajă cu limpezime spiritul autentic creator, dialectic, patriotismul fierbinte ce caracterizează gindirea și acțiunea secretarului general al partidului, impresionanta sa capacitate de sinteză și generalizare, receptivitatea deosebită față de nou, consecvența

cu care militează pentru dezvoltarea economico-socială armonioasă a întregii țări, înțelepciunea cu care ia in considerație factorii obiectivi și subiectivi, materiali și spirituali, e- conomici și culturali, ideologici, sociali și politici interni și internaționali.în conținutul acestui volum, un loc însemnat ocupă problemele dezvoltării armonioase, proporționale a tuturor ramurilor economice, ale amplasării raționale a forțelor de producție, ale dezvoltării potențialului economico-social al tuturor județelor și zonelor patriei. Astfel, politica de amplasare rațională a industriei în toate județele țării, de dezvoltare și modernizare a agriculturii, a celorlalte teriale, ternică culturii reorganizarea administrativ-teritori- ală, cu sistematizarea teritoriului, a orașelor și satelor, factori de importanță hotărîtoare pentru făurirea socialismului pe pămintul României. Perioada de după Congresul al IX-lea al partidului marchează etapa cea mai rodnică din întreaga istorie a României, în dezvoltarea armonioasă, optimă a forțelor de producție în profil teritorial.Un rol important in fundamentarea strategiei de optimizare a dezvoltării forțelor de producție pe teritoriul țării l-a avut Conferința Națională a partidului din decembrie 1967 care a adoptat un ansamblu de măsuri menite să asigure îmbunătățirea conducerii economiei naționale și perfecționarea organizării’ administra- tiv-teritoriale. De asemenea, prin reorganizarea administrativ-teritoriâ- lă din 1968 s-a creat cadrul organizatoric favorabil înfăptuirii politicii de repartizare a forțelor de producție pe teritoriul patriei, asigurindu-se ridicarea rapidă, economică și culturală, a tuturor; zonelor și localităților țării.In cadrul strategiei generale de dezvoltare echilibrată, armonioasă a economiei naționale, tovarășul Nicolae Ceaușescu acordă 6 importanță deosebită înfăptuirii unor am-

sectoare ale producției ma- precum și de dezvoltare pu- a invățămintului, științei și au constituit, împreună cu

ple programe de investiții, ca factor hotăritor al dezvoltării econo- mico-sociale în profil teritorial. Se urmărește cu fermitate orientarea investițiilor cu prioritate spre județele cu un nivel economic mai redus. concomitent cu preocuparea pentru creșterea și modernizarea potențialului productiv al tuturor județelor patriei. Partea principală a investițiilor se dirijează spre dezvoltarea industriei, asigurîndu-se astfel desfășurarea simultană a procesului concentrării teritoriale, raționale și eficiente a producției industriale cu cel al distribuirii judicioase a industriei în spațiu, cu consecințe favorabile asupra optimizării structurilor economice și sociale atît pe ansamblul economiei naționale, cît și in cadrul fiecărui județ în parte.Sporirea mai rapidă a puterii in- ' dustriale a județelor rămase în urmă, concomitent cu creșterea și modernizarea industriei în județele mai dezvoltate economic are ca rezultat nemijlocit creșterea gradului de înzestrare a întreprinderilor’ cu noi fonduri fixe. Astfel, pe întreg cuprinsul patriei sînt puse in funcțiune numeroase întreprinderi industriale și secții productive înzestrate cu mașini, utilaje și instalații, avind caracteristici tehnico-funcționale înalte, majoritatea fiind create în ultimele două decenii de cînd conducerea partidului, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, a orientat cu consecventă dezvoltarea industriei spre ramurile de vîrf, care asigură un grad ridicat de valorificare a resurselor materiale și de muncă ale țării.în strategia dezvoltării forțelor de producție in profil teritorial, secretarul general al partidului nostru acordă o deosebită importanță dezvoltării și modernizării agriculturii. Creșterea puternică a producției acestei ramuri de bază a economiei naționale in corelație cu dezvoltarea bazei proprii de materii prime și energie contribuie în măsură însemnată la realizarea echilibrului economic dinamic atît la nivelul tării, cit și Ia nivelul fiecărui județ. Reevaluarea rolului agriculturii, dezvoltarea bazei tehnico-materiale a aces-

institutul politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de mecanica
CLIMATUL INSTRUIRII 

ȘI EDUCAȚIEIînvățămîntul modern reclamă, cum știm, un ritm alert al racordărilor la informație, fiindcă necesitățile nivelului planetar al științpi se impun constrin- gător, mai devreme sau mai tirziu, pretutindeni. Studiul limbii și literaturii naționale urmează și el exigențele unei vremi in care revoluția tehnico-ști- ințifică grăbește pe toate planurile însușirea cunoștințelor de specialitate. Ca studiu eminamente formativ, el nu se poate insă limita la simpla acumulare de cunoștințe : îi sînt proprii și alte țeluri mai înalte, legate de universul mo- ral-afectiv al celor pe care H instruiește, de universul lor de cultură, de formarea viitoarelor atitudini, de. la cele civice la cele estetice.Limba frumoasă, scrisul corect, lectura bogată trebuie să devină instrumentele care să însoțească permanent pe orice viitor specialist in orice domeniu, ele fiind elerpentele manifestării celei mai adecvate ale personalității armonios dezvoltate.De aceea cadrele didactice care predau limba și literatura română sint preocupate în cel mai înalt grad de modernizările, de perfecționările metodologice care vor putea da disciplinei lor acel plus de calitate și eficiență reclamat de nivelul general al invățămintului contemporan, de nevoile particulare ale invățămintului românesc.Și cartea recent apărută, intitulată Limba și literatura. română in liceu — calitate și eficiență in predare și învățare (Editura didactică și pedagogică), ilustrează strădaniile înnoitoare ale unui larg grup de inspectori și din toată țara, de prof. dr.Bărboi, aspirînd spre pînirea mijloacelor metodologice optime în scopul comunicării cit mai depline cu elevii, in scopul instruirii și formării lor în cele mai bune condiții.Sintem în fața unei cărți de un fel nou care mobilizează forțele învățămin- tului de pe tot întinsul țării, dind curs experiențelor celor mai Înaintate de predare. Aproape toate județele și-au consemnat bilanțurile activităților șl aspirațiilor concrete spre realizarea unei „tehnologii educaționale", adică spre fixa-

profesori coordonați Constanța stă-

rea unui complex de măsuri care să conștientizeze procesul de predare-învăța- re, facilitînd obținerea unor bune rezultate dinainte fixate și scontate. Organizarea cadrului de predare- învățare, cu toate mijloacele puse la indemînă de tehnica modernă, formează obiectul principal al preocupărilor cărora le dau curs studiile din capitolul I. Orizonturi moderne in didactica limbii și literaturii române. Un acord deplin domnește în rindurile educatorilor asupra importanței cărții, a lecturii sn formarea elevilor, dincolo de introducerea și folosirea, firește necesară, a mijloacelor moderne de studiu, a utilării adecvate a sălii de limbă și literatură română,

gramaticale prin care ei să poată recunoaște (adică a- naliza și clasifica) textele date.Tabele bine întocmite și nuclee de bibliografii selective insoțesc, in chip binevenit, în subcapitolele capitolului II. argumentele înnoirilor metodologice. Dar argumentele acestea nu se mărginesc doar la studiul limbii și literaturii române în sine, ci, conform acelorași direcții contemporane ale extensiilor cuprinzătoare, ele introduc in orizontul profesorului de limbă și literatură națională și alte teritorii de explorat in scopul unei mai bune luminări, a propriilor hotare. De aceea capitolul III tratează despre Teoria literaturii, Literatura universală,

teia, perfecționarea legăturilor multiple dintre industrie și agricultură sint direcții de acțiune care au dus în ultimii ani la obținerea unor rezultate remarcabile in agricultura noastră. »în paginile volumului sint puse cu pregnantă în lumină locul și rolul celorlalte naționale, în cadrul procesului general de făurire și dezvoltare a unei economii moderne avansate, de înalt randament, judicios proporțională in profil teritorial. Restructurînd teoria și practica despre modul de valorificare a potențialului material și uman al țării, in condițiile dezvoltării intensive, eficiente, calitative a economiei românești, tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază cerințele punerii în valoare, la cote mereu mai înalte, a tuturor resurselor materiale, financiare șl umane din fiecare județ și localitate.Militînd cu consecvență pentru dezvoltarea și modernizarea economiei românești, tovarășul Nicolae Ceaușescu are meritul de a fi conceput și realizat perfecționarea continuă a sistemului de organizare și conducere a vieții economico-sociale, și în primul rind a mecanismului economic, ca o componentă organică a acesteia. Din inițiativa și sub îndrumarea directă a conducătorului partidului nostru au fost elaborate măsurile privind autoconducerea și autoaprovizionarea teritorială, măsuri concretizate in adoptarea de către Marea Adunare Națională a „Programului privind autoconducerea și autoaprovizionarea teritorială pentru asigurarea populației cu produse agricole animale și vegetale în perioada 1982—1985". Este pentru prima oară cind forul suprem legislativ al țării noastre adoptă un program național cu o asemenea problematică, practica dovedind că autoconducerea și autoaprovizionarea constituie calea justă, realistă, care determină mobilizarea marilor rezerve ce există în fiecare județ șl localitate, pentru sporirea producției de bunuri alimentare, pentru asigurarea de producții stabile și buna lor gospodărire.în paginile volumului, secretarul general al partidului subliniază legătura organică între dezvoltarea economico-socială în profil teritorial și creșterea bunăstării generale a oamenilor muncii. Gindirea și acțiunea tovarășului Nicolae Ceaușescu cuprind, ca un corolar firesc, parametrii sociali-umani ai devenirii noastre, potrivit cărora tot ceea ce s-a înfăptuit și. se înfăptuiește in' România socialistă reprezintă rezultatul muncii eroice a întregului nostru ponor și este destinat creșterii bunăstării tuturor membrilor societății, fără deosebire de naționalitate.în ansamblul său. prezentul volum conturează coordonatele fundamentale ale unei strategii socialisto de dezvoltare economico-socială în care se Subliniază compatibilitatea intre optimul ecouomico-social national și cel in profil teritorial, între care există o strinsă interdependență și condiționare reciprocă și care asigură un echilibru funcțional între toate ramurile, zonele și microzonele economiei naționale. Volumul atestă in mod strălucit puternica personalitate a tovarășului Nicolae ~ inegalabila sa capacitate a cerințelor obiective ale economico-sociale, marea vitate față de năzuințele țiile membrilor societății fără deosebire de naționalitate, izvo- rite din identificarea sa deplină cu idealurile poporului al cărui fiu iubit și stimat este, cu poporul căruia ii consacră întreaga sa muncă și viață.

ramuri ale economiei

Ceaușescu, de analiză dezvoltării sa recepti- și aspira- noastre.

în cadrul dezbaterii inițiate de ziarul nostru, privind rolul determinant al adunărilor generale în perfecționarea activității fiecărei, organizații de bază, a fiecărui comupist, au fost abordate pină acum trei din momentele principale care contribuie la eficiența acestora : alegerea teniei, pregătirea adunării, desfășurarea adunării și conținutul dezbaterilor. Astăzi ne vom opri asupra unui alt moment important, strins legat de creșterea eficienței și rolului educativ al adunărilor gerierale — sarcină subliniată și in raportul prezentat la Plenara C.C. al P.C.R. .din 21—23 martie cu privire la activitatea organizatorică și politico-educativă desfășurată de organele și organizațiile de partid in 1983 — și anume la modul in care se asigură elaborarea planului de măsuri adoptat de adunarea generală a comuniștilor.Investigația pe această temă am întreprins-o in organizații de bază din orașul Găești, județul Dîmbovița.Tovarășul Iulian Butuliga, secretarul biroului organizației de bază nr. 1 cazangerie din cadrul întreprinderii de utilaj chimic, ne argumentează, cu forța faptelor, atenția pe care o acordă organizația de aici elaborării planului de măsuri. „Experiența noastră ne-a demonstrat și ne demonstrează — ne relatează interlocutorul — că planuri de măsuri cuprinzătoare este strins legată de respectarea unoi; cerințe obligatorii. Este vorba în primul rind de stabilirea colectivului care să se îngrijească de elaborarea proiectului acestui plan. Acest colectiv trebuie să aibă în componența sa comuniști cu experiență politică și profesionâlă, care cunosc temeinic realitățile locului de muncă, problematica domeniului analizat, sarcinile curente și de perspectivă ce decurg din documentele de partid, din orientările și indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, pe care să le adapteze la condițiile concrete, specifice in care iși desfășoară activitatea colectivul de muncă. Este vorba, in al doilea rind, de distribuirea proiectului planului de măsuri in rinduî comuniștilor — dacă situația o cere — cu mai multe zile înainte de desfășurarea adunării generale, astfel ca aceștia să-i cunoască din timp conținutul. Și este vorba, nu în ultimul rind firește, de receptivitatea pe care o manifestă atit biroul organizației de bază, cit și colectivul respectiv față de propunerile, sugestiile și criticile formulate de comuniști in timpul dezbaterilor".își dovedește eficiența respectarea acestor cerințe ? Argumente ne oferă experiența practică a aceleiași. organizații. In cursul lunii septembrie 1983, biroul organizației de bază de ajei a-guș^la indemînă compjijștiJ.or. din timp, spre studiu, un aserfieifea’’ proiect de plan de măsuri -r-, consa-, crat creșterii productivității muncii elaborat în spiritul celor arătate mai -sus. Deși conținea numeroase măsuri, mulți comuniști au mai făcut propuneri pentru îmbunătățirea lui. Unele vizînd probleme care puteau fi rezolvate intr-un termen scurt, altele intr-o perioadă mai îndelungată, altele care necesitau un studiu mai aprofundat. Biroul organizației de bază a luat măsuri ca toate propunerile să fie incluse în plan, avind ca responsabili ai realizării lor cel mai adesea chiar pe unii din comuniștii care le-au propus, împreună cu tovarășii din conducerea locului de muncă învestiți pe linie profesională cu soluționarea respectivelor probleme. Ca urmare, s-a propus dezbaterii co-* muniștilor un plan de măsuri consis-

tent, care angaja aproape pe fiecare comunist în realizarea lui. Eficiența acestuia 7 Ne vom referi la un singur exemplu din multele care ar putea-o releva. Prin înlocuirea sudurii interioare la recipienții pentru gaz metan necesari transportului urban — propunere făcută de comunistul Ion Ștefan și adusă la îndeplinire, prin aplicarea unei noi soluții tehnice, de el împreună cu maistrul Alexandru Picu și muncitorul Gh. Voica — pro.- ductivitatea muncii la această operație a crescut cu 40 la sută.Am vrut să cunoaștem dacă a- ceastă preocupare pină la amănunt pentru elaborarea unor planuri de măsuri bine gindite, care să răspundă cerințelor reale ale problemei a- nalizate, se regăsește în activitatea tuturor organizațiilor de bază din întreprinderea de utilaj chimic. Ne-aro. convins, împreună cu secretarul adjunct al comitetului de partid, că — exceptind organizdția de bază nr. 1 cazangerie și pe cea de la prelucrări mecanice — in celelalte elaborarea planurilor de măsuri se face fie de

derca comercială de stat mixtă a dezbătut nu de mult activitatea desfășurată de organizația U.T.C. pentru educarea politică, morală și profesională a tinerilor. „O temă importantă și de actualitate pentru colectivul întreprinderii noastre" — ne spune tovarășa Sanda Țula, secretara biroului organizației de bază. Așa este. în cadrul întreprinderii lucrează un mare număr de tineri. Necesitatea temei apare ca firească dacă avem în vedere și faptul că în cursul anului trecut peste 120 de lucrători, în mare majoritate tineri. au fost sancționați profesional pentru rierespectarea regulilor generale de comerț, a normelor de bună servire, pentru abateri de la disciplina muncii, absențe, nefolosirea judicioasă a timpului de lucru etc. Chiar în referatul prezentat de secretarul biroului organizației U.T.C. în cadrul adunării generale de partid au fost abordate asemenea neajunsuri. Ce s-a prevăzut însă în planul de măsuri adoptat de adunarea generală de partid 7 în total,
ADUNAREA GENERALĂ 

-moment important al perfecționării 
activității fiecărei organizații de bază

de Zoe DUMITRESCU-BUȘUIENGA

se nu-

a mijloacelor audio-vizuale in însușirea și fixarea informației, a cunoștințelor.De la preeminența actului lecturii în tot cadrul de predare-învățare se trece, in capitolul II al cărții, la Sugestii practice pentru a preda limba și literatura română, unde adună rezultatele ameroase experimente, sub forma unor proiecte didactice -complete, a unor propuneri in legătură cu modernizarea modalităților de abordare a textului literar, in funcție de necesitățile comunicării literare pe de o parte, ale comunicării didactice (profesor-elev pe de alta). Foarte numeroase sugestii practice vin să ilustreze modurile posibile în care trebuie să se ajungă la ceea ce înseamnă analiza sau comentarea textului, la interpretarea finală a acestuia, prin studiul conjugat al elementelor de limbă și literatură. Unul din meritele și din câștigurile cele mai de seamă ale cărții stă tocmai in acest efort de convergență între toate nivelurile analizei, de la nivelul gramatical la nivelul stilistic funcțional, a- dică in efortul de a face pe elev să aplice fructuos elementele analizei gramaticale la decodarea textului literar și a mesajului său. Astfel, o veche prejudecată, aceea a studiului separat al limbii și literaturii, este abolită în perspectiva criticii moderne și elevilor li se vor pune la indemînă „mecanismele"

discipline moderne, de sinteză, fără de care nu se mai poate opera în tărimu.1 filologic. O rețea întreagă de interferențe se țese cu pricepere comparativă intre literatura română și celelalte literaturi ale lumii și in special secolul XX, cel in care generalizările sint mai spinoase, se bucură de explicitări bogate, in scopul înțelegerii sincrone a fenomenelor literare la noi și in lume, in poezie, in proză, in dramaturgie. Și aci greutatea cade pe tabelul expresiv sintetizat, pentru înțelegerea simultaneității a- pariției' și duratei acelor fenomene de care vorbeam. Astfel, situarea unui curent, a unei personalități, a unei opere devine mult mai simplă, intr-un context simplificat, devenit accesibil. Iar mișcarea , profesorilor in teritoriul literaturii naționale capătă o facilitate tot mai mare pe măsură ce familiarizarea lor cu literaturile străine se adîncește, pe măsură ce „glasurile popoarelor" li se relevă în chip egal in creație.Capitolul IV ne introduce in Experiența unui județ — Hunedoara. Rațiunile alegerii acestui județ și nu a altuia sînt clarificate în paginile ce preced capitolul, de către prof. dr. Constanța Bărbcn. care subliniază unitatea de concepție a cadrelor didactice din județ asupra locului și rolului limbii și literaturii in în- vățămint, ceea ce a dus la o evidentă varietate și

chiar la o calitate global superioară a materialelor înglobate in capitolul respectiv. Astfel găsim alături excelente materiale teoretice privitoare la abordarea textului literar sau la activități didactice specific?, cit și proiecte didactice pentru cultivarea limbii și pentru comentarea lui, vizind mai toate fecționarea proiectelor dactice, ameliorarea știentă, deliberată, a cesului de ihvățămint, atingerea țelurilor oare, formative, ale școlii contemporane.Tocmai in.legătură cu obținerea de rezultate in a- ceastă direcție și cu posibilitățile de măsurare a progreselor obținute informează ultimul capitol al cărții : Evaluarea (V). Con- sțind cu precădere in propuneri de criterii de apreciere (texte, lucrări de sondaj etc.) â activității reale desfășurate de elevi, in sugestii practice menite să circumscrie cit mai adevărat, cit mai exact comportamentele observabile ale .lor in însușirea obiectului discutat, capitolul însumează experiențe ale psihope- ’ dagogiei moderne care urmărește evaluări cit mai clare ale datelor procesului educațional. Și cu cit profesorii iși vor însuși mai a- decvat materialele propuse, cu atit calitatea instruirii se va ameliora și gradul ei de eficiență va spori.Așadar, de la organizarea cadrului de predare-invăța- re la modalitățile înseși de predare și pină la evaluare, adică la măsurarea efectelor întregului proces, noua carte sintetizează totalitatea direcțiilor de gîn- dire și acțiune didactică și pedagogică legate de scopurile și mijloacele predării și studierii limbii și literaturii române, în cadrul vast al formării personalității elevului, a profilului său moral-afectiv, civic, intelectual, spiritual. De, a- ceea, dincolo de fireștile inegalități între capitole, dincolo de măruntele imperfecțiuni (și ele inerente unei lucrări de’ ambitusul acesteia), socotim volumul drept o mărturie a căutărilor profesorilor noștri, o încercare de sincronizare cu to-t ceea ce înseamnă in- vățămînt modern pe planetă, în vechea noastră „galaxie Gutemberg". Și îl dorim ca vade mecum al fiecărui profesor setos să știe mai mult și sâ se perfecționeze necontenit.

textu- per- di- con- pro- spr'e superi-

întocmirea unor bune, concrete și unii și aceiași oameni (de obicei biroul organizației de bază), fie adop- tindu-se o metodă... clasică. Se spune adesea : „biroul organizației de bază va analiza propunerile făcute in adunare și va asigura definitivarea planului de măsuri".Desigur, cerința de a se definitiva planul de măsuri pe baza dezbaterilor și propunerilor din adunare este pe deplin necesară. Dar cum se face — și adeseori nu se mai face acest lucru — aveam să ne convingem la organizația de bază nr. 1 din secția uzi- nare-compresor a întreprinderii <le frigidere. în luna ianuarie din acest an. aici s-a analizat „Preocuparea biroului organizației de bază, a comuniștilor pentru îmbunătățirea calității produselor". O problemă de importanță vitală pentru secție. Raportul prezentat în fața comuniștilor a abordat însă problema calității in mod abstract, general, n-a făcut o analiză temeinică, menită să determine o creștere a răspunderii tuturor comuniștilor față de calitate. Planul de măsuri a împrumutat și el — ca să ne exprimăm așa — „modelul" analizei. Evident, un asemenea plan n-ar fi avut nici o eficiență dacă comitetul de partid n-ar fi sesizat la timp această deficiență și n-ar fi intervenit prompt. Acesta a cerut, pe bună dreptate, biroului organizației de bază să refacă planul de măsuri și să-l resupună dezbaterii comuniștilor in următoarea adunare generală. Și astfel,,dq la .un plan de măsuri care.•' cbnțin&’a nimfei;;; '.db'ită. prevederi,• s-a .ajuns l.a, lin plah cari) fecuprinde.^nu-, meroase măsuri țehniQO-organizători^
■ ce și pbliticb-ediicâtfve menite, prin' traducerea lor in viată, să angajeze efectiv toate forțele organizației de bază la îmbunătățirea calității produselor.în prea puține situații comitetele de partid, inclusiv comitetul orășenesc, își rezervă timp pentru a controla modul în care sint elaborate planurile de măsuri, dacă ele constituie, prin prevederile lor, o garanție a îmbunătățirii muncii in domeniul analizat. Planuri de măsuri formale am intîlnit la unele organizații de bază de la Întreprinderea de frigidere, întreprinderea de reparații utilaj petrolier, de la Liceul industrial nr. * 2 ș.a. Iată, adunarea generală ă organizației de partid de la Intreprin-

patru puncte : 1. „îndeplinirea de către fiecare tînăr a tuturor indicatorilor de plan și a sarcinilor individuale" ; 2. „Urmărirea menținerii curățeniei la locul de muncă" ; 3. „Organizarea unei excursii" ; 4. „Ridicarea nivelului politic prin participarea la în- vățămintul politico-ideologic". Sarcini valabile, desigur, dar mult prea generale in raport cu problemele concrete cu care se confruntă tinerii, cu realitățile din acest sector.Este limpede că un asemenea plan de măsuri nu este rezultatul unui e- fort de analiză, de estimare profundă a irealităților și direcțiilor de acțiune din partea colectivului care s-a ocupat de elaborarea lui. El a fost alcătuit doar pentru a’ fi atașat în mod formal ca „document" al adunării generale și nu pentru a deveni un pro-, gram de lucru concret, in acest domeniu, al organizației de bază. Oare nimeni din cadrul comitetului orășenesc, nici măcar activistul-instructor, care răspunde de această organizație, să nu fi observat „fragilitatea" acestui plan ?Investigația noastră în organizații de bază din orașul Găești arată că în elaborarea planurilor de măsuri pot fi intilnite experiențe care, prin cali- , tatea și eficiența lor, ar merita să fie generalizate, ca și unele atitudini de formalism față de conceperea acestor programe de lucru ale organizației de bază. Ceea ce impune comitetului o- rășenesc de partid să analizeze această situație și — prin instruiri temeinice, prin îndrumare și control la fața locului, prin participarea membrilor săi la cunoașterea temeinică a realităților din teren — să orienteze mai bine organizațiile de bază in elaborarea și fundamentarea propriilor •^.iplanurt de măsuri. Pentru ca ele să devină peste tot ceea ce trebuie săci fente, pentru fiecare organizație de bază, pentru fiecare comunist.Dar oricît de bine ar fi elaborate planurile de măsuri, deși după cum s-a văzut sint posibile și necesare deseori numeroase și substanțiale îmbunătățiri, eficiența lor depinde de modul in care este organizată activitatea practică pentru îndeplinirea la timp, punct cu punct, a tuturor prevederilor lui. Dar despre această latură importantă a muncii birourilor organizațiilor de bază, a comuniștilor, intr-un alt articol.

' fie ’:’ programe de lucru concrete, efi-

i

■ j|
Constantin PRIES CU S 
Alexandrii PIMFA

O SUGESTIVĂ EXPOZIȚIE 
CARE INSUFLĂ ELEVILOR 

RESPECTUL PENTRU ÎNAINTAȘIFiecare nouă generație ce trece pragul Liceului „Emanuil Gojdu" din Oradea descoperă, cu nestă- pinită emoție și firească curiozitate,, incă din primele zile școală pentru a reveni apoi mereu, fascinanta lume a „Cărții de aur ilustrate", în fapt, un adevărat „muzeu viu", conceput și elaborat cu pasiune și migală de profesorul Emil I. Ro- șescu. O „carte" cu cincizeci și patru de vitrine deocamdată, consemnînd tot ce este vrednic să biruie timpul din realizările școlii și izbinzile foștilor ei elevi.Vizitatorului i înfățișează aici un bogat și moniu, mente cui și tigiosului liceu, micromonografii profesionale și riguroase sinteze sociologice, la o cuprinzătoare fototecă ce reunește și sugestive mărturii, ale activității extrașco- lare, la toate acestea adăugindu-se sute de tomuri rivna unorFiecare „filă", fie că abordează dinamica populației școlare și promovabilitatea a- cesteia, a ponderii disciplinelor în planul de ihvățămint, evoluția structurii anului școlar și a-sistemului de notare a cunoștințelor, fie că surprinde diagrama profesiunilor practicate de absolvenți, evoluția formelor și conținutului activităților re, fiecare e însoțită diu care-i

de

S3simbolic patri- de la privind istori- tradițiile pres-docu-

care adună de-o viață a distinși elevi.

extrașcola- „filă". deci, de un stu- dă dimen-

siunea și conținutul unei veritabile activități de cercetare. Nu întimplător, dealtmin- teri, unele dintre aceste studii, bunăoară cel privind situația absolvenților după pregătirea lor liceală între 1921—1967, s-au constituit — la data întocmirii lor — in a- devărate premiere in sociologia școlară românească.Animatorul și custodele acestui muzeu
însemnări 

de la Liceul 
„Emanuil Gojdu” 

din Oradea

al amintirii și dăinuirii. pentru a cărui îmbogățire chibzuiește și acum, deși pensionar, zi de zi, fără istov, ~ ne-a oferit o succintă călătorie prin tainele valoroasei „arhive sentimentale". Ne însoțesc mai întii chipurile citorva dintre bursierii „Fundației Emanuil Gojdu" : dr. Victor Babeș, Octavian Goga, Dr. Petru Groza, dr. Aurel Lazăr, Teodor Neș. Apoi, două nume — Vasile Olteanu și Ion Șiugariu — două destine eroice, ale sacrificiului suprem în războiul ultim. Alături, o generație de renu- ’ miți .gogi : Octav Suluțiu, Ovidiu Papadima și mulți, mulți alții, în rindul cărora îl regăsim ca fost profesor și pe Jean Boutiâre, primul exeget străin al operei lui Creangă. Apoi : Caius Mircea Malița, Pop D. Popa,

cărturari peda-

Popovici. Sint nenumărate personalitățile științei și culturii românești aflate ca mai ieri in băncile bătrinului liceu, intre care se înscriu matematicieni a- lături de scriitori ca Dumitru Radu Popescu, Romulus Guga, Mircea Zaciu, ’ Bulgăr, Drimba, zitorul Viorel criticul de artă Mircea Iosif cele tradiții vestit așezămint Iar se înscrie șl vista noastre". Multi dintre cei amintiți și-au revărsat talentul și fantezia in paginile ei. Dar despre valoarea incontestabilă a revistei vorbesc de la sine și laurii adunați în competiția cu celelalte publicații similare., Cu acest „fond de aur" orizonturile cîști- gă aici in rezonanță. Orele de dirigenție găzduite în universul acestui unic sint ore de desfătare, de a spiritului, lind acea comuniune tainică dintre generații. Pilda destinelor e- xemplar'e încălzește simțirea adolescenți - lor de-acum, insuflin- du-le rivna desăvirși- rii. a lucrului bine făcut, a bucuriei creatoare, făcindii-i să înțeleagă încă o dată in plus că luminile școlii sînt luminile muncii. ale iubirii de popor

Țoca,Demian. mai de ale

Iacob, Ioan Titus

cineastul între seamă acesfui șco- re- „Țara visurilor

Gheor- Ovi- compo- Doboș, ZBOR - lucrare de Marcela Lorionescu
(Din expoziția organizată la Teatrul Foarte Mic)

cinema

muzeu deplină bucurie zămis-

și de (ară.
Ioau IAZ A corespondentul „Scinteii"

• Galax : VICTORIA (16 2a 79) —
9,30^11,30; 13,30; 15,45; 18; 20, MELO
DIA’ (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20.
® Aziza („Zilele filmului tunisian") : 
STUDIO (59 53 15) — 10; 12,30;
18,15; 20.30.
• Program <le desene animate
10,45; 12,30; 14,15; 16, Prea cald 
ti u luna mai — 17,45; 19,45 : 
NA (16 35 33).
• Un petic de cer : TIMPURI
(îs 6i io) — . . ;.r, ., _.
• Vreau să. știu de ce am :
GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11,15; 
15,45; 13; 20, MIORIȚA (14 27 14) 
11,15; 13,30; 15,45; 13; 20. FLAMURA 
(85 77 12) 11 : 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Actorul și sălbaticii : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 12; 16; 19.
• De patru ori start
(13 49 04) — 11,30; 13,30; 15,45; 18;
• Imposibila iubire : DACIA
— 9; 12; 16; 19, FERENTARI
— 15,30; 18,30.
® Secretul lui Bachus: LIRA
— 15,30; 17,45: 20, GIULEȘTI
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
MOS (27 54 95) — 11 ; 13,15; 15,
20.
® Ringul : MUNCA (21 50 97) — 13,30; 
.17,30; 19,30,
• Prințesa Păun î SALA MICA
PALATULUI — 17,15; 20,
(60 30 85) — 14,30; 17: 19.30.
® Mexicul in flăcări : 
(11 03 72) — 9; 12; 16; 19, 
(23 71 01) — 9; 12 " ‘ *"
(83 50 13) — 9: 12;
• Moartea vine la decolare : BU-
ZEȘTI (50 43 58) — 14,15; 16; 17,45;
19,45, COTROCENI (49 48 48) — 15;
17,15; 19.30.
® Torpilorii : DRUMUL SĂRII
(3128 13) — 15,30; 17,30; 19.30.
® Trompetistul : VIITORUL (11 48 03)
— 15,30; 17,30; 19,30.
© Balada cavalerului Ivanhoe : FLA-

16

— 9; 
pen- 
DOI-

NOI 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20. 

aripi : 
13,30: 

I — 9;

UNION
20. 

(50 35 94) 
(80 49 85) '

A
PACEA

SCALA 
MODERN 

16; 19, CULTURAL 
16; 19.

CARA (20 33 40) — 10,30; 13; 13,30; 17: 
19.
« Avertismentul : PATRIA (11 86 25) 
— 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, BUCUREȘTI, 
(15 61 54) — 9: 11,30; 14; 16,45; 19,30. 
FAVORIT (45 31 70) — 9: 11,30; 14.15’ 
17; 19.45, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 
11,30; 14: 16,30; 19,30.
• Program de vacanță: UNION — 9,30: 
COSMOS — 9; FLAMURA — 9; FLO- 
REASCA — 9.

teatre
• Teatrul Național (14 7171. 
mică) : Harap Alb — 15; (sala 
lie:) : Intre patru ochi (A) — 
(sala „Ion Vasilescu", 12 27 45) : 
nastlcă. sentimentala — 19.30.
© Filarmonica „George 
(13 68 75. Ateneul Român) : 
alese din muzica corală**.
Vasile Pântea. La pian : loslf 
Prunner — 18.
® Opera Română (13 18 57) 
durul — 18.
® Teatrul „Lucia Sturdza 
(sala Schitu Măgureanu, 
Luna dezmoșteniților — 19; , _
dina Icoanei, 12 44 16) : Răceala — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Un pahar 
cu sifon — 17.
d Teatru) Foarte Mic (14 09 05) : 
riiala — 17.
8 Teatrul de comedie (16 64 60) : 
cbetul cu acțiuni — 19,30.
6 Teatrul 
Magheru) : 
19.30; (sala 
triști — 19.
• Teatrul
14 72 34) : Pălăria florentină
(sala Ciulești, 18 04 85) : Arta conver
sației — 19,30.
® Teatrul „Ion Creangă" (30 26 55) : 
Albă ca zăpada șt cei 7 pitici — 14; 
Și dacă se invîrtește — 17,30.
® Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Aventurile lui Plum-Plum — 10; Pun
guța cu doi bani — 17.

sala
Ate-19: 

Giin-

Enescu" 
„Pagini 

Dirijor : 
Ion

Truba-

Bulandra"
14 73 46) : 

(sala Gră-

Mî-

Pa~

sala„Nottara" (59 31 03.
Jocul de-a vacanța 

Studio) : Acești iugeri

Ciulești (sala Majestic, 
” “ 19,30;
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ANUL 40 AL LIBERTĂȚII

NOASTRE-ANUL UNOR 
IMPOR TANTE ÎNFĂPTUIRI

■ In cadrul întreprinderii miniere Barza - Brad, județul Hunedoara, au fost puse în funcțiune primele două linii tehnologice ale noii unități ce va prelucra zăcămintele de minereuri complexe puse îri valoare la Valea Morii. Dotată cu utilaje și instalații fabricate în țară, noua preparație asigură, comparativ cu alte capacități similare, o productivitate sporită, precum și un grad superior de recuperare a metalului din masa minieră.
H Colectivul Grupului de șantiere căi ferate Galați, care-și desfășoară activitatea la dublarea și electrificarea căii ferate pe magistrala feroviară Făurei-Țăndărei, a terminat racordul Murgeanca-rOgrqda. Prin punerea în exploatare a acestuia se scurtează parcursul multor trenuri cu aproximativ 30 de minute, realizîndu-se astfel importante economii de combustibil.
H Colectivul întreprinderii de accesorii din Reșița se preocupă stăruitor de reducerea importurilor, prin asimilarea în fabricație a unor noi produse. Aici a fost introdus în fabricația de serie blocul amortizor pentru boghiurile necesare locomotivelor diesel și diesel electrice.■ Peste 20 000 locuitori, tineri șl vîrstnici, din municipiul Bistrița au participat anul acesta la acțiunile de înfrumusețare și bună gospodărire a localității lor. lată și un prim bilanț al muncii depuse : au fost curățate și îngrijite 20 hectare parcuri, au fost plantați peste 11 000 arbuști șl pomi fructiferi, să- pați 7 000 metri liniari de șanțuri de scurgere a apei pluviale, amenajați și întreținuți mai bine de 10 000 metri liniari de alei, trotuare și străzi.■ în municipiul Vaslui, a cărui populație a crescut de peste trei ori și jumătate în ultimele cincinale, au început lucrările de construcție ale unui nou cartier de locuințe în zona străzilor Republicii - Traian. Acesta va avea, în final, peste 1 450 de apartamente, o școală generală, mai multe grădinițe, spații comerciale, precum șl alte dotări social-culturale.

Orașul
Pe la mijlocul anilor ’60, Fău

rei . era o localitate uitată de 
timp, unde, cum se spunea odi
nioară, „nu se intimpla mai ni
mic". O oarecare reputație avea 
totuși, pentru că prin Făurei 
treceau trenurile. Treceau și 
opreau numai pentru a schimba 
direcțiile de mers. In rest... Doar 
colbul și ciulinii Bărăganului, 
ori noroaie in care se afundau 
pînă la butuc roțile căruțelor. 
Punctul cel mai înalt al așezării 
era pasarela peste calea ferată, 
de unde se vedeau maghernițele 
tirgului.

Din anul 1965, ca atîtea alte 
localități ale României, Făureiul 
a început să renască. Mai corect 
spus, în ultimele două decenii 
aici s-a făurit un oraș nou. As
tăzi, de pe vechea pasarelă — 
rămasă ca un martor al trecerii

CAPACITĂȚILE DE PRODUCȚIE
(Urmare din pag. I)eventualelor defecțiuni în timpul exploatării. Deci, o reparație bine executată dă garanția că mașina sau utilajul vor funcționa ' bine în tot timpul planificat. După cum, 
scurtarea duratei reparațiilor deter
mină un cîștig de timp productiv, ce poate fi, deci, valorificat pentru sporirea indicilor de utilizare. Pentru fiecare1 fond fix există normative tehnice care stabilesc in mod precis intervalele de timp la care trebuie efectuate diferite revizii și reparații, durata de executare a acestora și limita maximă a costurilor fiecărei categorii de lucrări. Pentru a da o imagine asupra volumului de muncă pe care îl impune această activitate, poate fi arătat că, la nivelul 
acestui an, valoarea lucrărilor de re
parații de toate categoriile în eco
nomia națională se ridică la circa 
80 miliarde lei, iar la executarea lor participă circa 800 000 oameni.Practica a demonstrat că durata 
de imobilizare în reparații to unui 
fond fix poate fi redusă dacă aceas
tă activitate este pregătită din vreme, elaborîndu-se documentația de execuție în baza constatării stării tehnice la ultima revizie, asigurîn- du-se piesele de schimb, subansam- blele și materialele necesare, orga- nizîndu-se lucrările pe baza unor tehnologii bine puse la punct. O cale importantă de scurtare a duratei reparațiilor capitale la utilajele complexe și a reviziilor generale anuale ale instalațiilor a fost indicată în mod expres de tovarășul Nicolae Ceaușescu, și anume, exe
cutarea unui număr cit mai mare de 
reparații prin schimb de agregate și 
subansamble pregătite dinainte, ur- 
mînd ca reparația celor defecte să se 
facă ulterior. Așa se procedează în mod curent la întreprinderea „23

H Odată cu sosirea primăverii, colectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea județeană de transporturi locale din Brașov a primit un frumos cadou : o nouă cantină situată chiar în incinta modernului sediu al unității, dat în i folosință anul trecut. Noua cantină, dotată cu mobilier și aparatură la nivelul exigențelor actuale, are o capacitate corespunzătoare de preparare și servire a meselor.■ In orașul Negrești se află In stadiu înaintat de construcție o nouă întreprindere economică, cea de vigonie, profilată pe valorifica-
COTOOAH

rea superioară a materialelor textile recuperabile. Este a treia unitate Industrială a acestui tînăr oraș vasluian.■ In cursul actualului cincinal, oamenii muncii de la Fabrica de - anvelope din Luduș au recondiționat 176 000 de anvelope auto. Prin perfecționarea tehnologiilor de re- condiționare și punere în funcțiunea unor noi instalații, capacitatea anuală de reșapare a crescut de la 35 000 bucăți in anul 1974 la 85 000 bucăți în acest an. In prezent, aici se recondiționează anvelope de 14 tipodimensiuni - pentru autoturisme, camioane șl tractoare.■ Specialiștii întreprinderii de rulmenți Bîrlad, în colaborare cu cercetători ai institutelor politehnice din București și lași, au conceput și realizat un aparat automat complex, de mare utilitate, pentru controlul calității rulmenților. Noutatea acestuia constă în faptul că se controlează și se determină calitatea pe fiecare element de rulment în parte și pe etape, creîndu-se astfel posibilitatea depistării defecțiunilor încă din fazele preliminare de lucru și asigurării, în acest fel, a unor produse finite de calitate superioară.

Făurei își îmbogățește zestrea edilitară
la' un alt timp — nu poți cu
prinde cu privirea toate blocu
rile, toate edificiile economice 
șir social-culturale care au 
schimbat infățișarea Făureiului.

Iată, intr-o 'succintă prezen
tare, cîteva date din filele mo
nografiei sale urbanistico-edili- 
tare, pe care constructorii conti
nuă să o îmbogățească zi de zi 
cu noi realizări. Să începem 
deci cu construcțiile : jumătate 
din populația orașului locuiește 
în apartamente noi, moderne. în 
ultimii ani, în afara blocurilor, 
de locuințe, aici, s-au ridicat 24 
de edificii orășenești, intre care 
un spital, o policlinică, o casă 
de cultură, un liceu, un hofel. 
unități comerciale si prestatoare 
de servicii. în Făurei funcțio
nează in prezent cinci unități de 
învățămint cu 1 500 de elevi și

August" din Capitală, unde durata de 
execuție a unei reparații capitale 
se reduce pînă la o treime față de 
prevederile din normative. Dealtfel, experiența acestei întreprinderi în domeniul de care discutăm merită studiată din toate punctele de vedere și preluată în cit mai multe unități economice.

— în unele întreprinderi există 
obiceiul de a se amina anumite lu
crări de reparații, din dorința de d 
se produce cit mai mult. Ce reper
cusiuni au astfel de practici ?— Este adevărat că timpul devine din ce în ce mai prețios. Dar a forța 
o mașină sau utilaj să lucreze peste 
puterile sale, sub justificarea de a 
obține o producție mai mare, a nu 
organiza cum trebuie întreținerea și 
repararea mijloacelor tehnice înseam
nă a condamna la degradare prema
tură fonduri fixe in care s-au inves
tit muncă, timp și bani din avuția 
națională. De multe ori însă se con
stată că o serie de utilaje sînt omise 
din planul de reparații ori sînt în
sorise la alte categorii de reparații 
decit cele prevăzute in normativ, deoarece sectorul specializat nu are capacitate suficientă pentru a face față întregului volum de lucrări. Dar să fiu mai concret : la Combinatul siderurgic ain Galați a fost creat un sistem eficient de organizare și efectuare a reparațiilor. Aici, pe lingă uzina proprie de piese de schimb și reparații siderurgice și unele ateliere specializate de reparații, cum este cel pentru motoare electrice, s-a organizat un sector special pentru reparații in cadrul întreprinderii de construcții și montaje siderurgice — principalul executant al lucrărilor de investiții de pe platformă. Așa a devenit .posibilă ouprinderea în plan a 
tuturor reparațiilor scadente, anul trecut prevederile la reparații capitale fiind îndeplinite în proporție de 98

K Spațiile comerciale puse la dispoziția locuitorilor orașului Ora- vița s-au extins în aceste zile cu noi unități însumînd 700 metri pă- trați, situate în noul cartier de locuințe din zona gării. Cooperația meșteșugărească pregătește, la rin- dul ei, deschiderea unor ateliere.
S Pentru acest an, centrul de producere a răsadurilor din localitatea Someșeni, aparținătoare I.L.F. Cluj, a pregătit 17 milioane fire de răsaduri, cu 6 milioane mai muit decît anul trecut. Aici au fost .amenajate, pentru prima dată în județ, solarii cu pat de biocombus- tibil protejate prin pernă de aer, procedeu extins și'la alte unități și care a contribuit la economisirea a 600 000 . metri cub! gaze naturale. Tot la această unitate s-a realizat și o mașină manuală pentru semănatul pe rînduri în răsadnițe, înlocuindu-se astfel munca a 60 de oameni.■ In județul Satu Mare - la unitatea agroindustrială - a luat ființă o fermă modernă pentru creșterea vulpilor albastre. Prima de a- cest fel din județ, ferma are în momentul de față un efectiv matcă de 1 500 exemplare pentru producerea blănurilor nobile destinate fondului pieței și exportului. Un prim lot de 5 000 pielicele vor fi livrate în noiembrie.■ In comunele Todirenl, Răuseni și Leorda din județul Botoșani au fost puse la dispoziția specialiștilor din agricultură, a altor cadre, noi. blocuri de locuințe, la parterul cărora s-au amenajat spații comerciale și prestatoare de servicii. Pînâ la sfîrșitul anului, in satele botoșă- nene se vor da în folosință aproape 400 de apartamente.■ Din cele 4 000 de articole prevăzute a se realizo în acest an la întreprinderea de tricotaje Caracal, județul Oft, 643 sînt reproiec- tate, iar alte 540 reprezintă creații noi. Se urmărește în primul rînd ca tricoturile produse aici să aibă un grad mai mare de finețe, să fie mai ușoare și să beneficieze de o rezistență ridicată.

71 cadre didactice, față de numai 
două clase și două cadre didac
tice existente cu patru decenii 
in urmă. Astăzi, in Făurei se 
îngrijesc de sănătatea oameni
lor muncii 36 de medici și 56 
cadre cu pregătire medie. în a- 
nul 1944, întreaga așezare nu
măra un medic și un sanitar.

Casa de cultură — veritabil 
centru al activității cultural- 
educative din oraș — găzduiește 
manifestări la care participă a- 
nual peste 20 000 de cetățeni.

Bunăstarea și hărnicia locui
torilor se exprimă și prin alte 
cifre : parcurile și spațiile verzi 
ale orașului însumează 17 hec
tare. Anual se plantează circa S 000 de pomi și arbori și peste 
350 000 flori.

Cine sînt cei ce au redat pul
sul viu fostului tirg Făurei ?

la sută, față de numai 72 Ia sută în anul 1981. O situație diametral opusă poate fi întîlnită la Combinatul siderurgic Hunedoara — unitate recunoscută și apreciată prin nivelul tehnic și calitativ al produselor fabricate, dar la care în domeniul organizării reparațiilor există o serioasă rămînere în urmă. De pildă, în anul 1983 au putut fi cuprinse în reparații numai 20 la sută din utilajele cu termene scadente. S-a ajuns ca reparația capitală a unor furnale să fie aminată cu cite doi-trei ani, perioadă în care au funcționat cu consumuri materiale și energetice sporite, cu randamente scăzute, în permanent pericol de avariere. în prezent, o situație deosebită o prezintă cocseria, care are un grad avansat de uzură. în acest combinat probleme serioase se ridică și în legătură cu întîrzierile în efectuarea reparațiilor pe porțiuni ale conductelor, a căror defectare poate prejudicia instalații Întregi. De aceea, considerăm că anul trecut nu întîmplător în acest combinat au existat peste 45 800 ore întreruperi accidentale în funcționarea unor utilaje. Sînt neajunsuri pe care organele de control le-au adus la cunoștința conducerii Centralei siderurgice Hunedoara și Ministerului Industriei Metalurgice, dar măsurile care se impun întîrzie. Interesele economiei naționale, care contează in mod deosebit pe laminatele produse Ia Hunedoara, impun o reconsiderare de fond a opticii cadrelor de conducere din acest combinat și din ministerul de resort, trecerea cu hotărîre la măsuri pentru organizarea corespunzătoare a activității de reparații.
— Conducerea partidului a cerut 

ca, in toate întreprinderile, odată cu 
reparațiile capitale, să se efectueze 
și o serie de modernizări de natură 
să asigure îmbunătățirea parametrilor 

’ tehnico-funcționali ai capacităților de

producție respective, in vederea creș
terii productivității muncii, redu
cerii consumurilor materiale și ener
getice și realizării unor produse de 
calitate superioară. Cum se acțio
nează în mod concret 7— Din verificările pe care le-au efectuat organele de control a rezultat că, în multe unități, această acțiune s-a desfășurat cu deosebită eficiență. Bunăoară, la reparații capitale de amploare, cum a fost cea a furnalului nr. 4 de la Combinatul siderurgic din Galați, s-a prevăzut introducerea tuturor modernizărilor cunoscute la acea dată, executîndu-se practic un alt furnal. în alte întreprinderi însă, la o mare parte din utilaje și instalații, în cadrul reparațiilor capitale nu s-au executat decît lucrări strict necesare readucerii la parametrii inițiali. De exemplu, în industria chimică nu au fost modernizate 49 de cuptoare cu randament scăzut, care determină un consum suplimentar de peste 50 000 tone combustibil convențional. în spiritul indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, în primul rînd trebuie 
avută în vedere modernizarea in
stalațiilor tehnologice mari consu
matoare de combustibil și energie 
electrică, cum sînt cele din industria chimică, a cimentului și materialelor de construcție, din metalurgie, din industria sticlei. Dar, de fapt, în această acțiune nu trebuie omis nici un utilaj. Un exemplu pozitiv 11 reprezintă întreprinderea de tractoare din Brașov, unde s-a organizat un sistem ferm de modernizare, potrivit ultimelor noutăți tehnice, a tuturor utilajelor din dotare.Sintetizînd, se poate aprecia că pentru realizarea ritmică și integrală a planului și a angajamentelor asumate in întrecerea socialistă pe acest an indicii de utilizare a mașinilor, uti

La Cîmpulung-Argeș 

Autoturismul ARO 
cu numărul 200000De pe banda de montaj a prestigioasei întreprinderi de autoturisme de teren AHO din Cîmpulung a ieșit mașina cu numărul 200 000. Producția primelor mașini românești de acest fel a început In 1957.Drumul parcurs de acest harnic colectiv este impresionant. Față de anul de referință, producția întreprinderii a crescut de peste 84 de ori ; la rîndul ei a crescut și productivitatea muncii de 8,5 ori. Mai rețin atenția și alte cîteva cifre și date purtătoare de adinei semnificații : din 1965, cînd primele mașini porneau spre lumea largă, și pînă în martie 1984 au fost livrate pe toate meridianele globului 121 271 mașini, adică 65 la .sută din producție. De remarcat cu majuscule că întreaga producție a uzinei din acest an este destinată exportului și că nu multe sînt țările în lume, chiar cele cu tradiție, care se pot mîndri cu un asemenea succes.An de an, faima mașinilor ARO a cîștigat teren. Să-i răsfoim cartea de onoare : în 1972, în Columbia, ARO cîștigă cîteva concursuri, fiind denumit „taurul Carpaților" ; în 1973, în S.U.A., ARO obține locul întîi într-un concurs cu 60 competitori ; în 1975, la concursul internațional SAFARI, federația engleză de automobilism acordă ARO locul I și cupa învingătorilor ; în 1978, în Nicaragua, ARO e cotat de juriu drept „cel mai bun autoturism de teren din lume" ; în 1980, două autoturisme românești termină cu bine o cursă de 10 000 kilometri în turul Africii de nord.Acumulările cantitative și, mai ales, cele calitative dobîndite în domeniul construcției de autoturisme de teren sînt evidente. Față de M-461, noul tip ARO-24 a păstrat doar blocul motor. Ba mai mult, acum nu re mai vorbește de un asemenea tip de autoturism evoluat, ci de o familie ARO-24, în zeci de variante.

Gheorqhe CtRSTEA corespondentul „Scînteii”

Cel mai numeros detașament 
muncitoresc îl formează cefe
riștii, care participă la realiza
rea zilnică a unui trafic feroviar 
de peste 250 000 tone de mărfuri. 
Sînt, desigur, țesătoarele de co
voare care și-au cîștigat prin 
măiestria și strădania lor o bi
nemeritată faimă in țară și de 
curind Și peste hotare. Sînt toți 
cei ce, muncind cu brațele și cu 
mintea în întreprinderi, ateliere, 
învățămint, cultură, in toate ce
lelalte activități utile societății, 
au contribuit . și contribuie la 
procesul de înnoire a orașului I 
lor, la înălțarea lut pe noi trep
te de progres și civilizație.

Corneliu IFR1M corespondentul „Scînteii®
Foto : C. Darie 1

Cronica zileiMinistrul afacerilor externe, tovarășul Ștefan Andrei, a avut marți o întrevedere cu Izz El Din Sayed, președintele Adunării Poporului a Republicii Democratice Sudan, președintele Consiliului Uniunii Interparlamentare. Au.fost discutate, în spiritul hotărîrilor și înțelegerilor convenite la nivel înalt la Khartum în octombrie 1983, căile și mijloacele de dezvoltare în continuare a relațiilor româno-sudaneze și s-a procedat,la un schimb de păreri cu privire la unele probleme internaționale actuale.A fost prezent Attalla S. Bashlr, însărcinatul cu afaceri a.i. al R.D. Sudan la București.în cursul dimineții, delegația parlamentară sudaneză, însoțită de tovarășul Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, a vizitat unele secții de producție de la întreprinderea de mașini grele București.Oaspeții au avut, de asemenea, o întrevedere la conducerea Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale.*La cinematograful „Studio" din Capitală au început, marți seara, „Zilele filmului tunisian". Spectacolul de gală- a programat filmul artistic „Aziza". Pînă la sfîrșitul acestei săp- tămîni vor mai fi prezentate filmele artistice „Ambasadorii", „Sejnane" și , „Pescarii", precum și documentarele ■ „Cartagina", „Medina"/ „Lupta berbecilor".Au participat reprezentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Ministerului Afacerilor Externe, I.R.R.C.S., Asociației de prietenie româno-tunisiene, Asociației cineaștilor, oameni de artă și cultură, un numeros public.Au fost prezenți Mohamed El Mokhtar Zannad, ambasadorul Republicii Tunisiene la București, și membri ai ambasadei, șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră și membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)
vremea

Timpul probabil pentru intervalul cu
prins intre 11 aprilie, ora 21 — 14 apri
lie, ora 21. In țară : Vremea va fi 
schimbătoare, cu cerul temporar noros. 
Vor cădea ploi locale, care vor avea și 
caracter de aversă în vestul și nordul 
țării. In rest, averse Izolate. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Temperatu
ra aerului va marca o creștere ușoară. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 2 șl 12 grade, Izolat mal coborîte, 
iar cele maxime între 12 și 22 de grade, 
pe alocuri mal ridicate în sudul țării. 
Local, se va produce ceață. In Bucu
rești : Vremea se va încălzi ușor. Ce
rul va fi temporar noros. Va ploua 
slab. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor osci
la între 5 și 8 grade, iar cele maxime 
între 15 și 19 grade. (Ortansa Jude, 
meteorolog de serviciu).

Știri sportiveAstă-seară, fa Liverpool, în semifinalele „Cupei campionilor europeni® :
Dinamo - F.C. LiverpoolAstăzi se vor desfășura meciurile din prima manșă a semifinalelor cupelor europene la fotbal.în „Cupa campionilor europeni", echipa Dinamo București va întîlni, Ia Liverpool, cunoscuta formație engleză F.C. Liverpool, de trei ori cîștigătoare a trofeului (în 1977, 1978 și 1981).Echipa campioană a României a deplasat la Liverpool un lot de 18 jucători : Moraru, Eftimescu — Red- nic. Marin, Nicolae, Andone, Stănes- cu, Mărginean — Movilă, Dragnea, Mulțescu, Custov — Țălnar, Augustin, Orac, Turcu, Nemțeanu, Iamandi.Meciul va fi arbitrat de o brigadă elvețiană, la centru — Daina.Partida va începe la ora 21,30, ora Bucureștiului, și va îi transmisă în întregime la radio.

★în cealaltă semifinală, Dundee United va juca pa teren propriu cu A.S. Roma.Iată și programul celorlalte două competiții europene lntercluburi : „Cupa Cupelor" : Manchester United — Juventus Torino; F.C. .Porto,— Aberdeen ; „Cupa U.E.F.A." : Hajduk Split — Tottenham ; Nottingham Forest — Anderlecht.

lajelor și instalațiilor pot crește prin încărcarea rațională, exploatarea, întreținerea și repararea lor corespunzătoare. Dar măsurile ce se iau în acest scop trebuie susținute de 
o organizare superioară a producției 
și a muncii, în toate schimburile de 
lucru, de asigurarea unui flux neîn
trerupt al aprovizionării cu materii 
prime, piese și subansamble, a unui 
decalaj între secțiile de fabricație 
și, mai ales, de repartizarea pe ma
șini a unor oameni calificați, bine 
instruiți, capabili să-și îndeplinească 
în bune condiții sarcinile de pro
ducție.Desigur, existența unor deficiențe în domeniul reparării și întreținerii fondurilor fixe arată că și în activitatea inspecției noastre sînt o serie de neajunsuri. De aceea, avem datoria de a ne perfecționa și organiza mai bine activitatea pentru a răspunde cu promptitudine, in cele mai bune condiții, sarcinilor care ne revin privind aplicarea măsurilor stabilite de conducerea partidului, în cadrul acțiunilor de control complex, un accent deosebit vom pune pe activitatea de exploatare. întreținere și reparații, iar în cadrul controalelor tematice va crește ponderea verificărilor privind planificarea, organizarea, pregătirea și realizarea în termen și de calitate a reviziilor tehnice și reparațiilor, în special în marile unități, a căror producție are o importanță economică deosebită. Totodată, vom acorda întreaga atenție controlării modului în care se transpune în practică sarcina trasată de conducerea partidului ca, odată cu efectuarea reparațiilor capitale, să se realizeze și modernizarea în- tr-o măsură cit mai mare a mașinilor și agregatelor respective, spre a 
se obține o producție superioară atît cantitativ, cit și calitativ.

TELEGRAME EXTERNE 

înlăturarea decalajelor dintre țările bogate și cele în curs 
de dezvoltare - o cerință a păcii și stabilitățiiLISABONA 10 (Agerpres). — Lucrările unei conferințe internaționale cu tema „Nord-Sud — Rolul Europei occidentale" prilejuiește declarații ale unor personalități politice re- levînd relația dintre dezarmare și dezvoltare, necesitatea unui veritabil și eficient dialog Nord-Sud.în alocuțiunea rostită la deschiderea lucrărilor, președintele țării- gazdă, generalul Antonio Ramalho Eanes, a subliniat că țările în curs de dezvoltare continuă să fie exploatate de către-' statele industrializate din Occident — transmite agenția E.F.E. în context, președintele Portugaliei a evidențiat necesitatea modificării radicale a relațiilor econo

Ajutorul acordat de S JJ.A. țărilor sărace s-a redus 
considerabil

— declară fostul președinte al Băncii Mondiale, 
Robert McNaiuaraWASHINGTON 10 (Agerpres). — Fostul președinte al Băncii Mondiale, Robert McNamara, a relevat, intr-o depoziție făcută în Senat, că ajutorul acordat de Statele Unite celor mai sărace țări s-a redus considerabil, ajungînd la un nivel „rușinos", inferior ajutorului acordat de țări ca Japonia, Canada sau oricare altă țară din Europa occidentală — scrie Associated Press.„Vorbind fără menajamente, trebuie spus oă, în prezent, Statele Unite nu au un program de asistență în scopul dezvoltării", a declarat McNamara. Cea mai mare parte a ajutorului american pentru străinătate, în valoare de 15,6 miliarde de dolari, propus pentru viitorul an fiscal, care începe la 1 octombrie, este destinată unor obiective cum ar fi îmbunătățirea securității S.U.A. sau sprijinirea politicii externe americane.„Pentru ajutorarea țărilor care se confruntă cu sărăcia, a relevat McNamara, este destinată o sumă sub două miliarde de dolari". „Este o inducere în eroare, o gravă denaturare, făcînd poporul american să creadă că S.U.A. dispun de un program de asistență pentru dezvoltare. Noi nu avem un asemenea program, ceea ce este rușinos" — a spus el.Din totalul ajutorului pentru străinătate — a continuat McNamara — aproximativ 9,8 miliarde dolari sînt destinați asistenței pentru securitate, ceea ce nu este „ajutor de dezvolta
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DE LA
Toți depunătorii la C.E.C. 

au asigurată garanția statului 
asupra sumelor depuseEconomisirea organizată de C.E.C. a devenit in prezent o deprindere caracteristică pentru marea majoritate a populației din țara noastră. Oamenii muncii s-au convins că economiile lor bănești provenite din muncă nu se păstrează nicăieri mai bine și în siguranță decît la CASA 

DE ECONOMII ȘI CONSEMNA- 
ȚIUNI.Dezvoltarea continuă a procesului de economisire în țara noastră este strîns legată și puternic stimulată de drepturile și avantajele de care beneficiază toți depunătorii La C.E.C.în afara avantajelor specifice fiecărui instrument de economisire pe care depunătorii la C.E.C. își păstrează economiile bănești personale, aceștia beneficiază și de un avantaj general lzvorît din însăși Constituția tării, care prevede : „Dreptul de proprietate personală este ocrotit de lege. Pot constitui obiect al dreptului de proprietate personală veniturile și economiile provenite din muncă...". Pe această bază, un avantaj acordat tuturor depunătorilor este garanția statului asupra sumelor depuse la C.E.C., asupra dobînzilor șl cîștigurilor obținute.Garantarea de către stat a economiilor depuse la C.E.C. înseamnă asigurarea restituirii oricînd a sumelor depuse pe libretele de economii, in conturile curente personale, pe obligațiuni C.E.C. cu cîș- tiguri, ca și pe alte instrumente de economisire, la cererea persoanelor îndreptățite să încaseze sumele respective.Depunătorii la C.E.C. au dreptul să dispună timp nelimitat nu numai de sumele depuse, ci și de do- bînzile și cîștigurile obținute, acestea fiind imprescriptibile. Sumele reprezentînd dobînzile anuale sporesc cu trecerea timpului soldul depunerilor. Astfel, dobînzile produc, la rîndul lor, alte dobînzi.

Cum se deschide 
un cont curent personal 

la C.E.C.Instrument de economisire și de plăți apreciat de depunători, contul 
curent personal se deschide la sucursalele și filialele C.E.C. oricărei persoane majore pe baza unei depuneri minime de 100 de lei.Pentru deschiderea unui cont curent personal, solicitatorul completează o „cerere de deschidere de cont curent personal" și un „formular cu specimene de semnături"

Un succes de sezon la îndemîna tuturor!Agențiile Loto-Pronosport și vinzătorii volanți din întreaga țară continuă să vă ofere în aceste zile o veritabilă surpriză de sezon: Lozul primăverii, emisiune limitată, cu cîștiguri suplimentare acordate de Administrația da Stat Loto-Prono

mice dintre statele capitaliste dezvoltate și țările în curs de dezvoltare.La rîndul său, primul ministru portughez, Mario Soares, a afirmat că „relațiile Nord-Sud nu vor putea fi ameliorate, atît timp cit nu se va pune capăt cursei înarmărilor". El a avertizat că, dacă nu se înlătură decalajul dintre Nord și Sud, omenirea se va îndrepta, inevitabil, spre confruntări mai violente.La reuniunea găzduită de capitala lusitană participă președintele Internaționalei Socialiste, Willy Brandt, miniștrii afacerilor externe ai unor țări vest-europene, africane și asiatice, precum și reprezentanți ai unor organizații internaționale.

re". „Această sumă — a precizat ei — nu se încadrează într-un program de ajutor pentru dezvoltare, ci ar . trebui să constituie parte a bugetului apărării. Este un lucru pe care l-am susținut atunci cînd eram ministru al apărării și il susțin șî astăzi". (McNamara a deținut portofoliul apărării sub președinții Kennedy și Johnson, înainte de a fi, timp de 13 ani, președinte al Băncii Mondiale).Cea mai mare parte din restul de 6 miliarde dolari, prevăzuți ca ajutor pentru străinătate — aproximativ 3,4 miliarde dolari — sînt destinați țărilor cu venituri mijlocii pe locuitor. Or, ajutorul de dezvoltare — a precizat McNamara — este menit să. ajute „țările cu venituri anuale reduse pe’ locuitor", de 410 dolari sau chiar mai mici.în țările cu venituri atît de scăzute, a relevat el, trăiesc peste 2,2 miliarde de oameni. Este, vorba de țări din sudul Asiei, de țările africane din regiunea subsahariană. „A- cestea sînt țările sărace și popoarele sărace despre care publicul american crede că primesc ajutorul de dezvol- 1 tare", a spus McNamara. El a mai. relevat că în cele 2,8 miliarde dolari din ajutorul pentru străinătate, destinate dezvoltării,. sînt incluse 700 milioane dolari cu titlu de ajutor alimentar, dar acestea, în realitate,- sînt destinate subvenționării fermierilor americani, și nu ajutorului! pentru țările sărace.
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C. E. C.puse Ia dispoziție de unitatea C.E.C.Documentația de deschidere a contului curent personal se poate depune de solicitator la oricare unitate proprie C.E.C. indiferent de sucursala sau filiala C.E.C. la care urmează a se deschide contuhCu prilejul deschiderii contului curent personal, titularul poate împuternici și alte persoane să dispună de sumele depuse în cont în tot timpul vieții sau după deces, în acest scop în cererea de deschidere a contului el va înscrie numele persoanelor respective la clauza de împuternicire (cel mult două) sau dispoziție testamentară. Numele persoanelor trecute la clauza de împuternicire se înscriu și în formularul cu specimene de semnături.Dacă titularul dorește să efectueze restituiri din cont și printr-o altă unitate C.E.C. decît sucursala sau filiala C.E.C. la care se deschide contul, el va menționa unitatea respectivă pe cererea de deschidere a contului.Trebuie reținut că un cont curent personal se poate deschide la oricare sucursală sau filială C.E.C. indiferent de localitatea de domiciliu a titularului. Fac excepție titularii de cont avînd calitatea de pensionari .care primesc pensia prin virare in cont. Aceștia trebuie să-și deschidă contul la sucursala sau filiala C.E.C. care deservește pe linie contabilă localitatea de domiciliu a pensionarului.Depunerile în contul curent personal se pot face în numerar la oricare unitate C.E.C. din țară, atît de titular, cit și de alte persoane. Titularii de conturi pot solicita, de asemenea, unităților socialiste unde iși desfășoară activitatea să Ii se depună în cont pe bază de consim- țămînt scris prin virament retribuția integrală sau parțială pe care o au de primit.' Restituirea sumelor din conturile curente personale se face de unitățile C.E.C. persoanei care prezintă un cec semnat de titularul de cont sau de una din persoanele împuternicite de el. Operațiile de plăți în numerar se efectuează de sucursala sau filiala C.E.C. la care s-a deschis contul curent personal, precum și de o altă unitate C.E.C. stabilită de titularul contului.Plățile prin virament (ocazionale sau periodice) din conturile curente personale se efectuează pe bază de documente prezentate sucursalelor .sau filialelor la care sînt deschise conturile.Pentru sumele păstrate în conturile curente personale, titularii beneficiază de o dobîndă anuală de 3 la sută.....
sport din fond special. Participants au șanse multiple de a obține autoturisme „Dacia 1300“ și o bogată gamă de mari premii în bani. Lozul primăverii — o posibilitate de frumoase succese pentru dv., un plăcut si I util cadou de sezon 1
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Schimb de mesaje intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Erich HoneckerBERLIN IO (Agerpres). — Din partea tovarășului Erich Honecker, secretar general al C.C. al P S.U.G., • președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, au fost transmise tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, un salut cordial, urări de sănătate și deosebite succese în nobila sa activitate in fruntea partidului dedicată edificării societății socialiste multilateral dezvoltate în România.Din partea conducerii partidului nostru, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, au fost transmise tova

rășului Erich Honecker urări de sănătate și prosperitate, de succese in activitatea sa.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către tovarășul Werner Felfe, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G., a tovarășului Ion Ceaușescu. ministru secretar de stat, prim-vieepre- ședinte al Comitetului de Stat al Planificării, care face o vizită în R.D. Germană. *Delegația condusă de tovarășul. Ion Ceaușescu a avut, de asemenea, convorbiri cu Bruno Lietz, ministrul agriculturii și silviculturii al R.D.G.
Conferința pentru dezarmare de la Geneva

România se pronunță pentru interzicerea 
și distrugerea totală a armelor chimiceGENEVA 10 (Agerpres). — Problema interzicerii armelor chimice se detașează pe agenda Conferinței pentru dezarmare de la Geneva ca una dintre temele în care minuțioasele pregătiri efectuate pînă în prezent oferă cele mai mari șanse pentru definitivarea negocierilor prin încheierea unui instrument juridic international cu forță obligatorie.Intervenind în cadrul dezbaterilor, delegația țării noastre s-a pronunțat pentru interzicerea completă și distrugerea totală a armelor chimice. Delegația română a prezentat, totodată. o serie de propuneri concrete privind modul de declarare a stocurilor de arme chimice existente, necesitatea elaborării unui program de distrugere a lor, progresiv, pe etape, cu un calendar precis, pornindu-se de la calculul timpului necesar distrugerii armelor chimice aflate în posesia țărilor cu cele mai mari stocuri.

Un asemenea program, a subliniat delegația română, trebuie să înceapă cu mijloacele de război chimic su-' pertoxice și să se încheie prin distrugerea substanțelor de mai • mică toxicitate cu efecte incapacitante, precum șl a stocurilor expirate sau inoperante.Delegația română a formulat, de asemenea, unele propuneri în legătură cu necesitatea convenirii unui sistem adecvat de verificare a respectării obligațiilor pe care statele părți și le vor asuma prin viitoarea convenție, obligații privind interzicerea utilizării, producției, stocării, dezvoltării și transferului de arme chimice și s-a evidențiat că, in concepția României, sistemul de verificare trebuie să constea dintr-o îmbinare de mijloace naționale și internaționale, care să,cuprindă și un sistem de inspecție la fața locului, ca un instrument necesar menținerii unui climat de încredere între statele părți.
„Europa occidentală trebuie să contribuie mai activ 

la reducerea încordării internaționale** 
Declarația liderilor Internaționalei SocialisteMADRID 10 (Agerpres). — Europa occidentală trebuie să contribuie la reducerea încordării relațiilor Est-Vest prin afirmarea unul rol mai activ și mai independent in problemele mondiale — au apreciat cei trei lideri ai Internaționalei Socialiste — Willy Brandt (președinte), premierul spaniol Felipe Gonzalez, și fostul cancelar federal austriac, Bruno Kreisky (vicepreședinți) la

sfîrșitul unei reuniuni pe care au avut-o la Madrid.Nu este oportun întotdeauna să se aștepte să acționeze mai întîi Statele Unite înainte de a întreprinde o acțiune, a declarat W. Brandt. La rindul său, F. Gonzalez a subliniat că „Europa (occidentală) trebuie să creeze punți pentru destinderea în relațiile Est-Vest" — informează agenția Reuter.
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ORIENTUL MIJLOCIU
® Noi ciocniri In Liban • Plan de dezangajare a tortelor 

rivale • Contacte diplomaticeBEIRUT 10 (Agerpres). — Schimbul de tiruri de artilerie între milițiile rivale libaneze a fost reluat marți la amiază, după o dimineață relativ calmă, de-a . lungul „liniei verzi“ care separă cele două sectoare ale Beirutului, de est și de vest, fiind bombardate cartierele rezidențiale, informează agențiile internaționale de presă citind posturile de radio și televiziune oficiale.înaltul comitet politic și militar din Liban, întrunit sub președinția . șefului statului, Amin Ge-

mayel, a elaborat un plan de dezangajare a forțelor, au anunțat posturile de radio și televiziune, citate de agențiile internaționale de presă.TUNIS 10 (Agerpres). — Primul ministru al Indiei, Indira Gandhi, președintele în exercițiu al mișcării de nealiniere, a conferit la Tunis cu Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), informează agenția Press Trust of India.

înălțindu-se ca un lujer dintre clădirile înconjurătoare, noul hotel din Saraievo a fost denumit de localnici, datorită siluetei sale zvelte, „Trandafirul galben“. Nemai- incăpind în valea rîului Miljacka, orașul s-a extins și pe versantul pitorescului munte Jahorina. Construite pe verticală, noile cartiere, printre care și cel unde se află amintitul hotel, presărate cu nenumărate spații verzi, au fost concepute ca o replică a epocii moderne la aglomerațiile „din vale", unde orașul își are obirșia.Datind de cinci secole și jumătate, partea cea mai veche a urbei, situată în extremitatea de jos a văii, la adăpostul munților ce i-au servit de-a lungul vremii și ca fortificații, a devenit cu timpul un simplu cartier, cel al comerțului și meșteșugurilor, unde artizanii, unii dintre ei adevărați artiști, își continuă îndeletnicirile din generație în generație. In ultimele decenii • ale secolului trecut și la începutul secolului nostru s-a construit „al doilea Saraievo", într-un stil nou,, european, care a ocupat cimpia tivită la sud de brîul de argint al riului Miljacka. Devenit și el un cartier, acest al doilea oraș se integrează astăzi in ansamblul urbanistic în care se întrepătrund secole, civilizații și culturi diferite.Nici una din epocile trecute nu a fost insă atît de rodnică in rezultate ca ultimele patru decenii, cind orașul a beneficiat de energiile descătușate de socialism. De la 80 000 de locuitori, citi avea la sfîrșitul războiului, Saraievo a ajuns în prezent la o jumătate de milion. Iar dacă în vechiul cartier continuă și astăzi meșteșugurile tradiționale ale localnicilor, implantarea industriei moderne, inclusiv a electronicii, constituie indicatorul calitativ cel mai elocvent al progresului realizat pe aceste meleaguri în anii noștri.Nu au fost, desigur, ani ușori — țin să precizeze gazdele. Multă vreme, orașul a oferit imaginea u- nui vast șantier. întreaga populație

VIZITA PRIMULUI MINISTRU AL GUVERNULUI ROMÂN,
TOVARĂȘUL CONSTANTIN DĂSCĂLESCU, IN REPUBLICA IRAK

Primire la președintele Saddam HusseinBAGDAD 10 (Agerpres). — Corespondență de ia loan Erhan: Secretarul general al Partidului Baas Arab Socialist, Saddam Hussein, președintele Republicii Irak, l-a primit marți pe primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Constantin Dăscălescu, aflat în vizită oficială în Irak, la invitația guvernului acestei țări.Cu acest prilej, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a fost transmis secretarului general al Partidului . Baas Arab Socialist, Saddam Husseini președintele Republicii Irak, un salut călduros, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate poporului irakian prieten.Exprimind vii mulțumiri pentru mesajul primit, președintele Saddam Hussein a rugat să fie transmise tovarășului Nicolae Ceaușescu un cordial salut de prietenie și cele mai bune urări de sănătate, fericire personală și succes, de progres și prosperitate poporului român.Președintele Saddam Hussein a dat o înaltă apreciere preocupărilor statornice ale tovarășului . Nicolae Ceaușescu pentru dezvoltarea și adîncirea raporturilor bilaterale, pentru întărirea prieteniei dintre cele două țări și popoare.In cursul convorbirii ce a avut loc au fost evocate cu profundă satisfacție raporturile de prietenie și strînsă conlucrare statornicite între România și Irak în toate domeniile de interes comun, ca urmare a orientărilor date de cei doi șefi de stat, a înțelegerilor realizate în cadrul dialogului Ia cel mai înalt nivel, care conferă raporturilor româno-irakiene perspective favorabile.

Cele două părți au apreciat că trebuie acționat în continuare cu aceeași neobosită energie pentru identificarea de noi căi și modalități care să asigure lărgirea cooperării în toate domeniile de interes comun. S-a exprimat convingerea că amplificarea conlucrării dintre cele două țări în sectoare esențiale ale economiei, prin angajarea de noi lucrări, asigură perspective dintre cele mai bune unei cooperări fructuoase pe termen lung, ca și pentru extinderea schimburilor comerciale, pe baze reciproc avantajoase.Abordînd unele probleme majore ale vieții internaționale, în cadrul discuțiilor a fost exprimată îngrijorarea României și Irakului față de agravarea fără precedent a situației pe plan mondial, față de evoluția alarmantă a cursei înarmărilor, care a intrat într-o etapă deosebit de periculoasă și, totodată, s-a afirmat hotărîrea celor două țări de a acționa cu perseverență pentru depășirea tensiunii existente în lume.Primul ministru al guvernului român a prezentat președintelui Saddam Hussein punctele de vedere și considerentele președintelui Nicolae Ceaușescu cu privire la evoluția situației internaționale, la necesitatea de a se face totul pentru reluarea politicii de pace, destindere, dezvoltare independentă și largă cooperare între națiuni, pentru trecerea la măsuri ferme de oprire a cursei înarmărilor, de dezarmare, și in primul rind de dezarmare nucleară, pentru reducerea decalajelor dintre țările bogate și cele sărace și trecerea la înfăptuirea noii ordini economice internaționale, pentru democratizarea întregii vieți internaționale, pentru reglementarea tuturor conflictelor și

a confruntărilor dintre state exclusiv pe cale politică, prin negocieri.Președintele Saddam Hussein a prezentat ultimele evoluții ale conflictului dintre Irak și Iran, precum și pozițiile sale cu privire la încheierea ostilităților și trecerea la soluționarea pe cale pașnică a diferendelor dintre cele două țări vecine. El a dat o înaltă apreciere poziției clarvăzătoare, consecvente a tovarășului Nicolae Ceaușescu în ceea ce privește Orientul Mijlociu, acțiunilor și inițiativelor șefului statului român in direcția reglementării situației con- flictuale din această zonă. In acest cadru, au fost evidențiate stăruința cu care militează România pentru încetarea imediată a acțiunilor militare, pentru retragerea trupelor, de o parte și de alta, in interiorul frontierelor recunoscute pe plan internațional. S-a. apreciat că in prezent există mai mult ca oricînd pericolul internaționalizării conflictului, cu consecințe dintre cele mai grave pentru pacea și securitatea în regiune și în întreaga lume, subliniin- du-se că reglementarea tuturor problemelor litigioase dintre Irak și Iran exclusiv prin negocieri este în interesul celor două popoare, al păcii și stabilității internaționale.La încheierea întrevederii a fost exprimată convingerea celor două părți că dezvoltarea conlucrării pe plan bilateral și aprofundarea colaborării pe plan internațional corespund intereselor de dezvoltare, lihe- ră, independentă a popoarelor român și irakian prietene, cauzei generale a păcii în Orientul Mijlociu și în întreaga lume.întilnirea s-a ’ desfășurat într-o atmosferă cordială, de stimă și deplină înțelegere reciprocă.
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Noi acțiuni și luări de poziție
pentru dezarmare și pace

R.F. GERMANIA: Apei
noilorBONN. — Peste 85 000 de locuitori ai landului Baden-Wiirttem- berg și-au pus semnătura pe un apel al organizației partizanilor păcii împotriva rachetelor nucleare. Se cer încetarea amplasării în R.F.

la încetarea 
rachete

amplasării

Reacții de dezaprobare față de minarea 
porturilor nicaraguaneHAGA 10 (Agerpres). — Nicaragua a înaintat Curții Internaționale de Justiție de la Haga o plingere împotriva Statelor Unite, care violează „integritatea teritorială și independența sa politică" și sprijină acțiunile militare și paramilitare îndreptate împotriva Nicaraguei — a anunțat ambasadorul acestei țări la Haga, citat de agențiile internaționale de presă.Un comunicat al Curții Internaționale de Justiție menționfează că Nicaragua cere ca „Statele Unite să înceteze imediat orice activitate militară a reprezentanților, agenților sau forțelor lor armate în Nicaragua și orice utilizare a forței sau amenințarea cu forța în relațiile lor cu Nicaragua".Ministrul nicaraguari al relațiilor externe, Miguel d’Escoto, a precizat că, inăintînd plingerea. Nicaragua „dorește să apere dreptul poporului său la autodeterminare. și la un climat de pace indispensabil reconstrucției și dezvoltării țării".WASHINGTON 10 (Agerpres). — într-un comunicat publicat zilele trecute la Washington, Departamentul de Stat a anunțat decizia S.U. A. de a nu accepta, timp de doi ani, jurisdicția Curții Internaționale de Justiție de la Haga asupra problemelor privind America Centrală.WASHINGTON 10 (Agerpres). — Minarea porturilor nicaraguane și

decizia americană de a se sustrage jurisdicției Curții Internaționale de Justiție de la Haga au provocat vii critici la adresa Administrației americane în Congresul S.U.A. — transmite agenția France Presse. Referindu-se la atitudinea Departamentului de Stat, senatorul democrat Daniel Moynihan, vicepreședintele Comitetului senatorial însărcinat cu problemele informațiilor, a declarat, că „o astfel de decizie este rușinoasă și revoltătoare". într-un comentariu difuzat din Washington se relevă că șapte membri ai Camerei Reprezentanților au depus un proiect de rezoluție, ce- rind oprirea imediată a operațiunilor de minare care, potrivit surselor a- propiate Congresului, ar fi conduse de C.I.A. — se arată în relatarea A.F.P. Senatul, pe de altă parte, a început să dezbată, luni seara, un proiect de rezoluție introdus de senatorul Edward Kennedy, prin care se cere ca fondurile federale să nu fie utilizate pentru finanțarea operațiunilor de minare și ca Statele Unite să revină asupra deciziei lor în ce privește Curtea Inteimațională de Justiție de la Haga.Președintele Camerei Reprezentanților, Thomas O’Neill, a calificat drept „șocantă" decizia americană. „Pînă în prezent — a arătat el — am spus că războiul secret al guvernului Reagan împotriva Nicaraguei este moralmente de neapărat. Este clar acum că el este de neapărat și din punct' de vedere al legalității".
/ j

O acțiune profund dăunătoare 
intereselor păcii

In .condițiile în care situația din - 
America Centrală cunoaște o incor- , 
dare creșcindă, o asemenea acțiune
— care echivalează în fapt cu insti
tuirea unei blocade militare — 
creează o serioasă primejdie, duce 
la agravarea in și mai mare mă
sură a tensiunii din zonă, pericli
tează cauza păcii in America Cen
trală și in lume. Interesele păcii, 
ale asigurării unui climat de destin
dere și înțelegere intre popoare,- de 
depășire a gravei încordări care 
domnește astăzi în viața internațio
nală impun încetarea ingerințelor 
și presiunilor împotriva poporului 
nicaraguan, respectarea drepturilor 
sale inalienabile de ia fi stăpin pe | 
propria soartă și de a decide liber 
asupra căilor dezvoltării sale econo 
mice și sociale.

Exprimindu-și profunda preocu
pare in legătură cu situația crea
tă, opinia publică din țara noastră
— in spiritul politicii principiale a 
României socialiste, al poziției sale 
consecvente privind respectarea su
veranității și independenței po
poarelor, a dreptului fiecăruia de 
a-și hotărî de sine stătător destinul
— dezaprobă ferm minarea portu
rilor nicaraguane șl cere să se pună 
capăt unor astfel de acțiuni care 
contravin intereselor păcii și des
tinderii iin zonă și in lume.

Minarea porturilor Republicii Ni
caragua — despre care au relatat 
in aceste zile agențiile de presă — 
este de natură să producă o legiti
mă îngrijorare în rindurile opiniei 
publice din țara noastră, ca și din 
celelalte țări ale lumii. Gravitatea 
situației create este evidențiată cu 
atît mai mult de faptul că un nu
măr de nave comerciale sub pavi
lioanele a diferite state au suferit 
serioase avarii in urma exploziilor 
minelor amplasate.

Fără îndoială, această acțiune 
constituie o gravă încălcare a 
independenței și suveranității statu
lui nicaraguan și, totodată, o lezare 
a normelor legalității internaționale. 
In .zilele noastre, cind pretutindeni 
in lume se afirmă cu putere voința 
popoarelor de a se dezvolta liber și 
independent, fără nici un amestec 
din afară, cind respectarea acestor 
norme și principii este vitală pen
tru cauza păcii, pentru cooperarea 
între popoare, operațiunea de mi
nare a porturilor Republicii Nica
ragua constituie o evidentă ma
nifestare a politicii de forță, o în
cercare de a e'xercita presiuni asu
pra conducerii unui stat independent 
și suveran, membru al Organizației 
Națiunilor Unite,. Este,' dealtfel, 
semnificativ faptul că o seamă de 
state șl-au exprimat dezacordul 
profund față de asemenea acte 
incompatibile cu normele vieții in
ternaționale.
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a-Germania a rachetelor nucleare mericane și retragerea celor deja amplasate. Orice sceăariu al unui posibil război nuclear — se spune în apel — nu face decît să amenințe existența noastră.
FINLANDA: Crearea de zone denuclearizate 
în Europa — contribuție la întărirea securitățiiHELSINKI — Pentru. Finlanda este de mare importanță ca in Europa să se mențină pacea și să se pornească, pas cu pas, pe calea re- . ducerii tensiunii — a declarat pri- l mul ministru finlandez, Kalevi Sor- sa, intr-un interviu acordat ziaru- ț lui „Suomen Sosiâljdemokraatti". i Finlanda — a precizat el — și-a * exprimat întotdeauna îngrijorarea ț fată de intensificarea înarmărilor 

j LUXEMBURG 

ț pe continent a rachetelor cu rază medie de acțiune

î 
I 
I 
î

în Europa, față de problemele politice și militare ce decurg de aici și care afectează nu numai statele direct vizate, ci și pe celelalte.Referindu-se la problema creării de zone denuclearizate în Europa, Kalevi Sorsa a subliniat că, pentru Finlanda, aceasta prezintă o importanță primordială, și de aceea ea constituie o componentă' fermă a politicii externe finlandeze.
: Cereri pentru interzicerea staționării

LUXEMBURG. — Comitetul pentru pace din Luxemburg a cerut, intr-un apel dat publicității in perspectiva marșurilor de primăvară pentru pace, oprirea staționării de noi rachete nucleare cu rază medie de acțiune in Europa. Noi trebuie și putem să ne apărăm împotriva
amplasării rachetelor, se arată în apel, subliniindu-se necesitatea luptei pentru o Europă denucleari- zată in Est și în Vest. „Luxemburgul — se relevă în apel — trebuie să, sprijine și el inițiativele privind crearea de zone denuclearizate' în Europa".

MOSCOVA

Plenara C.C. al P.C.U.S.MOSCOVA 10 (Agerpres). X— La Moscova a avut loc plenara C.C. al P.C.U.S. Plenara a dezbătut și aprobat propunerile Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S. în probleme organizatorice și în alte probleme legate de desfășurarea primei sesiuni a Sovietului Suprem al U.R.S.S. al celei de-a 11-a legislaturi — relatează agenția T.A.S.S.Konstantin Cernenko, secretar general al C.C. al P.C.U.S;., a rostit, în cadrul plenarei,, o cuvîritare.Plenara ă adoptat hotărîrea „Cu privire lă îmbunătățirea continuă a activității Sovietelor de deputați ai poporului" și hotărîrea „Privind direcțiile de bază ale reformei învăță- mîntului de cultură generală și .profesional".
0 nouă inițiativă a

. 5

„Grupului de la Contadora"CARACAS 10 (Agerpres). — Intr-o declarație făcută la Caracas, ministrul venezuelean al relațiilor externe, Isidoro Morales Paul, a anunțat că țările membre ale „Grupului de la Contadora" — Columbia, Mexic, Panama și Venezuela — vor iniția contacte directe cu guvernele din America Centrală, Cuba și S.U.A., „pentru a se dezamorsa situația explozivă din regiune" — transmite agenția France Presse. Aceste contacte — a spus el — vor fi urmate de apeluri adresate guvernelor din regiune pentru respectarea acordurilor de pace în America Centrală realizate sub egida „Grupului de la Contadora".

I-----

Saraievo, 
un oraș-emblemă 

al înnoirilor socialistea participat la înfăptuirea programelor îndrăznețe care aveau să transforme Saraievo într-unul din modernele orașe ale Iugoslaviei. Și este o realitate de necontestat că participants la Olimpiada de iarnă din acest an au avut cuvinte de laudă nu numai Ia adresa instalațiilor și amenajărilor sportive ale localității, ci și la adresa urbanisticii și dezvoltării sale generale ca o reprezentativă „carte de vizită" a Iugoslaviei socialiste.Capitală a Bosniei și Herțegovi- nei, Saraievo reflectă, de fapt, metamorfozarea întregii republici. 
„Numai finind seama de unde am 
pornit putem aprecia drumul 
parcurs — ne spune secretarul Comitetului Executiv al Prezidiului C.C. al U.C.I. din republică. La 
sfirșitul războiului, ținutul era dis
trus, ars și depopulat, iar azi a de
venit o republică înfloritoare". Intr-adevăr, această regiune dominată de munți și păduri a cunoscut în timpul războiului cele mai crincene bătălii. Aici au fost concentrate principalele forțe patriotice angajate în lupta pe viață și' pe moarte împotriva invadatorilor fasciști. Din 1,7 milioane de victime, cit a costat războiul popoarele iugoslave, 700 000 au fost din Bosnia și Her- țegovina, care a pierdut pe fiecare al patrulea locuitor.Idealurile ce i-au însuflețit pe patrioți în anii grei de luptă împotriva invadatorilor fasciști i-au mobilizat în deceniile ce au urmat în alte bătălii, pentru restructurarea vieții economice și sociale, eradicarea înapoierii moștenite, modernizarea republicii. Debutînd cu 130 de oameni, întreprinderea „Energoinvest", de pildă, a devenit una din marile unități economice ale întregii țări, cu numeroase filiale și cu circa 30 000 angajați. Aici se creează utilaje și aparatură pentru industria chimică, energetică, inclusiv cea nucleară, pentru industria metalelor neferoase și in alte domenii de înaltă tehnicitate. 
„Ne-am implantat intr-una din 
zonele cele mai slab dezvoltate ale

țării, dar am reușit, prin eforturi 
perseverente, să ajungem la nive
luri de virf ale tehnicii — ne spune președintele comitetului director al întreprinderii. Experiența ne-a im
pus o concluzie majoră : subdezvol
tarea poate fi înlăturată in primul 
rind prin cunoaștere. Tocmai in 
acest domeniu am făcut primele in
vestiții masive șt nu am greșit". Această afirmație este întărită de fapte : fiecare al 10-lea angajat are studii superioare de specialitate și, anual, se pregătesc noi și noi detașamente de specialiști, ca bursieri ai întreprinderii, a căror activitate sporește mereu avuția republicii.Dealtfel, Bosnia și Herțegovina este bogată în rezerve naturale, ca- re-și găsesc o tot mai amplă valorificare. O întreagă gamă a „tehnicii verzi" — mașini agricole — este astfel realizată la combinatul metalurgic „Bratstvo", în timp ce uzinele „Soka" ă-au specializat în producția de avioane și elicoptere, iar întreprinderea „Famos" și-a cîștigat o frumoasă reputație prin motoarele și ambreiajele sale de calitate. Printre noile embleme industriale ale republicii se numără și uzinele „Unis“j unde la fiecare 13 secunde se produce o mașină de scris de tip „Olympia", tot aci producîn- du-se rulmenți și variate piese și subansamble pentru diferite tipuri de mașini-unelte. Pe ansamblu, în ultimele trei decenii, producția industrială a crescut de 20 de ori, proces cu ample repercusiuni pozitive asupra întregii vieți sociale.Un zbor cu elicopterul oferă imaginea concludentă a înnoirilor pe care le-a cunoscut republica. Ele se vădesc în șoselele moderne ce brăzdează munții și cîmpiile, căile ferate, necunoscute prin partea locului înainte de eliberare, în barajele ce zăgăzuiesc cursurile apelor, in rețelele liniilor electrice, în satele cochete, ce nu au nici o asemănare cu cele dinainte.Eforturile continuă aici, ca și în întreaga Iugoslavie. Sînt eforturi solicitate de creșterea rapidă, ce se cere consolidată, de preocuparea de

Saraievo - oraș modern, In plină dezvoltarea reduce efectele crizei economice mondiale, de a înlătura unele dezechilibre, îndeosebi între industria prelucrătoare și cea de materii prime, de a imprima o dezvoltare mai rapidă energeticii. în urma unor ample dezbateri în Skupșcina Federală, aceste preocupări au fost sintetizate într-un program pe termen lung de stabilizare economică, a cărui traducere în viață este acum în centrul preocupărilor U.C.I., al tuturor colectivelor de oameni ai muncii. Așa cum se apreciază la Belgrad, rezultatele obținute pînă acum dovedesc justețea complexului de măsuri luate. Au apărut primele semne de relansare a producției, - sporit gradul de ocupație a forței de muncă, au crescut exportul și încasările valutare. Pentru asigurarea dezvoltării mai departe a țării, se acționează cu fermitate în vederea economisirii materiilor prime și materialelor, mâi bunei gospodăriri a potențialului existent, creării de noi locuri de muncă, împărtășindu-și preocupările, interlocutorii iugoslavi țin, in același timp. Să evoce sentimentele de stimă și prețuire ce și Ie nutresc reciproc poporul român și popoare

le iugoslave, să evidențieze dezvoltarea continuă a relațiilor de bună vecinătate și caldă prietenie dintre ele. Și este puternic ancorată in conștiințe însemnătatea întilnirilor tradiționale dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și președintele Tito, care, prin rezultatele lor, au contribuit hotărîtor la impulsionarea continuă a relațiilor româno- iugoslave. Continuate în mod fertil în anii din urmă, aceste relații și-au găsit grăitoare expresii în in- tilnirile și convorbirile avute de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu conducătorii de partid și de stat ai țării prietene, întîlniri și convorbiri care au pus bazele extinderii pe mai departe a conlucrării româno- iugoslave pe plan politic, economic, tehnico-științific și cultural. Și la Belgrad, ca și Ia București, este unanimă aprecierea că o asemenea evoluție reflectă pe deplin interesele popoarelor noastre în opera de edificare a noii orînduiri, constituind. totodată, o importantă contribuție la cauza înțelegerii, colaborării și păcii în Balcani, ca și. pe ansamblul continentului.
AI. CAMPEANU

1 ALGERIA ȘI R.S.F. IUGOSLA
VIA și-au reafirmat hotărîrea de Ia-și intensifica eforturile, alături de alte state nealiniate, pentru soluționarea problemelor de care de- j pinde menținerea păcii și securită- I ții pe plan internațional — se spune în comunicatul de presă pu- Iblicat Ia încheierea vizitei la Alger a președintelui Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, Mika Șpiliak. Cele două părți au semnat o serie de docu- I mente de colaborare algeriano- | iugoslavă în diverse domenii.

. ÎNTÎLNIRE LA SOFIA. La Sofia a avut loc o întîlnire intre Todor• Jivkov, secretar general al C.C. al P.C. Bulgar, și Harilaos Florakis, I secretar general al C.C. al P.C. din | Grecia. Au fost abordate relațiile bilaterale, precum și o serie de I aspecte ale actualității politice internaționale. Totodată, a fost exprimată hotărîrea celor două partide de a-și aduce în continuare a- 
I portul la eforturile menite să ducă la consolidarea păcii și a relațiilor de bună vecinătate în Balcani și • la transformarea regiunii intr-o zonă liberă de arme nucleare.

DEMISIE. Fostul cancelar 'al î R.F.G., Helmut Schmidt, a demisio- | nat din funcția de vicepreședinte al Partidului Social-Democrat, a 
I anunțat conducerea P.S.D. Demisia este urmare a hotăririi lui Schmidt — anunțată încă din 1982 — de a se retrage treptat din activitatea de I conducere in cadrul P.S.D., din I motive de sănătate.
[ REUNIUNE A PACTULUI 
| ANDIN. La Bogota se desfășoară lucrările unei reuniuni a Juntei . Acordului de la Cartagena — organul tehnic al Pactului Andin I — consacrate comerțului regional.Specialiști din țările membre —■ I Bolivia, Columbia, Ecuador, Peru I și Venezuela — examinează măsu- rile ce se impun în vederea extin- , derii schimburilor comerciale în regiune.

RECUPERARE SPAȚIALĂ. Amî- Inată cu o zi, operațiunea de recu- . perare a satelitului „Solar Max" de către naveta spațială americană „Challenger" a fost executată marți. [ Repararea în spațiu a satelitului 1 destinat studierii Soarelui, ieșit din funcțiune in 1980, prevăzută în pro- I gramul originar, ar urma să aibă I loc joi. Zborul navetei, prevăzut inițial să se încheie la 12 aprilie, s-a I prelungit cu o zi, urmind să ia sfîr- șit la 13 aprilie, a anunțat un reprezentant al N.A.S.A.
[ SATELIT DE TELECOMUNICA- 
' ȚII. R. P. Chineză a lansat cu succes, la 8 aprilie, un satelit expe- I rimental de comunicații. Satelitul ' s-a plasat pe orbită cu precizie șifuncționează normal.

SPECTACOLE. Sub auspiciile I 
Asociației de prietenie pentru ra
porturile culturale și științifice j 
România — Italia, în orașele Si- | 
rignano, Caserta, Sulmona și Civi
tavecchia au avut loc spectacole 
ale ansamblului „Călușul", din | 
Scomicești. La manifestări, care ‘ 
s-au bucurat de un deosebit succes, 
au fost prezenți primarii orașelor j 
menționate, autorități locale și un j 
numeros public.

LABORATORUL VEST-EURO- I 
PEAN PENTRU CERCETĂRI ÎN 1 
DOMENIUL FUZIUNII NUCLEA
RE, „JET", din localitatea brita- ! nică Culham, a fost inaugurat luni II de regina Elisabeta a Il-a a Marii Britanii, în cadrul unui ceremonii ii la care a participat și președintele | Franței, Franțois Mitterrand. La ' construcția acestui laborator și la . cercetările lui viitoare au contri- | buit și vor contribui țările Pieței » comune, plus. Suedia și Elveția. „JET" își propune să contribuie la j utilizarea în scopuri pașnice a | energiei eliberate prin fuziunea nucleelor atomice — în primul » rind producția de energie electrică. <

ÎN CAMERUN au fost restabilite comunicațiile cu exteriorul, iar | aeroporturile au fost redeschise, J după tentativa de lovitură de stat eșuată de la sfîrșitul săptămînii » trecute, viața reluîndu-și cursul j normal, relatează agenția France 1 Presse. citind surse diplomatice din capitala țării, Yaounde.
PREMIILE „OSCAR". Academia de 

arte și științe cinematografice din ■ Los Angeles a atribuit, luni seara, | 
premiile „Oscar" — cea mai înaltă 
distincție americană pentru reaFzări 
deosebite in cinematografie. Drept ț cel mai bun film al anului 1983 a 8 
fost desemnat „Terms of Endear
ment", în care Shirley MacLaine a « 
fost distinsă cu premiul „Oscar" | 
'pentru cea mai bună interpretare 
feminină. Realizatorul filmului, « 
James Brooks, a fost distins cu. j 
premiul „Oscar" pentru regie. Ac
torul Robert Duvall a primit pre- , 
miul pentru cea mai bună interpre- i 
tare masculină în „Tender Mer
cies". Filmul „Fanny și Alexander", 
al celebrului regizor suedez Ingmar J 
Bergman, a fost desemnat drept „cel 
mai bun film străin al anului". »

OPERAȚIUNE ANTIDROG. Un ® 
număr de 31 de persoane au fost , 
puse sub acuzare in S.U.A., in ca- l 
drul uneia dintre operațiunile în
treprinse împotriva criminalității 
organizate, considerate a fi dintre j 
cele mai mari. Inculpații, se preci
zează, au fost implicați în traficul .. 
de stupefiante, valoarea drogurilor 
vehiculate ridicîndu-se la aproxi-
mativ 1,65 miliarde dolari.
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