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LA ÎNSÂMÎNȚĂRI 
-organizare exemplară,

puternică mobilizare a forțelor!începînd de ieri, aria ploilor s-a restrîns foarte mult, iar temperatura este în creștere. După cum apreciază meteorologii, de astăzi și în alte zone ale țării timpul va deveni din nou prielnic executării lucrărilor agricole. Aceasta impune ca imediat să se treacă din plin, cu toate forțele la pregătirea terenului și semănat. Volumul lucrărilor care a rămas de executat în această primăvară . și, de aceea, fiecare oră bunăfolosită acum la maximum.Potrivit datelor furnizate de culturii și Industriei Alimentare, pină în seara, zilei de 10 aprilie au fost însămînțate 1 372 100 hectare, reprezentînd 29 la sută din suprafața prevăzută a se cultiva în această primăvară. Prin urmare, mai sînt de însămînțat peste 3,4 milioane de hectare. Așa cum rezultă din harta alăturată, procentual față de plan, cele mai mari suprafețe au fost însămînțate în județele Arad, Timiș, Bihor, Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Hunedoara, Tulcea, Buzău, Mureș, Galați, Olt, Constanța, Argeș, precum și în sectorul agricol Ilfov. în 11 județe s-a încheiat insămînțarea sfeclei de zahăr, iar în două ju- - dețe — Tulcea și Timiș — și a florii-soarelui.în' alte județe însă, realizările la semănat sint nesatisfăcătoare, sub media zonei din care fac parte. Ne referim la județele Dolj, Teleorman, Călărași, Giurgiu și Ialomița — din zona întîi, Gorj, Neamț, Mehedinți, Vîlcea, Vaslui. Bacău și Botoșani — din zona a doua și Harghita, Covasna, Brașov și Suceava — din zona a treia. Desigur, această situație se datorează, în multe cazuri, stării vremii care nu a permis folosirea mijloacelor mecanice la pregătirea terenului și semănat, dar ,și unor neajunsuri în organizarea muncii.întrucît aria precipitațiilor s-a restrîns, iar timpul continuă să se încălzească, însămînță- rile trebuie intensificate la maximum, folosin- du-se din plin utilajele, fiecare oră bună de lucru in cîmp. Aceasta impune ca specialiștii și cadrele de conducere din unitățile agricole să identifice operativ solele care se zvîntă mai repede și pot fi lucrate cu prioritate. De asemenea, trebuie să se dovedească o înaltă responsabilitate pentru buna organizare a muncii, astfel ca ziua să se muncească din zori și pină seara la semănat, iar noaptea — la pregătirea terenului. Orice zi cîștigată acum Ia semănat înseamnă un spor de recoltă la toamnă !Eforturile pentru grăbirea Insămințărilor tre-

este foarte mare de lucru trebuieMinisterul zAgri- f BIHOR.

STADIUL ÎNSĂMINTĂRII CULTURILOR DE PRIMĂVARĂ, în procente, 
seara zilei de 10 aprilie. Date comunicate de Ministerul Agriculturii 

Alimentare

pe județe, în 
și Industriei

buie să fie îmbinate cu răspunderea maximă față de calitatea lucrărilor, astfel încît să existe garanția realizării densităților de plante prevăzute la fiecare cultură și, deci, a producțiilor record prevăzute a se obține în acest an. în mod deosebit, specialiștii au datoria să asigure respectarea normelor tehnice la pregă- - tirea terenului, erbicidarea corectă pentru a se preveni îmburuienarea culturilor, încorporarea uniformă in sol Și la adincimea indicată a. semințelor și, bineînțeles, funcționarea corectă a semănătorilor, astfel incit densitatea plantelor să nu fie diminuată în nici un fel.

încheiate însă-Timpul scurt în care trebuie mințările, cerința efectuării unor lucrări de cea mai bună calitate impun ca, în aceste zile hotăritoare pentru recolta acestui an, organele și organizațiile de partid, consiliile populare și organele de specialitate să asigure o mobilizare generală a tuturor forțelor umane și mijloacelor mecanice din agricultură pentru ca fiecare zi să marcheze .uri avans substanțial la semănat. Pretutindeni, prin .hărnicia și priceperea mecanizatorilor, cooperatorilor și specialiștilor trebuie să se pună' baze sigure recoltelor record din acest an.
I

MECANIZATORI, COOPERATORI, SPECIALIȘTI, OAMENI Al MUNCII DIN AGRICULTURĂ!-..................   —l............  ............................ -
Acum, fiecare oră bună de lucru în cîmp contează mult în bătălia 

insămințărilor I Acționați cu hotărîre și spirit de răspundere pentru 

grăbirea lucrărilor de pregătire a terenului și semănat, pentru realizarea 

lor în condiții de înaltă calitate I

Pentru înfăptuirea Programului de ridicare

a nivelului tehnic și calitativ al produselor

ACTIVUL DE PARTID
puternic sprijin in cuprinderea

și înfăptuirea sarcinilor economice

IN ZIARUL DE AZI ••
• Cum sînt îndeplinite pro

gramele locale de auto- 
aprovizionare

© Prin generalizarea ex
perienței fruntașilor în 
întrecere - însemnate 
sporuri de producție și 
eficientă

în munca lor de zi cu zi, in multitudinea sarcinilor pe care le au de îndeplinit, în inițierea și desfășurarea unor ample acțiuni pentru înfăptuirea hotărîrilor și programelor partidului, a propriilor hotăriri, organele de partid dispun de forțe capabile să rezolve probleme tot mai complexe. Așa cum arăta secretarul general al partidului, activul este format din-sute și sute de mii de activiști de partid și de stat, cadre de conducere,- specialiști, muncitori cu bogată , experiență politica, organizatorică și profesională, care trebuie să ajute organele și organizațiile de partid în îndeplinirea in mai bune condiții a tuturor sarcinilor. în acest sens, la Consfătuirea de la Mangalia_din_anul_ trecut, tovarășul J ' preciza :
cu mai 
activ de 

tuturor

Mangalia din anul trecut, 
NICOLAE CEAUȘESCU 
„Este necesar să folosim 
multă pricepere puternicul 
partid pentru cuprinderea 
sectoarelor de activitate".Programul privind îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerea consumurilor de materii prime, de combustibili și energie și valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor — adoptat de Plenara C.C. al P.C.R. din 14—15 noiembrie 1983 — oferă activului de partid un larg cimp de afirmare a receptivității sale la nou, de valorificare a cunoștințelor profesionale și capacității sale organizatorice. Corespondenții noștri au consemnat cîteva acțiuni, inițiative, realizări, rezultat al antrenării și implicării activului de către organele de partid în înfăptuirea acestui program de decisivă importanță pentru progresul economic al țării.Avem legătura cu Brașovul. Corespondentul nostru, Nicolae Mocanu, are o propunere : „înainte de a -vă relata despre rezultatele folosirii activului de partid in ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, cred că este bine să subliniem că,

pentru a pune în valoare mai de
plin inițiativele, sugestiile, expe
riența politică și profesională ale co
muniștilor din activ, un comitet de 
partid are obligația să indrume și să 
folosească activul in așa fel incit ac
țiunile sale să poarte întotdeauna gi
rul cunoașterii temeinice a realității.— O propunere îndreptățită, pe care te rugăm s-o argumentezi.— De pildă, Comitetul municipal de partid Brașov a analizat. recent, într-o plenară cu activul, modul în care organizațiile de partid, consi- ’liile oamenilor muncii și organizațiile sindicale acționează pentru ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor. Pentru pregătirea acestei analize, comitetul municipal a apelat la sprijinul unui mare număr de tovarăși din activul său de partid. Punctul de plecare l-a constituit instruirea acestora cu problemele de urmărit, pe care le-au examinat în unitățile stabilite, în lumina Hotări- rii Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 24 februarie a.c. Cu acest prilej, colectivelor activu
lui li s-a inminat o tematică de con
trol și îndrumare pentru ca investi
gațiile lor să se înscrie, în mod uni
tar, pe coordonate bine definite. Astfel, tovarășa ing. Elisabcta Dă- nilă, șeful compartimentului proiec
tări produse de la întreprinderea de 
radiatoare, care, împreună cu alți specialiști ai unității, face parte din activul comitetului municipal de partid, ne-a relatat : „în primul rînd am urmărit să aflăm cu exactitate în ce măsură ridicarea nivelului calitativ și tehnic al produselor s-a situat în centrul atenției comitetului de partid din întreprindere, a organizațiilor de bază și consiliului oamenilor muncii, cum au fost îndrumate comisiile pe probleme spre a plasa printre preocupările lor principale abordarea diferitelor aspecte ale programului. Apoi am examinat modul cum se aplică măsurile pri-

vind îmbunătățirea unor tehnologii de execuție, întărirea disciplinei tehnologice, respectarea documentației tehnice, cum se asigură asistența tehnică și sînt omologate S.D.V.- urile, cum acționează în acest scop membrii de partid, cum se achită de sarcinile încredințate și informează periodic despre îndeplinirea lor. Toate aceste date le-am consemnat intr-o sinteză cu concluziile și recomandările de rigoare pe care am pre- X dat-o colectivului de redactare al materialului ce urma să fie pus în dezbaterea plenarei comitetului municipal de partid".
Neculai Amihulesei,tul ziarului nostru la Tulcea, în discuție un alt aspect :— Aș dori să relatez despre sele colectivului de muncă de 

treprinderea de construcții nave și 
utilaj tehnologic. Și este cu atît mai lăudabil faptul, cu cit cele citeva mii de muncitori care lucrează aici sint în mare parte tineri, a căror experiență nu poate fi încă comparată cu cea a colectivelor muncitorești din centre industriale de tradiție, cum este și Brașovul. în cei aproape trei ani de cînd pe poarta acestei întreprinderi au început să iasă primele produse, nu s-a înregistrat nici un refuz de calitate sau reclamație din partfea beneficiarilor.— Și care au fost factorii care au concurat la obținerea acestui rezultat ?— Tocmai aief voiam să ajung. Dar mai bine să redau spusele tovarășului Cornel Dascălu, secretar adjunct al comitetului de partid din întreprindere : „Am pornit de la considerentul că o unitate economică, pentru a se înscrie rapid in rîndul

coresponden- aduce

/: - y

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre-- ședințele Republicii Socialiste România, a primit, miercuri dimineață, delegația Adunării Poporului a Republicii Democratice Sudan, condusă de Izz El. Din El Sayed, președintele Adunării, președintele Consiliului Uniunii Interparlamentare, care, la invitația Marii Adunări Naționale, a făcut o vizită în țara noastră.Șeful delegației a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu cele mai călduroase salutări și urări din partea președintelui Republicii Democratice Sudan, Gaafar Moljammed Ei Nimeiri, și a doamnei Nimeiri.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat să Se transmită, în numele său și al tovarășei Elena Ceaușescu, președintelui Sudanului și doamnei Nimeiri un salut prietenesc și cele mai bune urări.în timpul întrevederii, care s-a desfășurat intr-o atmosferă caldă, prietenească, au fost exprimate satisfacția pentru evoluția pozitivă a relațiilor româno-sudaneze, în conformitate cu hotăririle stabilite cu prilejul dialogului la nivel înalt de la București și Khartum, precum și dorința de a intensifica și diversifica
Miercuri, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit pe Sergio Sâ- cadura Cabrai, ambasadorul Portu-

colaborarea pe multiple planuri de activitate.Cu acest prilej a avut loc, totodată, un schimb de vederi cu privire la unele probleme internaționale, — subliniindurse că in actualele condiții de încordare se impune să se acționeze cu toată răspunderea pentru oprirea agravării situației mondiale, ■pentru reluarea și continuarea politicii de destindere, pace, colaborare și de respectare a independenței naționale a tuturor popoarelor. S-a arătat că o condiție primordială a menținerii și consolidării păcii o constituie soluționarea pe cale pașnică, prin tratative, a tuturor litigiilor și conflictelor din diferite zone ale lumii, respectindu-se dreptul fiecărei națiuni la independență și suveranitate, la dezvoltare liberă, de sine stătătoare:S-a reliefat că problema centrală a zilelor noastre o constituie oprirea cursei înarmărilor și trecerea la măsuri concrete de dezarmare, șî în special de dezarmare nucleară, fără de care nu pot fi concepute pacea și securitatea popoarelor.în cadrul Aitrevederii însemnătatea lichidăriirii, a marilor decalaje dintre țările sărace și bogate, edificării unei noi
Ambasadorul Portugalieigaliei la București, în vizită de rămas bun, in legătură cu încheierea misiunii acestuia in țara noastră.

ordini economice Internationale care să asigure dezvoltarea echitabilă a tuturor națiunilor, și in special a celor rămase in urmă.Subliniindu-se rolul ce revine parlamentelor — ca reprezentante ale popoarelor —, Uniunii Interparlamentare în crearea unui climat de pace, securitate și înțelegere, s-a exprimat dorința de a intensifica conlucrarea dintre parlamentele celor două țări pe plan internațional pentru sporirea contribuției României și Sudanului la rezolvarea marilor probleme ale lumii contemporane.Președintele Adunării Poporului a Republicii Democratice Sudan a dat o înaltă apreciere poziției României, a președintelui Nicolae Ceaușescu în problemele internaționale, inițiativelor românești în direcția dezarmării, înlăturării politicii de forță și dictat, edificării unui climat de pace și co- ; laborare în lume.La primire au participat Nicolae I Giosan, președintele Marii Adunări ; Naționale, Stan Soare, președintele Grupului român al Uniunii Interparlamentare, Constantin Teodores- cu, deputat.A fost prezent Attalla S. Bashir, însărcinatul cu afaceri ad-interim al R.D. Sudan la București.
Cu acest prilej a avut loc o convorbire care s-a desfășurat tntr-o atmosferă cordială.

Tovarășului KONSTANTIN USTINOVICI CERNENKO
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

MOSCOVA 
întreaga operă de edificare a socialismului și comunismu
lui in 'patria dumneavoastră, in lupta pentru pace, destin
dere, dezarmare, pentru securitate și colaborare inter
națională.

In actualele împrejurări grave ale situației Internațio
nale este mai necesar ca oricînd să întărim continuu 
colaborarea româno-sovietică in toate domeniile, să dez
voltăm larg conlucrarea cu celelalte țări socialiste în 
lupta pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la 
dezarmare, in primul rind la dezarmarea nucleară, pentru 
asigurarea păcii și securității in lumea întreagă.

încă o dată, vă adresez, -dragă tovarășe Cernenko, cele 
mai calde urări de succes și-mi exprim convingerea că 
vom acționa împreună pentru a da un nou impuls întă
ririi și dezvoltării continue a prieteniei și colaborării 
dintre 

Cu

Cu ocazia alegerii dumneavoastră în înalta funcție de 
președinte al Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste, îmi este deosebit de plăcut 
ca, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat și al meu personal, să vă 
adresez cordiale felicitări, cele mai bune urări și un cald 
salut de prietenie.

Acordăm o importanță deosebită dezvoltării continue 
a relațiilor dintre partidele, statele și popoarele noastre, 
îmi exprim convingerea că In viitor raporturile de prie
tenie și strinsă colaborare româno-sovietică se vor am
plifica și intensifica și mai puternic, în interesul popoare
lor țărilor noastre, al cauzei generale a socialismului si 
păcii în lurrie. ' '

Folosesc acest prilej pentru a ura comuniștilor, tuturor 
oamenilor muncii din Uniunea Sovietică noi realizări în

succe-
la în-

Constantin VARVARA
și corespondenții „Scînteii"

(Continuare în pag. a V-a)

țările, partidele și popoarele noastre, 
salutări comuniste,

NICOLAE CEAUȘESCU
general al Partidului Comunist Român,Secretar

Președintele Republicii Socialiste România

Pe firul nou și trainic
al unei noi tradiții industriale

SĂVINEȘTI: de la așezarea anonimă de odinioară Ia 
renumita cetate a chimiei de astăzi

Străbatem halele Combinatului de fibre sintetice Săvinești, grupate in mai multe fabrici distincte : de caprolactamă, de melană, de relon, de monomeri... în acest autentic oraș al chimiei vedem mașini și u- tilaje de mare complexitate și randament, la nivelul e- xigențelor mondiale în materie. Cînd s-a construit combinatul, aceste echipamente se importau în totalitate. Acum, toate acestea se realizează aici, la Săvinești. Este, intr-adevăr

fibrelor chimice. Pină și complicata mașină pe care se realizează fire de mare finețe pentru ciorapi „A- desgo“, fire care pină nu de mult se importau ! Uimitor, dar adevărat. Și, fără teama de a folosi cuvinte mari, putem spune că este un exemplu din miile și miile de exemple din uzinele noastre, care probează competența și pasiunea inginerilor, tehnicienilor și muncitorilor, îndrăzneala lor de a concepe și realiza complicate mașini

— în 1980 am avut cinstea să-i prezentăm tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, aflat in vizită de lucru in județul nostru împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, întreprinderea noastră, rezultatele muncii noastre. Era ‘ după ce se înființase, din indicația sa, .....................laje și piese cadrul combinatului și, la tot pasul, munca acestora era vizibilă. Multe dintre realizările lor, de mate
la cîțiva anisecția de uți- de schimb, din

în acest domeniu, a stat de vorbă cu muncitori din secția respectivă. Atunci, secretarul general al partidului a cerut să se asimileze, în cel mai scurt timp, întreaga gamă de mașini, utilaje și piese de schimb necesare instalațiilor noastre și. celorlalte întreprinderi de profil din țară. Astăzi, iată, putem vorbi de întreprinderi din centrală dotate integral cu mașini și utilaje realizate in țară.Secretara comitetului de

Zilele acestea se împlinesc 25 de ani de cînd Să- v'ineștiul sărbătorea venirea pe lume a primului fir de relon, un fir care de a- tunci se toarce la nesfîrșit. Capătul acela de fir, țîș- nind, prin complicate formule chimice, dintr-un ca- ier de consistența fumului, s-a derulat de-atunci, cu hărnicie, peste cuprinsul globului pămintesc, și-a schimbat deseori culoarea, după modă și după anotimp, a îmbrăcat milioane de oameni.uimitor ca intr-un asemenea combinat să vezi, în halele lui, mașini produse chiar de oamenii săi. Acum, aici, la Săvinești se poate realiza toată gama de mașini pentru întreprinderile din industria firelor
și echipamente tehnologice, contribuind la reducerea importurilor, la rezolvarea cu forțe proprii a cerințelor de ordin tehnic. Ne povestește secretara comitetului. de partid, tovarășa Aurica Vizitiu.

complexitate și de un înalt ' nivel tehnic, de domeniul mecanicii fine, au fost examinate cu vădit interes de tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a dat o înaltă apreciere preocupărilor și reușitelor noastre
partid al combinatului ne-a vorbit, de asemenea, despre realizările colectivului, fruntaș in întrecere pe a- nul trecut și în perioada care a trecut din acest an, colectiv recent distins cu „Ordinul Muncii" clasa I.

Combinatul, a cărui te-
Anlca FLORESCU 
Constantin 
BLAGOVICI corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a II-a)
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fapresie a dezvoltării democrației noastre socialiste

SCRISORILE OAMENILOR MUNCII 
-■soluționate la timp, in interesul 

cetățenilor, al dezvoltării fiecărei localități
Dialogul amplu, prin intermediul scrisorilor și audien

țelor, intre oamenii muncii și instituțiile sau organele 
centrale și locale de partid și de stat reprezintă o 
expresie grăitoare a democrației noastre socialiste, o 
pîrghie importantă de întărire și dezvoltare a legătu
rilor partidului cu masele. In acest spirit, al concepției 
generale privind dezvoltarea consecventă a democra
ției, conducerea pratidului, personal secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, acordă o 
deosebită atenție scrisorilor oamenilor muncii, modului 
in care organele și organizațiile de partid și de stat 
se ocupă de soluționarea competentă și operativă a

problemelor semnalate de cetățeni In scrisori șl la au
diențe. Contribuind la rezolvarea unor probleme ale vie
ții economico-sociale și de interes personal ale cetă
țenilor, scrisorile și audiențele constituie - așa cum 
a subliniat din nou Hotârirea cu privire la activitatea 
de rezolvare a propunerilor, sesizărilor, reclamațiilor 
și cererilor oamenilor muncii, adoptată de recenta 
plenară a C.C. al P.C.R. — forme eficiente de partici
pare a maselor la conducerea societății, la înfăptuirea 
obiectivelor Congresului al Xll-lea al partidului, a sar
cinilor stabilite de Conferința Națională a P.C.R. din 
decembrie 1982. ,

Rimnicu Vîlcea pe coordonatele urbanisticii moderna

CUM SÎNT ÎNDEPLINITE PROGRAMELE WCAIE DE AGTOAPROVIZIONARE

O recentă analiză a acestei activități, efectuată la Comitetul județean Vaslui al P.C.R., a scos în evidență creșterea preocupării organelor de partid și de stat din județ, a activiștilor și cadrelor de conducere pentru rezolvarea cu răspundere a scrisorilor oamenilor muncii.— Practica ne-a demonstrat — ne spunea tovarășul Ion Frățilă, prim- secretar al comitetului județean de partid — că această activitate constituie pentru noi un mijloc operativ de completare a informațiilor, a cunoașterii vieții, a situației de pe teren, de implicare mai profundă a oamenilor muncii în efortul general de perfecționare a muncii. In cadrul preocupărilor pentru realizarea unui contact mai amplu cu cetățenii, pe lingă alte metode folosite, am instituit practica {selectării scrisorilor cu conținut mai deosebit, maț ales din localitățile și unitățile de unde se primesc un număr mare de sesizări, spre a fi verificate la fața locului de colective formate din activiști și cadre de specialitate cu experiență — concluziile fiind apoi analizate in colectivele de muncă, în adunări generale etc. De asemenea, rezolvarea unui număr sporit de scrisori direct de către secretarii comitetului județean de partid, de membrii biroului ori de alți activiști cu muncă de răspundere a făcut să crească simțitor calitatea acestei activități, a imprimat un mod lucru responsabil, contribuind întărirea încrederii cetățenilor organele de partid și de stat.Așa cum am constatat, ca o consecință directă a acestor realități, se înregistrează o scădere a numărului scrisorilor adresate organelor centrale, precum și schimbări calitative în conținutul acestora. Re- flectind în mai mare măsură creșterea spiritului de responsabilitate civică, scrisorile se referă cu preponderență la probleme de interes mai larg.în unele localități, urbane ale. județului, ca urmare a propunerilor cetățenilor și cu contribuția lor, s-au remediat defecțiuni tehnice la centralele termice de cartier, s-au executat îmbrăcăminți asfaltice la un mare număr de străzi, s-au refăcut izolațiile la canale, s-au efectuat lucrări de întreținere și extindere a spațiilor verzi, s-au plantat pomi ornamentali în zonele noi de locuințe, au fost înființate noi unități comerciale și de prestări servicii. în municipiul Bîrlad, de exemplu, cu contribuția cetățenilor s-au modernizat numeroase străzi, asfaltindu-se suprafețe de aproape 46 000 mp. Valoarea muncii patriotice prestate de cetățenii municipiu-

de 
la 
în

trecut la 2 630 leilui a ajuns anul pe locuitor.Ca urmare a cercetării și soluționării unor scrisori, organele și organizațiile de partid din domeniul agricol au luat măsuri pentru mai buna organizare a activității în unitățile agricole, îndeosebi în perioadele de campanii, pentru executarea la timp a tuturor lucrărilor, recuperarea unor terenuri și folosirea judicioasă a fondului funciar, asigurarea bazei furajere în fermele zootehnice, a asistenței sânitar- veterinare și a unor condiții bune pentru adăpostirea animalelor. Cer
Din experiența 

Comitetului județean 
Vaslui al P.C.R.

cetările unor sesizări, efectuate de colective conduse de membri ai secretariatului comitetului județean de partid la Întreprinderile de prelucrare a lemnului, de aparate de măsură și control și „Textila" din Vaslui, la Agrocoop și cooperativa „Prestarea" din Birlad, intr-un șir de comune și asociații economice intercooperatiste au scos la iveală unele nereguli in gestionarea fondurilor materiale și bănești, neres- pectarea prevederilor legale cu pri- . vire la atribuirea locuințelor, tendințe de căpătuială și abuzuri. Pe baza concluziilor rezultate în fiecare țean plex stărilor de lucruri negative constatate, sancționarea pe linie de partid și administrativă a celor vinovați, destituirea din funcție a unor cadre necorespunzâtoare, recuperarea prejudiciilor, pentru prevenirea în viitor a unor asemenea neajunsuri.Urmărind modul de soluționare a propunerilor, sesizărilor, reclamațiilor și cererilor oamenilor muncii, comitetul județean de partid a efectuat mai multe controale în acest domeniu în municipii, în u- nele orașe și comune, precum și în mai multe unități economice. S-au constatat, astfel, unele deficiente cum ar fi nerezolvarea la unor menii pare ziilor sesizări pentru a se preveni repetarea fenomenelor negative, unele manifestări de formalism în munca cu scrisorile și organizarea audiențelor etc. De pildă, a reieșit că la întreprinderea județeană de gospodărie comunală și locativă, la birourile executive ale consiliilor

concluziilor rezultate în fie- caz in parte, comitetul jude- de partid a stabilit un com- de măsuri pentru înlăturarea

populare ale comunelor Șuletea, Blăgești, Epureni etc. nu se acordă întotdeauna atenția cuvenită rezolvării operative a problemelor semnalate de cetățeni în scrisori și la audiențe. Primarii unor comune (Solești, Tătărani, Bălteni, etc.) nu se deplasează — săptămînal — pe bază de program, în satele componente ale comunei spre a primi în audientă pe cetățenii din localitățile respective. în comunele Alexandru Vlahuță, Zăpodeni și altele, birourile executive ale consiliilor populare nu sînt informate lunar asupra scrisorilor primite, a sesiză-- rilor din cadrul audiențelor, precum și a modului de rezolvare a acestora.în vederea înlăturării neajunsurilor constatate și asigurării respectării prevederilor hotărîrilor de partid și normelor legale privind rezolvarea scrisorilor, comitetul județean de partid a organizat colective de activiști care au acordat sprijinul necesar pentru aplicarea și respectarea fermă a acestora, pentru mai buna cunoaștere a lor. Totodată, s-a stabilit ca, lunar, biroul comitetului județean de partid și, sistematic, membrii secretariatului să fie informați in legătură cu finalizarea concluziilor reieșite în urma verificării unor sesizări, precum dovedit lism în menilor vedește mina sarcinilor cuprinse în Hotărî- rea recentei plenare a C.C. al P.C.R. care prevede asigurarea controlului aplicării pină la capăt a măsurilor stabilite prin verificarea sesizărilor și reclamațiilor cetățenilor, organizarea de dezbateri cu cadrele de conducere și alți factori cu diferite răspunderi, pe domenii de activitate, asupra concluziilor reieșite din cercetarea unor scrisori ri- dicind probleme nătate.

și cu cazurile in care s-a superficialitate și forma- rezolvarea problemelor oa- muncii. Procedeul se do- cu atît mai binevenit in lu

de o largă insem-«■acționează comite- partid contribuie.
timp a de oa- preocu- conclu-probleme semnalate muncii, insuficienta pentru valorificarea rezultate din cercetarea unor

Modul in care tul județean de intr-adevăr, la extinderea experienței pozitive în desfășurarea muncii cu scrisorile. Este necesar însă să se acționeze cu mai multă fermitate pentru înlăturarea lipsurilor care mai persistă în acest domeniu, incit în toate localitățile județului, în întreprinderi și instituții etc. factorii răspunzători să asigure îndeplinirea întocmai a hotărîrilor de partid și legilor țării privind scrisorile și audiențele oamenilor muncii, ridicarea nivelului calitativ al acestei activități.
Gheorqhe PÎRVAN 
Petru NECULA 
corespondentul ..Scînteii

în ansamblul măsurilor privind perfecționarea organizării și conducerii activității în toate domeniile vieții economice și sociale, inițiate de conducerea partidului și statului nostru, o deosebită însemnătate are Programul privind autoconducerea și autoaprovizionarea teritorială, adoptat de Conferința Națională. Referindu-se la importanța acestui document, la cerința ca prevederile lui să fie transpuse in practică în mod neabătut, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : „Programul de autoconducere și autoaprovizionare are în vedere întărirea răspunderii comunelor, orașelor și județelor in realizarea bunurilor de consum agroalimentare și industriale necesare unei bune aprovizionări, în raport cu prevederile planului și criteriile alimentației raționale, științifice. Buna aprovizionare impune luarea tuturor măsurilor pentru realizarea producțiilor stabilite".Reluăm în coloanele de față tema sporirii producției de bunuri agroalimentare și a respectării principiilor autoaprovizionării in județul Galați — județ care a cunoscut o puternică dezvoltare industrială, deci și o creștere substanțială a cerințelor de aprovizionare, a căror rezolvare este facilitată de specificul său agricol.în mod paradoxal, această zonă de cimpie străbătută de mari cursuri de apă nu-și ani in urmă, nici legumele și „aprozarele" Gaiațiului, corespunzător aprovizionate acum de tinerele grădini ale locului, cărucioarele cu mere prezente; pe străzi chiar și la sfirșit de iarnă desfid vechile păreri. Programul județean de autoaprovizionare prevede, pentru primele trei trimestre ale anului în curs, o creștere a desfacerii legumelor de cîmp cu 41,5 la sută față de aceeași perioadă a anului 1983, iar la fructe cu 16,8 la sută.Pînă în 1980, anul apariției Legii autoaprovizionării, exista prejudecata că, in județul Galați, cartofii nu se fac. Prima cultură s-a încercat, timid, în 1981. A avut or; nu succes ? Răspunsul il dă evoluția producțiilor de cartofi de toamnă în anii, ce au urmat: peste 14 000 de tone în 1982, peste 16 000 de-tone in 1983, iar pentru acest an este planificată o producție care să cu mai mult de 90 la sută rul de consum al județului, lași interval a crescut rapid ducția cartofilor timpurii vară, sortimente pentru care, urmă cu doi ani, nu se găsea nici măcar „curajul" să fie cuprinse, fie și ca poziții simbolice, în programul local de autoaprovizionare.Diversificarea producției agricole nu a afectat în nici un fel producția bunurilor „specifice zonei". Cum a fost posibil acest lucru ? Printr-o atitudine superioară față de avuția reprezentată de pămînt, prin folosirea intensivă a fondului funciar. Desigur, mulți factori — politici, economici, legislativi, de conștiință — au făcut ca buna gospodărire a fondului funciar să intre în reflexul preocupărilor atît ale organelor locale de decizie, cit și ale practicienilor — de la țăran la constructor, de la șofer la topometrist. S-ar putea aici vorbi pe larg despre imaginea pe care o oferă călătorului trecerea prin comune, cum ar fi Corod, Matca, Pechea, Folotești, Schela, unde acum, primăvara, sint pregătite pentru culturi pînă și marginile șanțurilor (de preferință — pentru sădirea cartofilor, exact planta considerată numai cu patru ani în urmă ca neadaptată zonei), iar vara s-ar putea spune că n-ai loc să arunci un ac în curți sau grădini. Pînă și printre plopii tineri din plantația . de protecție de pe malul Dunării se seamănă porumb. Ceea oe nu înseamnă că nu mai există imagini triste ale dezinteresului — în co-

producea, cu cițiva nici fructele și necesare. Piețele

acopere necesa- în ace- și pro- și de în

Pomul roditor - podoaba curții de bun gospodarS-o recunoaștem de la bun început, numărul de 1 300 000 pomi fructiferi în curțile unui județ cu ceva mai mult de 500 000 locuitori nu pare deloc o noutate, o realizare deosebită.— Așa ar fi, precizează tovarășul Zaharia Cărbunarii, prim-vicepre- ședinte al Comitetului executiv al Consiliului .popular județean Teleorman, dacă n-ar fi vorba de un județ unde, pină în urmă cu 10—15 ani, pomii erau considerați un fel de „intruși" in marea de grine sau grădinile de legume. Că Teleormanul dispune azi, in curțile gospodarilor, de peste un milion de pomi fructiferi este deci o noutate. Cîți pomi roditori aveam acum 20—25 de ani? Nimeni nu știe. Pentru simplul motiv că aproape nimeni nu-i cultiva. Puținii arbori existenți — salcimi, corcoduși, duzi ori pruni ciorăști — creșteau de la sine, pe unde li se năzărea. Se nimerea să fie în curte de om, norocul omului. Că nu e vorba de o realizare „de virf", iarăși este clar. Sîntem încă abia la începutul „carierei" de județ pomicol. Dar ne consolidăm această vocație an de an. Potrivit programului de dezvoltare a acestei ramuri, numai anul acesta numărul pomilor fructifșri din curțile populației crește cu cel puțin 70 000. Deocamdată, putem afirma cu certitudine un lucru : in Teleorman s-a dezrădăcinat prejudecata că pămîntul Burnasului ar fi ostil pomului roditor.Să nu fi iubit locuitorul din acest județ de șes copacii? Ba, dimpotrivă. Dar îi iubea ca pe ceva venit de la sine, ca pe un mare noroc. Vă amintiți de adevărata dramă din familia Moromeților din Siliștea? Li se tăiase un salcîm. Sau de răscolitorul dor de „dude dulci", al copilului Darie din romanul „Desculț"?Jindul după fructe a dăinuit in Teleorman pînă mai Încoace, zilele noastre. Și-i amintește invorbirea noastră și tovarășul Iulian Mareș, vicepreședinte al biroului executiv al Consiliului popular comunal Poroschia.— Cînd eram copil, știam cu ochii închiși curțile unde înfloreau și dădeau rod un cais, un piersic, un măr... îi consideram pe copiii acelor curți niște mari norocoși. Priveam pomii de departe, mai ales cînd dădeau în pîrg. Dar cum să te apropii, cînd stăpînii legau cîinii de ei.De ce am ales tocmai exemplul comunei Poroschia? Pentru că, după cum ni s-a explicat, tocmai de aici

a pornit acea dezrădăcinare a concepției că pămîntul Teleormanului ar fi ostil pomului roditor. Și, in același timp, a început să prindă rădăcini pomicultura în județ. Continuă interlocutorul nostru :— Nu s-ar putea spune că înainte nu s-a făcut nimic pentru a-i convinge pe săteni de frumusețea și folosul pomului din curte, dar greul a fost pînă am trecut de stadiul bine...". Că ‘ "fost cineva, roschia, s-a de cercetări „_________ „________București, multi săteni au zîmbit a neîncredere, ba au apărut și voci
„ar fi împotrivă nu cred să fi Totuși, cînd aici. Ia Po- înființat ferma Stațiunii și producție pomicolă —

care dintre măsuri a fost hotări- toare e greu de spus, mai degrabă toate la un loc. Fapt este că. în prezent, în comuna Poroschia nu mai există nici o curte fără pom roditor. Li se știe și numărul exact : 1 400. Caiși, piersici, meri, cireși, vișini. Și încă ceva : fostul chioșc, la care sătenii veneau primăvara, vara sau toamna să cumpere fructe pentru copii s-a lărgit, dar funcționează acum sub altă firmă : „Centru de achiziții — fructe și legume". Anul trecut, copiii gospodarilor s-au înfruptat din belșug cu fructele din curți, iar sătenii au predat la centrul de achiziții zeci de mii de kilograme,
Anul acesta, în curțile și grădinile 

locuitorilor județului Teleorman vor fi 
plantați peste 70000 pomi fructiferi
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sceptice : „Pămîntul nostru e bun pentru cereale și legume, nu pentru fructe. Astea merg mai sus, Ia deal".Și totuși, in livada fermei au înflorit piersicii, caișii, cireșii, merii, gutuii... Care au dat roade cum nu pomeniseră bătrinii din bătrîni prin partea locului. Deci, dovadă concretă că pomului fructifer îi place la Teleorman. Și încă ce pomi, din cei mai căutați.Da, dar prejudecata nu dispare cu una cu două, de la sine. A trebuit încă multă, multă muncă pentru a-i determina pe oameni să cultive pomi In propriile curți, au trebuit înlăturate multe obiecții. „Te cred și eu ! La fermă merg pomii, pentru că sînt pomi speciali!". Consiliul popular a intervenit la conducerea stațiunii să pună Ia dispoziție un număr de puieți. „Să văd întîi dacă se prinde la vecin". La vecin „s-a prins". Cite unul pregeta : „N-am loc în ■ curte". 
A trebuit să li se explice că n-are rost să-și ocupe curtea cu sirma pe care alerga încolo și-ncoace cîinele legat. Dar pomul „special" are nevoie și de îngrijire „specială". De unde aceste sfaturi? S-a luat măsura ca, la chioșcul care vinde puieți, să vină zilnic un specialist de la ferma pomicolă să le spună oamenilor unde și cum trebuie sădit plăpîndul pomi- șor, ce boli îl pot amenința, cum să 
i «e facă „toaleta" de primăvară etc.

care 1 600 kilograme de Poroschia", sună mere, frumos,dintre „Mâr nu ?In gospodarilor din mulțesc cu cel puțin 400 noi pomi roditori, iar în toamnă — cu alți 500. Asta. în afară de înlocuirea celor cu „viață mai scurtă", cum • este caisul.Din rîndul celor care în tinerețe au jinduit după fructe, astăzi la Poroschia s-au format adevărați specialiști în domeniul pomiculturii. Șeful fermei pomicole, inginerul Ion Cubianu, are un mod al său de a vorbi : despre oameni și despre pomi în același timp. Despre oameni cu nouă identitate de pomicultori și despre pomi cu nouă identitate de Teleorman. Cînd vorbește despre Elena Radu din Poroschia, ține să precizeze că ea altoiește piersicul „Cardinal" și „Colyns"; consăteanca ei, Tudora Țene, se consacră caisului „Humberto", „Mamaia" sau „Royal"; o alta, Alexandrina Lețu — prunului „Da- gen" sau „Tuleu gras".Soiuri de pomi care Împodobesc curțile gospodarilor atlt din comună, cit și din întregul județ. Unele chiar recomandate pentru diferite zone din țară. Iar în afara orelor de program, specialistele în altoit își au și „norme" obștești pe care le îndeplinesc cu o duioșie de adevărata mame; le vorbesc copiilor da lai

această primăvară, comună curțile se în-

școală despre munca lor, îl introduc în mirifica lume a aromelor și dul- ceții.Dar istoricul devenirii pomiculturii aici, la Poroschia, s-a repetat și continuă să se repete sub diferite forme și în alte localități ale județului. Unele, proporțional cu numărul gospodăriilor, au întrecut chiar Poroschia. Slobozia Mindra are in curțile gospodarilor 40 000 pomi fructiferi, Pietroșani — 55 000, Dobrotești —27 000, Altele însă abia încep să afle frumusețea și folosul pomului din curte : Viișoara și Traian — cite 3 000, Lisa — 2 000, iar Scrioștea... 1 000.E adevărat, vocația pomicolă a Teleormanului este incâ la început, prejudecăți învechite barează încă drumul pomului roditor spre curțile sătenilor. Un lucru este însă evident : atît condițiile pedologice, cit și cele materiale pentru dezvoltarea .pomiculturii in acest județ de cimpie există. Teleormanul are posibilități ca fiecare gospodărie să obțină fructe atît pentru consumul propriu, cit și pentru valorificarea unor cantități considerabile la fondul de stat. Dintre numeroasele măsuri ce pot fi luate de consiliile populare în această privință menționăm doar citeva : înființarea de chioșcuri care să desfacă puiet în perioadele de plantare ; a- provizionarea magazinelor sătești cu unelte' pentru pomicultură, precum și cu materiale necesare îngrijirii pomilor; antrenarea specialiștilor din cooperativele agricole de producție pentru a da sfaturi practice de sădire și îngrijire a pomilor. Și, nu în ultimul rind, demonstrațiile practice ale marilor foloase pe care pomul fructifer le aduce fiecărei gospodării.„.Semnificativă invitație, făcută de fiecare din gospodarii Teleormanului ocupați cu săditul sau ingrijitul pomilor din curte : „Să veniți cînd or înflori! Paradis nu alta". După cum, sîntem siguri, dacă i-am vizita cînd fructele abia se dezvăluie, plăpinde ca niște bobite de viață, ni s-ar spune : „Să veniți cind s-or coace ! Minune". în orice anotimp ai vizita curtea de gospodar cu pomi în curte, el ți-i va prezenta că pe ceva al lui intim, cu care se mindrește. Iar locuitorii Teleormanului încep sâ fie mîndri cu aceste podoabe roditoare de pe lîngă casele lor.
Laurențiu DUTA 
Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scînteiî”

mune ca Jorăștl, Brăhășești, Țepu. Bineînțeles că folosirea intensivă a pămîntului nu a avut ca efect

este oscilantă, ori cu creșteri prea lente, în comune ca Bălășești, Corod, Scînteiești, unde și pășunile sînt sărace, parcă ale nimănui.La acest capitol se impune și o altă remarcă : în pofida creșterii sale, efectivul de vite al populației nu a ajuns încă la nivelul prevăzut. De ce ? Desfășurînd evoluția șeptelului în cei 4 ani( de la apariția Legii autoaprovizionării se constată că, in anul al doilea, respectiv 1982, a avut loc o scădere parcă sincronizată a numărului de vite. Ulterior, efectivele au revenit spre nivelul anterior și, în prezent, in multe locuri, l-au depășit, dar scăderea din 1982 încă împiedică atingerea șeptelului prevăzut și, implicit, a nivelurilor de consum. De ce a avut loc acel recul 7 In primul rînd pentru că au fost tolerate abateri de ia regimul legal do
Producția—orientată

după cerințele consumului
însemnări din județul Galați

numai completarea gamei de produse vegetale obținute pe plan local. Cu prilejul unei convorbiri anterior publicate, reporterul a pus și următoarea întrebare : „Care este punctul nevralgic asupra căruia sînt concentrate atenția și forțele consiliilor populare ?“. Răspunsul obținut a fost : „Aprovizionarea cu lapte. Acesta este punctul nevralgic al activității noastre de autoaprovizionare". Revenind acum, am cercetat la direcția comercială a județului cum a evoluat „nivelul" laptelui și al lactatelor. Este, intr-adevăr, într-o continuă creștere. De la un an la altul cantitatea de unt și de brînzcturi desfăcute populației s-a dublat, cantitatea de lactate proaspete a crescut cu o treime, iar cea de lapte pentru consumat ca atare a crescut cu peste zece la sută.Și creșterea producției de lapte, dar chiar și creșterea efectivelor au fost posibile datorită preocupării mai atente a consiliilor populare pentru calitatea pajiștilor și pășunilor, pentru structura și productivitatea culturilor de plante furajere. Interdependența directă ce există între preocuparea consiliilor populare pentru asigurarea pajiștilor și preocuparea cetățenilor pentru a crește vite și oi rezultă din următoarea observație, desprinsă din analiza datelor statistice confruntată cu realitățile de pe teren : dinamica șeptelului este ascendentă in comune ca Pechea, Munteni, Cudalbi, Matca, Nicorești, unde, din primăvară pînă-n toamnă, devine o plăcere să privești covorul de un verde tonic, suculent, al izlazurilor, al celorlalte suprafețe de pășunat și

tăiere a animalelor. Cu toate că s-a introdus mai multă ordine în acest domeniu (consiliul popular județean a analizat în mai. multe rînduri situația), există încă localități (Corod, Matca, Ivești și altele) în care se efectuează tăieri nepermise. Este cazul ca organele locale, în primul rînd consiliile populare, să acționeze cu mai multă fermitate, să impună respectarea legii. Un alt răspuns poate fi găsit urmărindu-se activitatea de refacere a covorului vegetal al pajiștilor : planificată pentru suprafața de 25 079 ha pe întregul cincinal, ea a fost îndeplinită ritmic, an de an, cu excepția anului... 1982 I Atunci s-a ameliorat doar o treime din suprafața prevăzută. Concluzia se impune de la sine : anul 1984, anul producțiilor agricole record, să fie un an model și sub aspectul grijii față de această categorie de pămînt.Rezultatele incontestabil bune obținute în aplicarea principiilor auto-.: aprovizionării ar putea fi generalizate mai rapid dacă activitatea consiliilor populare de orientare, coordonare și control a producției agricole va fi desfășurată cu mai mult realism și dinamism, fundamentin- du-se temeinic nivelurile de producție și urmărindu-se la fel de temeinic îndeplinirea lor. Fără a umbri progresele constatate în județul Galați în domeniul autoaprovizionării, trebuie să semnalăm că, în activitatea consiliilor populare, s-au strecurat uneori și aspecte de formalism, care trebuie să dispară tot atît de repede pe cit se dorește îndeplinirea integrală a programelor.Iată, spre exemplu, unul din pro-

dusele neîndestulătoare sînt ouăle. Faptul se leagă și de scăderea efectivului de păsări din gospodăriile populației. In loc de o abordare frontală, decisă, cu termene, sarcini și responsabilități precise pentru acest important capitol al producției și aprovizionării, el lipsește cu desă- virșire din programul adoptat. Abandonarea lui privindu-se producție : âu furnizat mărul de ouă obținut în județ, cu toate că numai contribuția acestor gospodării Ia realizarea fondului de stat ar trebui să fie de 15 la sută.Izul de oarecare formalism se desprinde și din faptul că Hotărîrea consiliului popular județean nr. 29 din 25 ianuarie 1984 (pentru adoptarea programului de aprovizionare) eșalona unele sarcini pînă la... 25 ianuarie 1984 sau chiar pentru trimestrul expirat ! Reținem aceste aspecte pentru că ele se asociază cu o oarecare doză de formalism și în urmărirea înfăptuirii propriilor măsuri. Iată un exemplu : la pește și preparatele- de pește — în expresie globală — prevederile programului de autoaprovizionare sînt îndeplinite și depășite. Am reținut însă și un paradox : în vreme ce întreprinderea piscicolă Galați a livrat în ultimul an la fondul pieței 530 tone de preparate peste prevederile planului, magazinele proprii de prezentare și desfacere nu și-au îndeplinit planul de vînzări. Am încercat să dezlegăm misterul observînd sortimentul din cele 3 magazine specializate din Galați. Pescăriile ofereau la discreție — pe lîngă -alte produse — sardine sărate, care nu se caută, dar sînt aprovizionate foarte rar cu sardine congelate, foarte solicitate de cumpărători. Așadar, întreprinderea piscicolă decongelează sardinele aduse de pescadoare ca să le săreze și să le facă mai puțin vandabile. E greu de înțeles de ce, mai cu seamă din perspectiva programelor de autoaprovizionare care prevăd : întreprinderea piscicolă Galați va lua măsuri pentru producerea și livrarea unei game diversificate de produse din pește „in sortimentele solicitate de consumatori".Mai există și alte aspecte perfectibile în legătură cu îndeplinirea programului de autoaprovizionare a județului Galați. O concluzie principală se detașează însă în mod evident : aplicarea principiilor autoaprovizionării stimulează volumul și diversitatea producției agroalimentare, folosirea intensivă a pămintului, valorificarea mai bună a potențialului material și uman, cu efecte pozitive crescînde asupra satisfacerii trebuințelor populației și asupra contribuției locale la constituirea fondului de stat. Cu mai mult dinamism în ceea ce privește orientarea și urmărirea producției, rezultatele vor fi și mai bune.

e cu atît mai ciudată ultimele niveluri de gospodăriile populației doar 3 la sută din nu-

Serqlu ANDON
Dan PLAEȘU
corespondentul „Scînteii”

/fUrmare din pag. I) melie se turnase în își atesta existența capătul acela de fir. Era perioada în care humele combinatului de la Săvinești era pe buzele tuturor. Ziarele nu conteneau să a- nunțe,. de la o zi la alta, intrarea in producție a u- nor noi și noi capacități, succesele chimiștilor-texti- liști de aici interesau pe fiecare, fiindcă erau intr-un fel ale fiecăruia. Era destinul unui obiectiv național care se Înălța, era e- poca Săvineștiului, de unde porneau nu numai fire de relon sau de melană sau, mai aproape de noi, de mohair, ci firele începutului unei industrii noi. în perioada ’59—’80 s-au pus în funcțiune peste 30 de o- biective și capacități de producție, astfel incit Combinatul de fibre sintetice Săvinești este acum un complex de uzine chimice și fabrici textile pe care, numai să-î străbați de la un capăt la altul, iți trebuie o zi întreagă. Dacă n-ar fi, pe flux, atitea puncte care să te rețină !La prima vedere, refă- cînd drumul invers al fibrei, ai Imaginea unei întreprinderi textile, cu nelipsitele fire multicolore, cu nelipsitele fete cu părul strîns cu grijă în băsmălu- țe, cu privire atentă, cu mîini iuți, care intervin la timp acolo unde sofisticatele mașini nu se mai descurcă singure. Mai de mult, cînd primele detașamente de chimiste-textiliste de la Săvinești netezeau drumul acestei industrii, cînd mîinile lor incă nu se vindecaseră de bătăturile pe care sapa și secera le scriseseră adine in palme, ritualul zilei de muncă începea... la atelierul de manichiură. Nu e o glumă ; exista un astfel de atelier pe unde, obligatoriu, muncitoarele treceau în fiecare dimineață, iar mîinile incă aspre erau pregătite pentru ziua respectivă. Acum, atelierul acela a dispărut. Mîinile fetelor de la Săvinești sint netede și catifelate, , firul sintetic nu se teme de atingerea lor. Ne-am oprit în secția careI turi mei.
ra.

1957, prin

de atingerea oprit în Reion IV, secție in mai bine de trei sfer- din lucrători sînt fe- Comunista Elena Ciu- raru, maistru principal în această secție, își aminteș-

Tte de Începuturile uzinei, de primii ei pași în meserie. Și ea și soțul ei au pornit în viață de aici și fiecare realizare a colectivului, de-a lungul anilor, este și a lor, a fiecăruia.
dăruire, de a valorifica șl mai eficient rezultatele cercetării științifice, de a realiza noi sortimente, cu consumuri cit mai reduse, de a ne situa produsele Ia cel mai înalt nivel calitativ.

Pe firul nou si trainic
al unei noi tradiții industriale

De aici, acum 25 de ani, porneau nu numai primele 
fire de relon, ci și firele începutului unei industrii noi. 
In fotografie : aspect din atelierul de urzit fire de la 
Combinatul de fibre sintetice Săvinești, recent distins cu 

„Ordinul Muncii" clasa I

— Am pornit cu citeva sortimente și ni se părea extraordinar ceea ce făceam. Aveam și de ce ! Iar acum, numai producția de melană dintr-un an de zile întrece cantitatea de de pe 10 milioane de Dealtfel, combinatului tru i-a fost acordată curînd, pentru a treia în ultimii opt ani, o moașă distincție,pentru noi, este un imbold de a munci cu și mai multă

lină oi 1 nos- de oară fru-ceea ce,

Maistrul Nicolae Albu ne-a spus că, la începuturile Săvineștiului, la începuturile acestei ramuri industriale de dintre nici nu știau există între meseria lor și chimie. Combinatul acum — practic un chimiei — abia se gura. Săvinești era a chimiei intr-o izolată și de satul care i-a împrumutat numele, și de

virf, mulți tinerii veniți aici ce legăturăde oraș al prefi- o oază clmpie

orașul Piatra Neamț. Amintiri ale unei generații pe care el o reprezintă, ca și Maria Nacu, Erou al Muncii Socialiste, ca și alte sute și sute de oameni care, pășind în rindurile muncitorimii, aveau șansa să pună bazele unei industrii cu totul noi in țara noastră, șansa și mîndria pionieratului.— Săvinești, avea să ne spună directorul general al Centralei industriale de fire și fibre chimice — Săvinești, tovarășul Vale- riu Momanu, a însemnat pentru această ramură a industriei ceea ce a însemnat pentru hidroenergetică — Bicazul. Piatra de temelie, începutul. Acum există o centrală industrială grefată pe acest combinat, cel mai mare din țară și unul dintre cele mai mari și mai moderne din Europa. Acum avem prinderi de acest profil răspindite în toată țara : în Moldova — la Botoșani, Suceava, Iași, Vaslui ; apoi la rești, Brăila, Cîmpulung ; și și la Dej. îi

între-
Roman, Bucu- Corabia, >i la Luperii, .. ... ___ începutul a-cestora a fost mai ușor, se înțelege. Săvineștiul a dat cadre, specialiști, a pregătit forța de muncă, pe rînd, pentru fiecare. Le-a furnizat utilaje, piese de schimb. A rămas și ră- mîne centrul de greutate al industriei fibrelor sintetice și cred că nu e nevoie să vin cu amănunte pentru a explica de ce. Există aici un colectiv de muncitori, de comuniști, care sînt în stare să înfrunte greul pentru că s-au format în- fruntînd greul. Și sînt gata, oricînd, să împărtășească din experiența lor celor mai tineri. Și sînt gata să recunoască meritele acestora și să învețe și ei, la rîndul lor, fără încetare.Săvinești a fost începutul, piatra de temelie. A crescut de la an la an, a iradiat forță și inteligență, s-a dezvoltat și sificat de la an ducția. Și chiar rent, în ultimii mai poate vorbi

>

și-a diver- la an pro- dacă, apa- ani nu se r____ de creșterispectaculoase, de extindere pe orizontală, ca în anii începutului, prezentul nu îi este de fel lipsit de spectaculozitate. Un prezent în care se poate vorbi, iată, de o producție de trei ori mai mare decit in anul 1965. J
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PRETUTINDENI UNDE VREMEA S-A AMELIORAT

LA ÎNSĂMÎNTĂRI
-organizare exemplară,

PRIN GENERALIZAREA EXPERIENȚEI
FRUNTAȘILOR IN 1NTRECERE-ÎNSEMNATE 
SPORURI DE PRODUCȚIE ȘI EFICIENȚĂ

puternică mobilizare a
-------Grăbiți semănatul sfeclei de
STADIUL LUCRĂRILOR IN

10 APRILIE IN 10 JUDEȚE 
(După datele furnizate de Ministerul Agriculturii)

SEARA ZILEI DE
CULTIVATOARE

Județul Suprafața semănată 
- in procente -

Suprafața rămasă 
de insămințat 
- in hectare -

forțelor!
zahăr!

în această primăvară, conducerea partidului si statului a conferit înalte distincții cîștigătorilor întrecerii socialiste pe anul 1983. Un moment devenit tradițional. Și, totuși, anul acesta organizațiile județene de partid, consiliile populare județene, colectivele întreprinderilor industriale, unitățile agricole și institutele de cercetări și inginerie tehnologică au trăit emoția inaltăi prețuiri a muncii animate de gindul că răsplata bunelor lor rezultate a avut loc in anul în care sărbătorim cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și are loc cel de-al XIII-lea Congres al partidului. Sînt evenimente de mare importanță în viața politică și socială a țării, pe care comuniștii, toți oamenii muncii sînt hotăriți să le intîmpine cu rezultate cît mai bune în toate sectoarele, pentru a face din anul 1984, prin generalizarea largă a experienței fruntașilor în întrecere, un an al înaltelor performanțe productive.în legătură cu direcțiile în care s-a acționat pentru a se obține rezultatele deosebite din anul trecut, reporteri ai ziarului nostru au întreprins scurte investigații în cîteva dintre unitățile bucureștene recent distinse....Există, în viața fiecărui colectiv 
de muncă, ' momente de referință, care marchează, ca niște borne de hotar, drumul lor spre performanță. Un astfel de moment putea fi lesne identificat în discuțiile ce aveau loc, cu un an în urmă, la întreprinderea bucureșteană de țevi „Republica". Atunci se contura aici o stare de spirit pătrunsă de înaltă exigență, specifică unor hotărîri de maximă importanță. „Nu este deloc plăcut și nici comod să constați că alții sînt mai buni ca tine — se recunoștea în întreprindere în acele zile cînd numeroase alte unități bucureștene ocupaseră locuri fruntașe in întrecere. Dar vrem — nu vrem, deocamdată asta este situația : • alții ne-ati luat-o înainte deși, poate, nu au posibilitățile noastre. Soluția nu este decît una singură : să ne reconsiderăm munca și să demonstrăm că sîntem în stare să obținem rezultate net superioare".Și analizele amănunțite întreprinse la fiecare loc de muncă au demonstrat că, într-adevăr, existau numeroase resurse pentru a se realiza o producție sporită, cu consumuri mai mici de metal și de energie.

tive fruntașe bucureștene — cu îndreptățire le considerăm coautoare ale succeselor noastre.De fapt, în aceasta rezidă cauza comună a întrecerii, funcția ei de racordare a tuturor forțelor, la cauza progresului țării, întrucît, așa cum spunea secretarul general al partidului, pînă la urmă, cu toții sîntem cîștigători în marea competiție a muncii, in care fiecare iși propune să ocupe un loc cit mai de frunte.Discutînd în aceste zile și cu alți secretari de partid din unități bucu-
frisemnări din 

întreprinderi bucureștene

ORGANIZAREA SUPERI
OARĂ A PRODUCȚIEI Șl A 
MUNCII se impunea ca o condiție obligatorie a autodepășirii. în toate secțiile s-au adoptat, în acest sens, programe concrete de măsuri. Obiectivul esențial urmărit — asigurarea funcționării fiecărei instalații la parametrii normali. Au fost stabilite condițiile în care trebuie să fie efectuate reparațiile, iar în cadrul schimburilor și echipelor s-au impus o seamă de corecturi menite să conducă la o mai bună exploatare a instalațiilor. A fost introdusă urmărirea 
riguroasă a producției fizice la fie
care agregat, la fiecare loc de muncă.S-a dovedit astfel, încă o dată, că disciplina se impune temeinic și sigur atunci cînd oamenii știu precis ce au de făcut, un rol deosebit in cunoașterea și realizarea zilnică a sarcinilor avindu-1 multiplele forme ale muncii politice desfășurate de organizațiile de partid. în fiecare secție au apărut grafice și panouri cuprinzînd sarcinile de plan defalcate pe schimburi și formații de lucru, care completate operativ au permis ca la sfirșitul fiecărei zile să se știe precis ce producție s-a realizat. Ca atare, la sfîrșitul programului de lucru s-au putut organiza discuții la obiect pe baza datelor Înregistrate. Acolo unde se constatau rămîneri în urmă, erau puse în lumină, fără menajamente, cauzele și — ceea ce merită în mod deosebit subliniat — se stabileau măsuri pentru intrarea în ritmul normal.O astfel de confruntare permanentă între sarcini și realizări nu putea să nu dea roadele scontate : metalur- giștii de la „Republica" au încheiat anul trecut cu o producție-marfă suplimentară de 57 milioane lei și au depășit sarcinile la export cu 1,7 la sută, în condițiile dublării ponderii produselor noi, realizării unei productivități a muncii mai mari cu 1,2 la sută și reducerii cheltuielilor prevăzute la 1 000 lei producție-marfă cu 12,8 lei. Rezultate notabile ce au încununat eforturile lor stăruitoare prin ocuparea locului II în întrecerea din anul trecut. Iar aceasta, se înțelege, le conferă o cu totul altă poziție in ierarhia hărniciei colectivelor de muncă bucureștene.încercînd să aducem în prim plan factorii care au stat la baza acestui succes, dintr-o discuție cu tovarășul Constantin Giogu, secretarul comitetului de partid, am reținut că, între aceștia, hotărîtor s-a dovedit modul exigent în care au acționat comuniștii, faptul că nu au renunțat nici un moment la atingerea scopului propus. Chiar dacă uneori, mai ales în secțiile noi, unde se puneau probleme complexe pentru atingerea și menținerea parametrilor proiectați, greutățile păreau insurmontabile. Cu exemplul și cu fapta, comuniștii, prezenți întotdeauna în locurile cheie ale producției, au știut să găsească de fiecare dată calea prin care s-au făcut ascultați și înțeleși de oameni, demonstrînd că esențialul îl 
constituie soluționarea problemelor cu forțe proprii, fără a recurge la justificări sau la încercări de a vedea lipsuri numai la alții.— Cu alte cuvinte — ne spune interlocutorul — ne-am impus să eliminăm, în primul rînd, neajunsurile ce țineau de munca noastră. Nu putem spune că am reușit pe deplin, dar organizarea mai bună a producției este acum o realitate. Desigur, ia aceasta au avut o contribuție importantă și unitățile cu care colaborăm, nu numai cele bucureștene, ci și cele din țară — Combinatul siderurgic Hunedoara, întreprinderea „1 Mai" Ploiești, întreprinderea de utilaj petrolier Tîrgoviște, Combinatul de utilaj greu Iași, Centrala industrială a uleiurilor Brașov, întreprinderile „Balanța" Sibiu „Electro- timiș" — Timișoara și altele. De fiecare dată, în toate aceste unități am găsit solicitudine față de solicitările noastre, așa incit — și cînd spun asta am în vedere și alte colec-

remarce tovarășul Ion Filip, secretarul comitetului de partid. Chiar de la începutul cursurilor, cei ce le urmează sînt invitați să-și aleagă o temă pentru lucrarea de absolvire sau pentru promovarea într-o categorie superioară de retribuire. Temele nu urmăresc altceva decît rezolvarea unor probleme majore de la locurile de muncă ale cursanților. Și, modul de soluționare a acestora se' constituie astfel într-o temeinică atestare a gradului de pregătire atins, într-o formă activă de participare la îmbunătățirea organizării producției.Dar aici, îa „Electroaparataj", comuniștii au pus în aplicare și alte sisteme practice prin care fiecare om poate să adauge, permanent, aportul său, oricînd măsurabil, la sporul general de productivitate. în întreprin
dere funcționează 24 de colective de 
creștere a productivității muncii, 
formate din peste 250 de muncitori, 
tehnicieni și ingineri și coordonate 
de o comisie a consiliului oamenilor 
muncii. Acționînd pe baza unor programe concrete, acestea caută și stabilesc împreună cu oamenii muncii măsuri pentru încadrarea fiecărei secții in parametrii planificați, iar conducerea întreprinderii urmărește săptămînal înfăptuirea lor. Sînt luate în studiu și se propun soluții pentru reducerea manoperei Ia unele repere, se raționalizează fluxuri tehnologice, se mecanizează și automatizează diverse operații. Totul ca într-o neîntreruptă reacție în lanț ce-și sporește accelerația pe măsură ce este aplicată fiecare idee nouă. O reacție al cărei efect îl constituie sporirea cu 40 la sută în 1983 a productivității muncii față de 1980. Iar, mai recent, depășirea planului pe primul trimestru la acest indicator cu 2 la sută.

Dolj 
Iași 
Bacău 
Oh 
Buzău 
Cluj 
Suceava 
Neamț 
Covasna 
Brașov

93
93
93
91
91
61
23
22
22
21

A

1 048
795
429

1 170 
1 068
2 316 
4 648 
8 208
3 520 
3 772

Din datele furnizate de Ministe
rul Agriculturii rezultă că, pînă in 
seara zilei de 10 aprilie, sfecla de 
zahăr a fost însămințată pe 230 342 
hectare, ceea ce reprezintă 85 la 
sută din suprafața planificată. Este 
de remarcat faptul că pînă la 
această dată județele Timiș, Arad, 
Călărași, Bihor, Satu Mare, Dîmbo
vița, Alba, Hunedoara, Mureș, Bis- 
trița-Năsăud șl sectorul agricol Ilfov 
ou încheiat insămințarea sfeclei de 
zahăr. Totuși, la această dată mal 
sint de semănat cu sfeclă de zahăr 
39 658 hectare. Din tabelul- alătu
rat se pot desprinde cîteva județe 
unde mai sint de semănat mari su
prafețe. Este o situația necorespun-
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î

*
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I

zătoare, care impune măsuri ener
gice din partea organelor agricole 
județene și a conducerilor unităților 
agricole respective pentru Încheierea 
însămințăril sfeclei de zahăr în cel 
mai scurt timp, pe toate suprafețele 
planificate. Analiza datelor din ta
belul prezentat dovedește că, în 
majoritatea județelor care mai au 
de semănat, această lucrare se 
poate încheia in cel mult două zile. 
Pentru aceasta este absolut necesar 
ca In unitățile agricole in care au 
mai rămas suprafețe de semănat, 
specialiștii să urmărească perma
nent starea terenului, să dirijeze
operativ forțele mecanice pe solele t 
zvintate, unde se poate lucra.

I.A.S. Siliștea, județul Brăila s formația condusă de tehnicianul Stelian lonescu, șeful fermei nr. 5, lucrează la pregătirea terenului și insămințarea 
porumbului Foto : Corneliu Ifrim

Productivitate, calitate și eficiență la 
nivel înalt — iată trăsăturile definito
rii ale activității pe care o desfășoa
ră harnicul colectiv de la întreprin
derea bucureșteană de țevi „Repu
blica", situat pe locul doi în între
cerea socialistă pe anul precedent

Foto : S. Cristian

reștene fruntașe în întrecere — unele autoare ale unor performanțe deosebit de prestigioase — ne-am convins că exemplul celor de la „Re- ■ publica" și-a găsit „omologarea" adecvată in multe alte locuri, unde succesele înregistrate se întemeiază, în linii mari, pe aceleași elemente menite să pună mai bine în valoare resursele existente, să confere muncii o nouă calitate, printr-o investiție mereu sporită de pricepere și inteligență tehnică. Din faptele și argumentele consemnate s-a desprins limpede o idee de mare însemnătate practică : rezultatele cele mai bune 
s-au obținut acolo unde organizațiile 
de partid, acționind in spiritul indi
cațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
au reușit să concentreze eforturile 
colectivelor de muncă spre probleme
le prioritare, pe baza unor programe 
de acțiune concrete pentru sporirea accentuată a productivității muncii, pentru ridicarea nivelului tehnic și calitativ al producției, pentru creșterea eficienței acesteia.

SPORIREA ACCENTUA
TĂ A PRODUCTIVITĂȚII 
MUNCII, așa cum arată nu o dată faptele, implică în primul rlnd o preocupare temeinică, perseverentă pentru ridicarea nivelului de pregătire tehnico-profesională a personalului muncitor. Căci bătălia pentru creșterea productivității este, în esența ei, o bătălie pentru îmbogățirea cunoștințelor tehnico-profesiona- le și afirmarea largă a oamenilor in procesul de perfecționare a activității productive. Un exemplu elocvent în această privință am consemnat la întreprinderea „Electroaparataj", situată în întrecere, consecutiv în ultimii trei ani, pe locul I. Aici, ca dealtfel în aproape toate unitățile bucureștene, funcționează în fiecare an diverse cursuri de perfecționare profesională. „De la începutul acestui cincinal însă ele au fost organizate într-o concepție nouă : nu ca simple forme de transmitere și Însușire abstractă de noi cunoștințe, ci ca 
modalități de soluționare a unor 
probleme concrete de la locurile de 
muncă ale cursanților" — a ținut să

MODERNIZARE Șl EFICI
ENȚĂ. Un rol deosebit de important în ascensiunea spre cele mal înalte performanțe îl are astăzi pro
movarea progresului tehnic. Și este firesc. Competitivitatea impune însușirea și aplicarea celor mai înaintate cuceriri ale științei și tehnicii, stimularea creației ' tehnice proprii. La întreprinderea de utilaj chimic P,Grivița roșie“, aflată și,, ea, tr.ei ani la rînd, pe locul I în întrecere, preo- cupările in această direcție — ne spune Ilie Bologa, secretarul comitetului de partid — s-au concretizat în asimilarea, în 1983, a 18 tehnologii noi, în perfecționarea, fluxurilor de fabricație a preselor de vulcanizat și reșapat anvelope, a răcitoarelor de ulei și a altor produse. în ultimii trei ani, aici au fost brevetate 13 invenții, a căror eficiență economică este de 100 milioane lei pe an. între aces- tea se detașează, în mod deosebit, instalația de încălzire a pulpei de alumină, tehnologia de placare prin sudură cu două benzi de electrod, agregatul cu agitare mecanică și balbotare pentru fermentații aerobe, instalația pentru evazarea hidraulică a țevilor în plăcile tubulare. Durata 
de asimilare a noilor utilaje tehno
logice a fost scurtată la jumătate, 
iar valoarea produselor noi și repro- 
iectate a fost sporită la 80—85 la 
sută.Sînt toate aceste rezultate o dovadă a faptului că oamenii nu se mai com
pară doar cu ei înșiși. într-un autentic spirit_ de emulație, ei înțeleg că 
trebuie să se confrunte permanent cu 
tot ceea ce apare mai valoros pc 
plan mondial. Și cea mai concludentă. expresie a înțelegerii acestui 
adevăr o constituie multiplele forme 
de conlucrare directă statornicite 
între specialiștii din producție și cei 
din invățămintui superior sau din 
unitățile de cercetare. Rezultatele unei asemenea colaborări sînt evidente. în vederea accelerării modernizării și ridicării calității produselor — după cum ne relata ing. C. Sederiaș, directorul întreprinderii de mașini electrice — în această unitate, situată pe locul II în între
cere, s-au elaborat ample programe 
Ia care participă, alături de colective 
largi de specialiști din producție, 
numeroase cadre din institutele de 
cercetare-proiectare de profil și de 
la institutul politehnic. Efectul : acum, o serie de produse, cum sînt noile grupuri electrogene de 38 KVA și 125 KVA, fără contacte electrice alunecătoare, motoarele de curent continuu pentru mașini-unelte, motorul sincron autopilotat. fără contacte electrice alunecătoare, se situează 
prin parametrii tehnico-funcționali 
Ia nivelul celor mai bune produse 
similare realizate pe plan mondial. Concomitent, au fost înlocuite importurile pe devize convertibile.Stimularea puternică a inițiativelor pentru promovarea noului, izvo- rîte din secțiile și atelierele de proiectare și producție, au făcut ca o- dată cu asimilarea șl modernizarea produselor șl tehnologiilor să se ob
țină importante economii de materii 
prime și materiale, îndeosebi de cupru și oțel electrotehnic. întreprinderea depășindu-și sarcinile planificate la toți indicatorii și supli- mentîndu-și substanțial producția pentru export.Desigur, nivelurile atinse, de neconceput cu mai multi ani în urmă, nu sînt niveluri limită. O spun ritmurile rapide în care au fost do- bîndite, dar o spun, mai ales, proiectele și mai îndrăznețe ce urmează să fie realizate de harnicele colective de oameni ai muncii din Industria Capitalei. Ele polarizează in prezent capacitatea și inițiativa creatoare ale muncitorilor și specialiștilor bucureșteni, hotăriți să intîmpine cu noi și prestigioase realizări cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIII-lea al partidului.

Ilie ȘTEFAN 
Dumitru TÎRCOB

După ploi, semănatul porumbului a fost reluat în multe locuri
Ritmul în care s-au desfășurat pînă acum însămînțările In Județul 

Brăila dovedește că există reale posibilități pentru încheierea acestor 
lucrări Ia termenul prevăzut și in condiții superioare de calitate. în 
sprijinul acestei afirmații aducem rezultatele obținute pînă acum — 
s-a încheiat insămințarea la sfecla de zahăr, mazăre, ovăz, lucernă, 
borceag, este pe terminate semănatul florii-soarelui, iar săminta de 
porumb a fost pusă sub brazdă pînă marți seara pe 7 200: hectare — 
și evidențiem numeroase fapte constatate pe teren, pe parciirsul 
cîtorva zile, în mai multe unități agricole din diferite zone ale 
județului. Asupra unora dintre ele vom insista in rindurile care 
urmează.

Unde organizarea este 
bună, nu există „criză de 
timp". Afirmația aparține inginerului Radu Becleanu, directorul I.A.S. Siliștea, care in continuare ne-a spus : „Dotarea tehnică s-a făcut în funcție de suprafața și complexitatea unității. Cu mijloacele de care dispunem, printr-o distribuire echilibrată și operativă a acestora pe lucrări și perioade, putem să ne încadrăm în viteza stabilită. Așa înțelegem să traducem in viață acum, in campanie, indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu de a acționa cu multă chibzuință, prin cele mal adecvate măsuri tehnico-organizatorice. pentru ca întreprinderile agricole de stat să devină cu adevărat unități model. întreprinderea noastră este complexă. în sectorul vegetal avem toată gama de culturi de primăvară, inclusiv 1 500 hectare de orez. De aceea, acordăm cea mai mare atenție folosirii la întreaga capacitate a parcului de mașini, astfel îneît lucrările să se desfășoare în flux la toate culturile".Acest mod competent de a gîndi și a acționa aveam să-1 constatăm la fața locului. Pe o parcelă de la ferma nr. 5 se însămînțau ultimele suprafețe de floarea-soarelui. Cu trei zile Înainte, cei șase mecanizatori din formație știau cu exactitate ferma și parcela unde vor lucra. La ora 12, la aceeași fermă, pe sola nr. 21, surprindem momentul începerii insămințării celor 350 hectare de porumb. Aici îl întil- nim pe inginerul-șef al unității, Ion Calcan, care ne spune : „De dimineață pînă la ora 10, cei doi mecanizatori au insămințat floarea- soarelui la altă fermă. într-o oră au reglat semănătorile și au Început să semene porumb". De o parte a unui canal de irigații acționa o formație de trei tractoare la pregătirea terenului și erbicida- re. de cealaltă, pe o suprafață pregătită anterior, pe care fără nici o exagerare am putea-o asemui cu un strat de pămînt proaspăt greblat, două semănători încorporau

in sol sămînța de porumb. Intr-un scurt popas la capătul solei pentru umplerea cutiilor cu sămînță, mecanizatorul Ion Danciu ne spune : „Programul ne e stabilit pe zile și parcele de la începutul campaniei, iar cînd se produc modificări sîntem anunțați din timp. Așa se face că de cînd am început semănatul sfeclei de zahăr și pînă voi termina cu orezul nu voi sta o oră pentru că Întotdeauna am teren pregătit. Niciodată n-am lucrat mai bine organizat ca în acest an".

sămînțarea porumbului în cultură intensivă Ia ferma nr. 12, în cîmp nu era nici o semănătoare. De ce 7 Tehnicianul Gheorghe Gheorghe, șeful fermei, a motivat că n-are combinatoare pentru pregătirea patului. germinativ, iar semănătorile care lucraseră la sfecla, de . zahăr n-au fost pregătite pentru porumb. In cîmp. cele spuse de șeful de fermă nu s-au confirmat. N-au fost aduse nici semănătorile anume pregătite pentru porumb, iar terenul (pregătit cu agregatele compuse din discuri, grape și lame nivelatoare) nu mai avea nevoie de încă o lucrare cu combinatorul. Iată cum, din cauza organizării defectuoase s-a pierdut o zi bună de lucru. în legătură cu cele constatate, am cerut părerea tovarășului Vasile Stoica, președintele consiliului agroindustrial Viziru, prezent pe terenurile acestei întreprinderi. „Totul pornește de la lipsa unui program clar de lucru pe culturi, ferme și
ÎN UNITĂȚI AGRICOLE DIN JUDEȚUL BRĂILA

Nu departe se află terenurile orezăriei. Se înserase. Era momentul cînd se trecea de Ia încorporarea în sol a erbicidelor, la dis- cuirea terenului pe timpul nopții. E drept, insămințarea orezului va începe abia la 20 aprilie. Dar de pe acum, aici se lucrează zi și noapte. De ce ? Așa cum ne spunea directorul Întreprinderii, pămintul din această zonă este de tip lutos- argilos. Aceasta obligă la alegerea cu cea mai mare atenție a momentului cel mai potrivit pentru efectuarea lucrărilor și, bineînțeles, realizarea neîntîrziată a acestora.La I.A.S. Siliștea se gindește și se acționează în perspectivă. Cînd va începe semănatul orezului, se va putea lucra din plin. Procedînd așa, „criza de timp" ce se manifesta în anii' anteriori și care, datorită aglomerării lucrărilor, ducea la abateri de la calitate, a fost eliminată. Acum, fiecare mecanizator are de lucru, oră de oră. pe toată durata campaniei și dispune de condiții să execute numai lucrări de bună calitate.
Nici o oră, nici o zi nu 

trebuie irosite I Cu totul altfel se petrec lucrurile la I.A.S. însurăței. Deși în ziua precedentă, directorul unității, ing. Aurel Marinescu, stabilise să se înceapă în-

utilaje. în urma analizei făcute chiar azi a rezultat că într-o serie de ferme ale acestei unități, utilajele nu sint folosite la întreaga capacitate. Măsurile stabilite de noi acum vizează tocmai înlăturarea a- cestor neajunsuri de natură organizatorică".
întreaga activitate politi

că și organizatorică se des
fășoară acum în cîmp. „Acum, în campanie, munca politică și organizatorică se desfășoară numai în cîmp, in mijlocul formațiilor de lucru — ne spune tovarășul Octavian Voichiță, președintele consiliului agroindustrial Traian. Exemplul în muncă al comuniștilor exercită o influență pozitivă în activitatea formațiilor de lucru în care sint integrați. în plus, fiecare comunist are o sarcină precisă și raportează de îndeplinirea acesteia. La sfirșitul fiecărei zile de lucru, analizăm activitatea unităților pe lucrări, pe baza realizărilor fiecărei formații. Acolo unde este cazul, intervenim pentru intensificarea eforturilor și concentrarea forțelor, în scopul realizării unei mai mari mobilități de acțiune". Un singur exemplu este concludent pentru modul în care se acționează practic. Din 24 de tractoare „A 1800“, patru s-au defectat

CĂLĂRAȘI 8 Răspundere sporită pentruPe ogoarele județului Călărași s-a trecut Ia insămințarea porumbului. în raidul nostru am surprins cîteva aspecte de muncă în unitățile consiliului agroindustrial Dra- goș Vodă, unde au fost semănate suprafețe mai mari cu porumb, iar viteza de lucru este în creștere. Gheorghe Voinea, organizatorul de partid, ne înfățișează cum se lucrează în această campanie in unitățile agricole din acest consiliu agroindustrial. Suprafața de însă- mînțat este de 18 139 hectare. Utilajele sint constituite în agregate complexe. Se lucrează In formații mari, pentru a se putea interveni prompt la înlăturarea defecțiunilor.„Față de alți ani, sîntem mai. bine organizați — ne spune șeful secției de mecanizare nr. 3 de la C.A.P. Vîlcele, Grigore Burloi. Timpul, iată, presează si sîntem hotăriți să recuperăm grabnic in- tîrzierile determinate de starea vremii. în patru zile am semănat 300 de hectare cu floarea-soarelui. 290 hectare cu sfeclă de zahăr și 290 hectare cu plante furajere. Acum

pregătim terenul pentru porumb. La ferma nr. 3 am și început semănatul acestei culturi". „Bătălia de azi e porumbul" — spune și mecanizatorul Ion Radu, care împreună cu Nicolae Săilă, Constantin Chi- racheș, tocmai coboriseră de pa tractoare. Era ora prînzului și sosise mîncarea caldă. Ion Mihuț, președintele C.A.P. Vîlcele, ca?e recepționa lucrările făcute, ne spune: „Pe aceste 92 hectare pregătim terenul pentru porumb. Totul se desfășoară în flux neîntrerupt. Calitatea lucrărilor Îmi Întărește convingerea că pe această solă vom realiza cel puțin 20 000 kg știuleți la hectar".„Fiecare oră bună de lucru trebuie folosită din plin" — precizează Trandafir Năftăilă. care se oprise numai să verifice semănătoarea și să o încarce cu sămînță. Să o verifice, pentru că el, mecanizator cu 17 ani vechime la ferma 7 a I.A.S. Ivănești, nu-și poate permite să facă lucrări de slabă calitate. La ferma nr. 1 a I.A.S. Ivă- nești, condusă de inginerul Grigore

calitatea lucrărilorHangu, ogoarele sînt pregătite ca la carte. Au fost lucrate de formația de mecanizatori din care fac parte Nicolae Mancaș, Nicolae Neagu, Ion Motică și Alexandru Toader. La sfirșitul zilei terminaseră de pregătit și erbicidat 30 de hectare. Remarcăm buna organizare a muncii. Cu un agregat se execută lucrările care, în trecut, se făceau cu trei mașini. „Anul acesta trebuie să obținem producții record și. de aceea, in întreprinderea noastră cuvîntul de ordine este calitatea lucrărilor — precizează inginerul Ion Croitoru, directorul I.A.S. Ivănești. După cum vedeți, munca este temeinic organizată. Fiecare om știe ce are de făcut".Sînt numai cîteva aspecte semnificative de muncă din această campanie care demonstrează că aici, ca șl in alte unități agricole din județul Călărași, se acționează cu răspundere pentru a se pune temelii bune recoltei din acest an.
Rodica S1MIONESCU
corespondentul „Scinteii"

!n prima zi de lucru din cauza reparațiilor necorespunzătoare, ceea ce însemna 240 de hectare mai puțin în două schimburi la pregătirea terenului. Pentru a se asigura funcționarea fără întrerupere a întregului parc de tractoare, a fost organizat un atelier special care execută reparații în cursul nopții. Ga urmare, întreruperile au fost cu totul eliminate. Rezultatul acestui stil activ de lucru ? A fost Insă- mînțată 30 la sută din suprafața prevăzută, iar după Încheierea lucrărilor la sfecla de zahăr și floarea-soarelui se lucrează cu 87 de semănători la porumb. Procedînd Ia fel, unitățile agricole din consiliile agroindustriale Bărăganu, Cireșu și Romanu au insămințat între 30 și 35 la sută din suprafața planificată.Din discuția cu tovarășul Vasile Stoica, președintele consiliului a- groindustrial Viziru, am reținut că pentru a se crea front larg de lucru la însămînțări, în afara celor 85 de tractoare care lucrează în timpul nopții, a fost generalizat schimbul prelungit la pregătirea terenului cu două-trei ore după lăsarea serii, ceea ce înseamnă peste 300 de hectare în plus pe zi.
„Drumul spre recolte 

mari ni-l croim prin munca 
noastră tenace". Aprecierea aparține tovarășei Vasilica Popescu, președintele C.A.P. Cazasu, unitate care și-a ciștigat de-a lungul anilor un binemeritat prestigiu dobîn- dit prin muncă .și recolte mari. Rememorăm un episod semnificativ. La 31 octombrie 1981, cu prilejul vizitei de lucru efectuate în această unitate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat posibilitățile reale care există aici pentru obținerea unor producții agricole superioare. De atunci, an de an, cooperatorii de aici acționează cu responsabilitate în spiritul indicațiilor date de secretarul general al partidului. Și rezultatele n-au întîrziat, unitatea obținînd de atunci cu regularitate peste zece tone de porumb la hectar și producții sporite la celelalte culturi. Am făcut aceste referiri întrucît, în acest an, ștacheta producțiilor a fost ridicată la 20 de tone de porumb știuleți la hectar pe 70 la sută din suprafața unității. Am fost în cîmp, împreună cu inginera Antonica Cîrstei, la o formație care începuse însămința- rea porumbului in cultură intensivă. Pe terenuri unde, odată cu arăturile de toamnă, au fost încorporate sub brazdă ingrășămintele organice și care apoi au fost fertilizate cu Îngrășăminte chimice în doze diferențiate, potrivit datelor din cartarea chimică, se semăna in sol bine mărunțit, afinat și nivelat, iar semănătorile erau reglate la o densitate de 80 000 de plante la hectar, așa cum prevede dealtfel tehnologia acestei culturi.In județul Brăila, Însămînțările de primfvară au început bine. Pînă în dimineața zilei de 11 aprilie, au fost insămînțate 62 000 de hectare, adică 28 la sută din suprafața planificată, iar la pregătirea terenului există un avans de 25 000 de hectare. Timpul instabil a stin- jenit in multe locuri buna desfășurare a lucrărilor. După cum ne-a informat tovarășul Ion Susanu, directorul direcției agricole județene, ier. dimineață insămințarea porumbului a fost reluată în patru consilii agroindustriale care au terenuri nisipoase : Cireșu, Dudești, însurăței și Bărăganu. Acum, specialiștii din celelalte unități urmăresc permanent starea terenului pentru ca lucrările să fie reluate cu toată intensitatea in întreg județul.

lucian C1UBOTARU 
Corneliu IFRIM 
corespondentul „Scinteii"
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Realitatea muncii-o permanență 
a activității politico-educativeîn urmă cu doi. ani au luat ființă pe lingă comitetele de partid din întreprinderi industriale, unități agricole și instituții comisii ale propagandiștilor și agitatorilor, cu menirea de a sprijini organele de partid în coordonarea unitară a activității de propagandă și agitație, în vederea sporirii forței de influențare a acesteia. Deși scurtă, această perioadă a permis cristalizarea și acumularea unei experiențe valoroase, conturarea unui stil de lucru specific, activitatea acestor comisii răs- frîngîndu-se pozitiv asupra muncii politico-educative, sporind aportul acesteia la mobilizarea oamenilor muncii în vederea îndeplinirii sarcinilor economico-sociale. Cum își desfășoară, concret, activitatea aceste comisii ? La această întrebare își propun să răspundă însemnările ce urmează, rezultat al unor investigații circumscrise în raza cîtorva unități industriale din județele ALBA și VASLUI....Sintem Ia ÎNTREPRINDEREA DE RULMENȚI DIN BÎRLAD. Inginerul Constantin Foarfecă, secretarul comitetului de partid, vorbin- du-ne despre contribuția comisiei de aici la buna pregătire politico- ideologică a oamenilor, apreciază :— Comitetul de partid are acum în această comisie (compusă din. 15 membri) un. sprijin real în îndrumarea, pregătirea și controlul întregii activități a celor peste 180 propagandiști și agitatori. De cind a fost creată, activitatea acestora a dobindit mai multă consistență, continuitate și eficiență, ceea ce se oglindește firesc și în obținerea u- nor bune rezultate, in. producție, în aplicarea unor valoroase inițiative muncitorești. Dar să mă explic.Pornind de la cerința sporirii for

ței de inriurire a învățămîntului politico-ideologic, comisia a organizat, pe baza concluziilor reieșite din controlul desfășurării învățămîntului, o serie de. acțiuni metodologice,. vizind cunoașterea și însușirea unor metode valoroase de lucru cu cursanții. Propagandiști cu experiență au prezentat modul in care se pregătesc, felul în care antrenează cursanții la dezbateri, cum folosesc materialele ilustrative aflate la indemină. în ultimele luni, asemenea activități au fost con-

economisirea unor însemnate cantități de materii prime, energie și Combustibili. Astfel, aplicarea inițiativei „Să economisim fiecare gram de metal prin folosirea capetelor de bară, a Procurilor" a determinat, numai in 1983, diminuarea cheltuielilor materiale cu peste 21 milioane lei,, prin reintroducerea in circuitul productiv a circa 2 400 tone oțel. De asemenea, inițiativa „Să lucrăm o zi din lună cu energie și combustibil economisit" s-a soldat cu economisirea
însemnări din județele Alba și Vaslui

tsacrate dezbaterii căilor de înfăptuire a programului de sporire ă productivității muncii, . de valorificare superioară și economisire severă a materiei prime, energiei și combustibilului, explicării și aprofundării noului sistem de organizare și retribuire a muncii în acord global.Susținerea și extinderea unor inițiative muncitorești cu mare efect economic constituie un alt domeniu în care comisia iși aduce o importantă contribuție. Membrii comisiei au contribuit astfel la incetătenirea unor metode de lucru cu mare forță de influențare politico-educativă : convorbirile la locul de muncă, în- tilnirile cu fruntașii, dezbaterea operativă, pe baza calculelor economice, a unor cazuri concrete de încălcări ale disciplinei tehnologice, de nefolo- sire a timpului de lucru. Așa se face că acum valoarea unor asemenea inițiative a fost, bine înțeleasă de sute și sute de oameni ai muncii, antrenați lâ realizarea obiectivelor acestor inițiative, ceea ce a avut drept efect

a 1 650 tone combustibil convențional și a 2 400 MWh energie electrică.La ÎNTREPRINDEREA DE COVOARE DIN ALBA IULIA, activitatea celor 13 membri ai comisiei a dat bune rezultate în ceea ce privește ancorarea strînsă a invățămin- tului politico-ideologic în problemele întreprinderii, in viața acestui tinăr colectiv muncitoresc. Avind în vedere faptul că rolul propagandistului este hotăritor în acest sens, comisia a acordat o atenție deosebită perfecționării pregătirii propagandiștilor, solicitînd la asemenea instruiri cadrele de conducere din întreprindere, pentru a-i informa pe propagandiști și a le pune la înde- mînă date și fapte concrete privind preocupările prioritare, ale oamenilor muncii de aici. Merită amintită in acest sens pregătirea desfășurată la tema privind folosirea cu randament a timpului, de lucru. „A fost un binevenit prilej pentru o' analiză substanțială a modului cum smt utilizate : cele 480 de minute ’ale zi
Valorificarea moștenirii culturale
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datorie patriotică a cercetătorului de azi

In timpul orelor de curs la Institutul de mine din Petroșani

lei de muncă, a situației tnvoiriîor, absențelor nemotivate, a nereallză- rii unor norme de către o parte dintre muncitori (cei noi mai ales), a fluctuației forței de muncă etc. — sublinia tovarășul Ioan Scheau, secretar adjunct al comitetului de partid. Cu acest prilej au fost puse la lumină citeva direcții de acțiune prioritare asupra cărora propagandiștii trebuie să atragă atenția cursănților.. să le dezbată în profunzime, să convingă de importanța .folosirii integrale a timpului productiv, să mobilizeze întreg colectivul in acest sens.în urma unor analize și studii realizate de comisia de propagandiști și agitatori, . comitetul de partid și-a îndreptat, deopotrivă, preocupările înspre antrenarea mai sistematică a cadrelor de conducere, a maiștrilor îndeosebi, în activitatea politico-educativă. S-a realizat, astfel, o colaborare mai strinsă a acestora cu agitatorii, popularizîndu-se operativ și sistematic fruntașii in producție, faptei» cu incărcătură morală superioară și, deopotrivă. supunindu-se criticii ferme a opiniei publice actele de indisciplină, lucrul de mîntuială".Activitatea comisiei de propagandiști și agitatori de la ÎNTREPRINDEREA MECANICA VASLUI, ne spunea tovarășul Titi Moruzi, secretar adjunct al comitetului. de partid, s-a răsfrint favorabil asupra muncii agitatorilor, sporind operativitatea acțiunilor acestora. De pildă, tehnicianul Eugen Mărăndes- cu, maistrul Aurel Secară, inginerul Eugen Romilă, maistrul Gică Coz- ma, inginerul Viorel Gologan ș.a. au desfășurat cu promptitudine activități pentru înțelegerea și apro-' fundarea, la nivelul fiecărei formații de lucru, a noului sistem de organizare și retribuire a muncii în acord global. în sprijinul lor a fost elaborat un carnet al agitatorului cu foarte utile date și informații ce pot fi folosite cu mare eficiență in discuțiile cu oamenii muncii, ca argumente convingătoare. Fără îndoială, munca agitatorilor se regăsește in succesele obținute de întreprindere, care și-a reînnoit substanțial producția și a îndeplinit și depășit planul la toți indicatorii.înfățișindu-ne asemenea preocupări, interlocutorii noștri, au subliniat că aportul acestor comisii la perfecționarea activității de popularizare și cunoaștere a politicii partidului nostru, la educarea revoluționară, patriotică a oamenilor muncii, ar putea spori dacă membrii lor ar cunoaște.mai operativ, mai amănunțit experiența 'dobindită de alte ■ comisii, prin organizarea mai multor' consfătuiri și schimburi de experiență intre acestea.' . ■
S. A CHIM, Șt. DJNICĂr 
P. NECULA

PREGĂTIREA STUDENȚILOR 
în strînsă concordanță cu cerințele 

revoluției tehnico-științificebioza celor două generații (studenți și cadre didactice) ■ să aibă finalitate: rezultatele cercetării să fie aplicabile in practică imediat — cind se rezolvă o problemă practică cerută de economie — sau publicabilă — cind reprezintă o cercetare fundamentală și conține un adevăr nou. Materializarea lor teoretică se realizează prin comunicarea la sesiunile științifice anuale organizate in institut și desigur publicarea lor in buletinul științific „Lucrările științifice ale I.M.P." care se află la al XV-lea volum de apariție.întregul potențial de cercetare al institutului,1 mobilizat plenar, a reușit să rezolve o serie de probleme solicitate de progresul continuu al industriei extractive. Dintre aceste realizări cu influență deosebită asupra procesului de formare profesională a studenților noștri, cu inriurire fundamentală in formarea plurivalentă a viitorilor in gineri-mineri, menționăm : alegerea și dimensionarea susținerii lucrărilor miniere pentru diferite cîmpuri miniere din Valea Jiului ; stabilirea metodelor de exploatare a șisturilor bituminoase do la Anina ; folosirea optimă a utilajelor și eliminarea locurilor înguste in fluxul de excavare, transport și haldare din bazinele miniere Rovi- nari și Motru ; proiectarea și realizarea unei instalații mobile de perforare tip IMP-2 intrată în producție de serie ; automatizarea instalațiilor de extracția din industria minieră etc.Activitatea studenților în domeniul 'creativității, științifice se caracterizează si prin elaborarea proiectelor de diplomă care abordează o tematică legată in principal de : introducerea in circuitul economic de noi resurse de cărbune, prin trasarea si redimensionarea pilierilor de siguranță ; proiectarea și dimensionarea unor noi tipuri de susțineri pentru lucrările miniere ; organizarea proceselor tehnologice din subteran și carieră și conducerea acestora cu ajutorul calculatoarelor ; stabilitatea în timp a taluzurilor de lucru și haldelor din carierele de lignit ; proiectarea deschiderii, pregătirii și exploatării unor noi cimpuri miniere, mecanizarea ,și automatizarea complexă a proceselor tehnologice din industria minieră ; valorificarea zăcămintelor de minereuri cu conținuturi sărace ; electrosecuritatea în minerit etc.Un alt factor de integrare și modernizare a invățămintului superior minier îl constituie deplasarea procesului de instruire pe marile platforme industriale ale Văii Jiului și ale zonelor limitrofe — Motru, Ro- vinari, Deva, Brad etc. — cu discipline ca : exploatări miniere: subterane ; topografie minieră ; exploatări miniere la zi ; aeraj’ și protecția muncii ; prospecțiuni și. explorări miniere ; săparea și susținerea lucrărilor miniere : prepararea substanțelor miniere utile ; mașini miniere ; mașini și acționări electrice; electrificarea minelor etc..Dezvoltarea și modernizarea invăță- mintului superior minier au depins întotdeauna și de dezvoltarea și modernizarea continuă a bazei materiale. La institutul nostru spațiile de invățămint s-au dezvoltat, numărul laboratoarelor a crescut simțitor, iar zestrea lor s-a îmbunătățit permanent. Numai in ultimul an am creat și utilat noi laboratoare de construcții miniere subterane ; prospecțiuni și explorări miniere ; exploatări miniere la zi ; mecanica fluidelor ș'.a.Utilizînd la maximum mijloacele de care dispunem, cadrele didactice, studenții institutului nostru acționează consecvent pentru transpunerea în viață a sarcinilor ce ne revin din documentele de partid, din prețioasele indicații date de tovarășul Nicolae Ceaușescu în vederea realir zării unei conlucrări tot mai strinse între invățămint, cercetare și producție, a folosirii mai depline a puternicei baze materiale de pe platforr mele cercetării, învățămîntului și industriei, în vederea soluționării mai rapide și mai eficiente 'a sarcinilor puse în fața școlii superioare, în fața științei și dezvoltării tehnologice actuale.
Prof. unîv. dr. ing. 
Dumitru FODOR 
rectorul Institutului de mina 
Petroșani

tru studenții noștri la întocmirea ■ proiectelor, in activitatea de instruire și cercetare.Modernizarea sistematică a meto- ‘ delor de transmitere a cunoștințelor in ritmul impus de progresul rapid al științei și tehnicii se referă atit la conținut, cit și la metodele de1 predare. avind mereu în atenție ca materialul. predat șă fie în permanență actualizat prin eliminarea noțiunilor învechite, selecționarea și sistematizarea datelor, introducerea permanentă a noului. Această revizuire și aducere „la , zi“ a cursurilor și_ lucrărilor practice este condiționată de o informare bogată a cadrului didactic, desfășurarea unei asidue cercetări științifice și încadrarea rezul-

Sarcinile mari, complexe ce revin din documentele partidului nostru, din orientările și indicațiile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, industriei extractive determină obligații de mare răspundere și pentru invățămintul superior minier din Valea Jiului privind formarea cadrelor necesare, temeinic pregătite pentru a putea rezolva multiplele probleme privind valorificarea superioară a rezervelor de substanțe minerale utile, creșterea producției de cărbune cocsifica- bil și energetic și depășirea greutăților impuse de criza act.uală de materii prime, energie și combustibil.Factorii de conducere ai Institutului de mine din Petroșani orientează sistematic activitatea cadrelor didactice spre însușirea și adoptarea unor metodologii moderne și eficiente, care Să răspundă integral cerințelor de formare a cadrelor in concordanță cu exigențele revoluției tehnico- științifice contemporane, cu comandamentele creșterii eficienței înyăță- mintului superior. în această privință acționăm pentru modernizarea in- vătămintului. perfecționarea metodelor și mijloacelor de instruire si creșterea aportului institutului la re- ' zolvarea complexelor probleme cu care se confruntă mineritul românesc. La Institutul de mine Petroșani sc fac eforturi susținute pentru a îmbunătăți continuu conținutul planurilor de-invățămint și al programelor analitice, pentru a le situa tot timpul în plină actualitate. Ele prevăd un profil lărgit de . pregătire la ambele facultății"’1 în acest sens,"fti" cadrul Facultății de mine, pregătirea tehnologică -s-a îmbunătățit prin introducerea unor noi discipline de adin- cire a specializărilor in domeniile : săpării și susținerii lucrărilor miniere, exploatărilor miniere (zi și subteran), preparării substanțelor minerale utile și topografiei miniere, cunoașterii zăcămintelor cu conținut foarte scăzut de metale și alți component utili prin metode moderne. In același timp, la Facultatea de mașini și instalații miniere se lărgește profilul de pregătire al specialiștilor atit "in domeniul minier, cit și în domeniile mecanic și. electric, corespunzător cerințelor specifice ramurii economice pentru care ii pregătim.De. o deosebită atenție se bucură și disciplinele fundamentale (matematică, fizică, chimie), in vederea imbunătățirii conținutului, pentru a fi cit mai aproape de activitatea inginerească și de cerințele de investigare și experimentare tehnică, elaborîndu-se lucrări didactice ce constituie veritabile îndreptare pen

prima tinerețe, am colindat satele Gorjului, am asistat la hore și șezători, la colindele și obiceiurile - de sărbători, am notat numele specific zonei al fiecărui obiect uzual, am tors și am țesut în războiul tradițional, am cercetat stînele de pe Paring și: am ascultat tarafurile vestite ale lui Rugină în care debuta Maria Lătărețu, am cules folclor și mi-am, desfătat privirile 'cu .peisajele de mare frumusețe de la Runc st Sohodol. . Am cunoscut nenumârați oameni, oameni simpli și. adevărați. Mai tîrziu, pe urmele lui Deiavranceâ. am cercetat Țara Vrancei pină pe crestele Zboinei Negre, Cimpu- rile lui Moș Ion Roată, a cărui amintire e încă vie. Am studiat cele mai importante’ colecții de folclor. 1 Am invidiat totdeauna pe | cunoscuții mei- care au rămas invățători în sat fiindcă ei puteau să fie mai direct de folos maselor pentru care munceau. Cunosc asemenea oameni care s-au dedicat satului lor, ei constituie exemple valoroase, demne de urmat, exemple de înțelegere a menirii intelectualului la sat. . Pe lingă excepționala lor muncă la clasă, de-a lungul vieții lor acești distinși invățători s-au simțit datori să înlocuiască, la nevoie, și pe doctor, și pe moașă, și pe contabil, și pe „11,1,__ 11„? și horticultor.Au înfrumusețat satul prin exemplul lor, au instaurat un climat sănătos de culturalizare prin serbări și șezători, coruri la care au participat toți oamenii satului.Astfel de oameni sînt — fără îndoială — exemple de înțelegere a practicării patriotismului cel mai eficient. Pămintul românesc — Ardealul, Muntenia șt Moldova — este bogat in patrioți militanți, in oameni care n-au pregetat niciodată să pună interesele celor mulți, ale nației mai presus de interesele lor personale. Așa a fost Lazăr, așa au fost iluștrii corifei ai „Școlii ardelene", așa au fost Petrache Poenaru, M. Kogălniceanu, I. Ghica, N. Bălcescu și Delavrancea : ei au trăit muncind pentru progresul patriei lor. Un scriitor demn de acest nume nu poate fi militant, dintr-un noștințe gate de . istoria lui, de , . .colectivității naționale la a căror înfăptuire se ostenește să contribuie cu puterile sale. Intelectualul, creăto- 'rul român de ieri și de azi este un om cu .profunde rădăcini în solul țării, cu o specifică atitudine militanta, generoasă, pusă in slujba relevării creației poporului. a mobilizării lui la fapta exemplară a edificării noii societăți socialiste românești. .

incapacitate fiziologică de a munci decit viciu. N-am văzut in jurul meu decit oameni muncind, de la copilul de cinci ani, care avea grijă să nu intre giș- tele în răzoarele de ceapă și pînă la bătrinii care curățau boabe de pe știuleții de porumb sau îngrijeau oile. De aceea, dintotdeau- na am socotit că a fi om înseamnă in primul rind a munci, dar nu oricum, ci cit poți tu mai bine, că — zicea tața-moșu — nimeni nu te ihtreabă cit ai lucrat, ci cit de bine și frumos ai izbutit să faci un lucru. în munca mea, am căutat -să respect aceste norme imprescriptibile. Dealtfel, munca intelectuală, de cercetare trebuie să însemne pentru oricine i se dedică, o datorie de onoare ..față- de națiunea în care ne-am născut și care ne-a pus la indemină posibilitățile de afirmare. în ce

tribuie amplu la îmbogățirea limbii poetice cu elemente moștenite din lexicul vrâncean al părinților Și din bucureșteni. El se înscrie astfel in rindul acelor mari scriitori ale căror, opere mustesc de seva vie și- mereu proaspătă a limbii poporului care i-a născut, a graiului celor mulți făurit in. contactul permanent cu natura și lucrurile, cu munca. Așa cum. tot N. Iorga spunea, Delavrancea aduce toate riile artistic. 'Gheorghe Lazăr, la rindul său, m-a fascinat prin fapta lui de cultură care-și mu „„ întinde binefacerile asuprasă-L~ recunoaștem- ?ntr®8ii noastre națiuni și

— V-ați ocupat îndea
proape, de fapt v-ați dedi
cat viața cercetării și va
lorificării operei unor mari 
muncitori ai culturii româ
nești : Delavrancea, Gh. 
Lazăr. Ce învățătură se 
desprinde din viața și lu
crarea lor ?— în 55 de ani de muncă în domeniul istoriei literaturii și culturii române m-am oprit cu deosebire asupra lui Delavrancea și asupra lui Gheorghe Lazăr, deși Eminescu și B. P. Hasdeu mi-au stăpînit gindurile permanent, deși alți mulți scriitori, de pe altă treaptă valorică, merită și ei să fie studiați exhaustiv. Căci o literatură vie nu e făcută numai din piscuri și fiecărei valori autentice se cuvine t— ,—. meritul și locul pe care îl are în bogatul nostru relief literar. Din păcate, o viață de om este totuși scurtă și decit să ciugulești de ici de colo citeva date și să-ți dai o părere pe care mai tîrziu singur să ți-o reconsideri, am crezut mai folositor să epuizez — dacă se poate — problemele legate de „fenomenul" Delavrancea și apoi să trec la altă personalitate a culturii noastre. De la marii mei înaintași și învățători am reținut exemplul devoțiunii față de cultură și al dorinței animate de patriotism de . a merge la izvoare, de a Ie cerceta direct și de a le reda patrimoniului nostru cultural. Nicolae Iorga ne spunea că dacă trei promoții de absolvenți ai Facultății de litere ar lua în studiu cite un scriitor, de la cronicari pină la poeții șl prozatorii contemporani, n-ar mai rămi- ne în zece-douăzeci de ani nici un loc alb în istoria literaturii române. Desigur, fiecare generație are dreptul și datoria să-și spună opinia despre înaintași, dar pornind de la cercetări anterior făcute cu competență și sine ira et studio, exegezele șl judecățile de valoare ar căpăta tot mal multă profunzime.Dacă m-am oprit la Delavrancea este 1 pentru că — probabil — aveam o înrudire temperamentală cu el și pentru că m-a impresionat mulțimea de direcții în care spiritul său a Strălucit, păstrind proporțiile, ca și Eminescu. Pentru cultura românească este un caz aparte de personalitate ivită direct din masa anonimă și analfabetă care, prin efort personal și înzestrarea naturală, se situează în prim- planul literaturii unei generații imediat următoare î lui Eminescu și Creangă. | Este deschizător de drum în cronica plastică, cel ; dinții care pune in publi- !| cistica noastră problema S limbii literare, a manuale- t lor școlare și care, prin I limba sa, prin stilul său I încoronat de metafqre con-

cu vocabule autentice lumea mărginașilor La Institutul de mine 
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lumea satului, cu necazurile și bucului, în prim-planul
continuă prin cele aproape două veacuri să rodească : toți cei ce ținem un condei în mină ori citim româ-

Convorbire cu Emilia Șt, MILICESCU

nește ii sintem profund îndatorați acestui om care a mele spirituale trăit în zbucium scurta sa mulțimii care nu mă cu- definitiv' noaște și pe care n-o cunosc direct, dar căreia șe cuvine să-i aducem mereu omagiul datorat celor pe umerii cărora s-a sprijinit, întreaga noastră istorie și ____care. au scos la iveală, din -silvicultor adincimi de minte și suflet, toate frumusețile cu care ne mindrim. Nu te poți apropia. de creațiile geniului decit cu curmată mărginit spun devoțiune mă dese nu la ceea ce unii sint tentați să considere drept o muncă chinuitoare, la o așa-zisă „robie" a muncii intelectuale ci, din contră, la plăcerea de a munci : de Ia Eminescu la Perpes- sicius „benedictinul" care a orbit pe manuscrisele celui dinții, se întinde nu numai un ciclu temporal de cultură, ci și consolidarea unei anumite concepții despre muncă, văzută, indiferent de natura ei, nu ca un „chin", ci ca o vocație a ființei umane, ca o formă de împlinire a personalității și ca sursă de mari satisfacții morale. Cred că astfel înțeleasă, munca intelectuală are un mare rol în făurirea culturii, in relevarea puterii de creație a poporului nostru.
— Pțrin natura muncii și 

a evoluției, dv, reprezen- 
tați cazul intelectualului 
care a păstrat mereu le
gătura cu cei mulți, care 
nu s-a trezit fără rădăcini. 
Ce reprezintă această ră-, 
dăcină a legăturii cu. ma
sele pentru un intelectual 
autentic ?— tin intelectual rupt de viață și de preocupările, maselor, ale celor mulți iși retează orice' șansă de împlinire, dezertează de la adevărata lui misiune. în

viață, întronind limba română în cultura națională cu care — pe bună dreptate — ne înfățișăm azi la porțile universalității. Tragismul vieții Iui l-am descoperit cerce- tînd, dar faptul că se știa atit de puțin despre el m-a durut ca o rană adineă și de aceea i-am închinat zece ani de cercetare. Consider că, în general, educația patriotică pe care voim să o facem generațiilor tinere n-ar fi completă și temeinică fără a scoate Ia iveală exemplul vieții, muncii și învățăturilor acestor mari înaintași. De , aceea socotesc că actuala politică de valorificare a moștenirii noastre cultural- literare este profund pozitivă, ca echivalind cu o redescoperire a istoriei glorioase a poporului român, o istorie eroică în toate planurile ei, inclusiv în acela al culturii. Cunoașterea și asimilarea a- cestei moșteniri de care trebuie să ne dovedim in permanență demni contribuie, fără îndoială, Ia formarea moral-cetățenească și spirituală a omului nou, omul epocii noastre socialiste. Și nu pot să nu reamintesc că această nouă atitudine față de trecut, față de istoric a inflorit in țara noastră îndeosebi după Congresul al IX-lei al P.C.R., eveniment crucial al vieții contemporane.
— Care este părerea dv. 

despre rostul muncii inte
lectuale in făurirea cultu
rii. in relevarea puterii 
creație a poporului ?— Eu m-am născut tr-un sat sărac, celulă cială in care munca este o axiomă, în care leneși, ca acela din povestea lui Creangă, sint excepții, mai curînd cazuri patologice de

deîn-so-

mă privește, seva vieții o datorez

național românesc profundă și. ne- • devoțiune, cu ne- respect. Iar cind gin-

decît patriot și creînd opera sa fond imens de c.u- și sentimente le- poporul său, de aspirațiile

C. STANESCU

tv
15.30 Telex
15,33 Ecran de vacantă (color). Desene 

animate
13,43 Studioul tineretului ft 40 de ani 

de la revoluția de eliberare socia
lă și națională

16.30 Închiderea programului
30,00 Telejurnal (parțial color) 6 Zilei 

muncii faptele de muncă ale țării
20.20 Actualitatea în economie, tn in- 

timpinarea zilei de 23 August cu 
toate forțele, cu răspundere re
voluționară la Înfăptuirea progra
melor prioritare în economie 1

20,35 Lumea contemporană șl confrun
tările de idei O Criza economică 
mondială. Cauze, implicații și căi
le depășirii el (I)

20,50 Film artistic : „Mtndrle". Produc
ție a studioului cinematografic 
„București”. Cu : Victor Reben- 
giuc, Constantin CodresCu, Ilinca 
Tomoroveanu. Ioana Bulcă. C, 
Constantinescu, Gheorghe Cozo- 
rici, Ștefan Ciubotărașu

22,00 Concursul clntecului politic pen
tru tineret (color). Selecțlunl din 
concern

22.30 închiderea programului
22.20 Telejurnal - (parțial color)

Lc Căminul cultural din comuna Certele, județul Satu Mare

talelor din cercetare în procesul de predare.Analizele minuțioase efectuate în colectivele de catedre cu privire la avizarea conținutului lucrărilor . didactice pentru disciplinele Bazele mineritului și mecanica rocilor. Exploatări miniere subterane, Programare și utilizarea calculatoarelor in minerit, Automatizări în industria minieră, Electrificarea minelor, Fizică pentru subingineri. Tehnologia materialelor și mașini-unelte, Electrotehnică aucontribuit efectiv. Ia eliminarea unor noțiuni perimate, depășite de progresul științei,“Ia înlăturarea unor suprapuneri, utilizarea unor metode moderne de calcul, introducerea unor aspecte și date existente pe plan mondial și in țara noastră, îmbogățirea conținutului cursurilor, folosirea unor laturi validate de știință și care să asigure o prezență vie, activă, participativă a studenților. Totodată, cu ajutorul acestor analize, prin explicarea unor noi tehnologii cu randament superior, a unor utilaje mai productive, întemeiem la studenți ideea că există o dialectică permanentă a luptei dintre vechi și nou, între tradiția și inovația tehnică, intre inerție, rutină pe de o parte șl spirit inventiv, revoluționar, pe de altă parte.O metodă adecvată în acțiunea de modernizare a invățămîntului superior o constituie instruirea programată, orientată in conformitate cu modelul cibernetic al procesului de învățămînt. în acest scop, în institutul nostru a fost realizat un amtt- teatru de instruire programată, brevetat ca invenție, al catedrei de E- lectrotehnică. El constă dintr-un ansamblu de mijloace tehnice integrate intr-un sistem destinat cibernetizării proceselor pedagogice. Folosește în instruire dispozitive și procedee de modelare și simulare a fenomenelor și proceselor specifice disciplinei, cu posibilități de oprire, dispozitive ce sint comandate de la distanță și corelate cu imagini proiectate pe ecran și cu explicațiile profesorului. Sistemul este dotat cu calculator electronic.Cu bune rezultate s-au extins , și se aplică in prezent Ia toate cursurile utilizarea proiecțiilor, a filmului didactic și științific, imaginile fotografice, diapozitivele, diafilmele, discurile, benzile de magnetofon etc., care au inceput să devină indispensabile în procesul didactic, deoșrece rolul tehnicilor moderne nu substituie deloc contribuția profesorului, ci dimpotrivă măresc aportul și participarea profesorului, ducind Ia captarea interesului studenților spre' o pătrundere profundă a cuceririlor științei.Concepută in relație de strînsă interdependență cu procesul de invățămint. integrarea invățămîntului cu cercetarea și producția exprimă intr-o formulă nouă și unitară cerințe și tendințe pe toate meridianele pedagogice, efectul pozitiv constînd .în aceea că participarea nemijlocită a studentului la această activitate îl ajută să acumuleze un volum mai mare de cunoștințe decit cele însușite in procesul didactic,’să îmbine pregătirea generală cu o anume specializare, să închege cunoștințele aflate la diferite discipline intr-un sistem pluridisciplinar. Urmărim îndeaproape ca activitatea de cercetare realizată în sim
cinema

0 Galax : VICTORIA (16 28 79) —
9,30; 11,30; 13.30; 13,45; 18; 20, MELO- 
Dlr± (12 06 88) — 9; 11,13; 13,30; 15,45; 
18; 20.
© Ambasadorii („Zilele filmului tu- 

' nislan") : STUDIO (59 53 15) — 10;
12,30; 16; 18,15; 20,30.
© Program de desene animate — 9; 
10,45; 12,30; 14,15; 16, Fata morgana 
— 17,45; J9,45: DOINA (16 35 38).
® Un petic de cer ; TIMPURI NOI 
(15 61 10) —9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20. 
© Vreau să știu de ce am aripi î 
GRIVITA (17 08 58) — 9; 11,15; 13,30: 
15,45; 18; 20, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 

11,13; 13,30; 15,45; 18; 20, FLAMURA 
(85 77 12) — 11 ; 13,15; 15,30; 17,45; 20. 
© Un comisar acuză : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
® De patru ori start : UNION
(13 49 04) — 11,30; 13,30; 15,45; 18: 20. 
© Imposibila iubire : DACIA (50 35 94)
— 9: 12; 16; 19, FERENTARI (80 49 85)
— 15.30: 18,30.
O Secretul lui Bachus: LIRA (31 71 71)
— 15,âO; 17,45: 20, GIULEȘTI (17 55 46)
— 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20, COS
MOS (27 54 05) — 11 ; 13,15; 15,30; 17.45; 
20.
• Ringul : MUNCA (21 50 97) — 15,30; 
17.30: 19,30.
O Prințesa Păun î SALA MICA A 
PALATULUI — 17,15; 20, PACEA
(60 30 85) — 14,30; 17; 19,30.
O Mexicul în flăcări : SCALA 
(11 03 72) — 9; 12; 16; 19, MODERN 

(23 71 01) — 9; 12; 16; 19, CULTURAL 
(33 50 13) — 9: 12; 16; 19.
© 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
(31 28 13) - 15,30; 17,30; 19,30.
• Trompetistul : VIITORUL (11 48 03)
— 15.30: 17,30: 19,30.
@ Balada cavalerului Ivanhoe : FLA- 
CARA (20 33 40) — 10,30; 13; 15,30; 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, EXCELSTOR (65 49 45) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19,30.
® Program de vacanță : UNION — 9; 
COSMOS — 9; FLAMURA — 9; FLO
RE A SC A — I. ,J 

© Old Shatterhand : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Misiunea secretă a maiorului Cook: 
CAPITOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18: 20,15.
© Despărțire temporară : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 12; 15,30; 19.
© Afacerea Pigot : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 13;
20.
© Domnișoara Noorie : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11.15; 13,30: 15,45; 13;
20,15, ARTA (213186) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18; 20.
© Febra aurului : FLOREASCA 
(33 29 71) — 11 ; 13; 15,30; 17,45: 20, TO
MIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
© Campionul : GLORIA (47 46 75) —
8.45; 11,30; 14,15; 17; 19,45.
© Salamandra : POPULAR (35 15 17) 
— 15,30; 17,30; 19,30.

© Războiul stelelor : VOLGA (79 71 26) 
— 9; 12; 16; 19.
© Capcană neobișnuită î PROGRE
SUL (23 94 10) — 16; 18; 20.

teatre
• Teatrul Național <14 71 71, sala 
mică) : Iubirile de-o viață — 19,'30; 
<sala „Ion Vasitescu", 12 27 45) : Co
medie de modă veche — 19,30.
* Filarmonica „George Enescu“ 
(15 68 75, Ateneul Român) : „Zilele 
muzicii din R.S.F. Iugoslavia”, con
cert simfonic. Dirijor : Angliei Surev. 
Solistă i Pavica Gvozdlci — 19.

• Opera Română <13 18 57) : Bărbierul 
din Sevilla — 11; Lacul lebedelor — 
18,30.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Su- 
zana — 19; (la Palatul sporturilor și 
culturii) : Stelele muzicii — 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Mobilă și durere — 19; (sala Grădina 
Icoanei, 12 44 16) : Tartuffe — .19.
• Teatrul Mic <14 70 81) : Niște țărani 
— 19.
• Teatrul de comedie <16 64 60) : Mă
seaua de minte — 19.30.
• Teatrul „Not.tara" (39 31 03. sala
Magheru) : Micul infern — 18,30;
(sala Studio) ; Trăsura la scară — 19. 
ft Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34),: Front atmosferic — 19,30: 
(sala Giulești, 18 04 85) : Milionarul 
sărac — 19. 

ft Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tănase” 
(sala Savoy, 15 56 78) : Revista revis
telor — 19,30; (sala Victoria, 50 38 65): 
Băiatul cu stlcleți — 10,30.
ft Ansamblul „Rapsodia românS" 
(13 13 00) : Concert iii... haz major — 
19.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Trubadurul șl purlin- șpileri (premie
ră) — 18,30.
• Teatrul „ton Creangă” (50 26 55) : 
Albă ca Zăpada și cel 7 pitici — 14; 
18.
• Teatrul „Țăndărică” (13 23 77) : 
Aventurile lui Plum-Plum — 10; (sala 
„Ion Vasilescu”) : Dana și Leul — h).
• Circul București (10 41 93) : Specta
colul „Circul Mare din Moscova” — 
161 19,30'. . , ■'
ft Estrada Armatei (sala C.C.A., 
13 60 64) : Veselia are cuyihtu! — 19,30.
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicti Socialiste RomâniaVă exprim sincere mulțumiri pentru telegrama caldă de felicitare și salutările pe care mi le-ați transmis cu ocazia celei de-a 36-a aniversări a Zilei independenței Republicii Socialiste a Uniunii Birmane.împărtășind sentimentele dumneavoastră prietenești, transmit, la rindul meu. Excelentei Voastre cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate continuă poporului român.
U SAN YU

Președintele Republicii Socialiste 
a Uniunii Birmane

A apărut ,,MUNCA DE PARTID" nr. 4/1984în deschidere, revista publică Ho- tărîrea plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român privind cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă. Pe marginea recentei plenare a C.C. al P.C.R. revista publică editorialul: „Program concret de acțiune pentru continua întărire a partidului, a rolului său conducător". Sub genericul „Afirmarea puternică a rolului organizațiilor de partid în conducerea politică a întregii activități economice și sociale" sînt publicate printre altele articolele : „Dinamismul, mobilitatea — trăsături definitorii ale noii calități", „Eforturi convergente pentru valorificarea superioară a potențialului energetic", „O nobilă îndatorire patriotică — creșterea natalității, dezvoltarea armonioasă a națiunii". Din sumarul revistei mai spi
ASTĂZI ÎNCEPE

CONCURSUL ClNTECULUI POLITIC PENTRU TINERET

I
 Aflat Ia cea de-a V-a ediție, Concursul cintecului politic pentru tineret, organizat de către Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, Consiliul

Culturii și Educației Socialiste,Radioteleviziunea Română și Uniunea compozitorilor — manifestare de un amplu ecou în rindul tineretului, al melomanilor de toate vîr- stele — va primi semnalul de deschidere, astă-seară, la sala de concerte a Radioteleviziunii Române. Se poate spune că de la lansarea ediției (noiembrie 1983) și pînă în prezent (la cea de-a treia și ultima etapă), fiecare moment (selecționarea pieselor, pregătirea formațiilor, a interpreților, alcătuirea concertelor propriu-zise) a fost realizat de către organizatori și interpret! cu conștiința împlinirii unui act politic, cultural-educativ de primă importantă, cu adinei semnificații în viața artistică a țării. Pentru că și această ediție și-a propus să lanseze creații militante, revoluționare, inspirate din viața de fiecare zi a tineretului aflgț;eJn. unități „șconomipe din industrie. agricultură., pe rn'ari. șapTIilor, ale facultăților, a dorit promovarea unei creații autentice, in- . spirate, . care să se adreseze tinerilor români, maghiari, germani, de . alte naționalități, de toate categoriile de pregătire profesională ; a dorit să aibă ecou în , conștiința acestora, să contribuie la educarea lor în spiritul patriotismului revoluționar, al înaltelor corhandamente ale eticii și echității socialiste, să cultive sentimen- | tele de dragoste pentru partid, ' pentru tară, să sublinieze o dată mai mult răspunderea, rolul tine- I rilor în construcția societății socia- I liste.I După cum este știut, după cum programul ne arată, pentru cele două secțiuni — muzică corală și 
muzică interpretată de soliști cu

acompaniament orchestral — au fost selecționate de către un juriu alcătuit din reprezentanți ai Comitetului Central al U.T.C., compozitori, critici, poeți — 23 de pagini corale și. respectiv, 17 lucrări de muzică ușoară. După tradiție, le vor prezenta publicului cele mai bune formații de gen, precum : Corul mixt al ansamblului artistic al U.T.C. (dirijor Voicu Enăchescu), Corul Filarmonicii „Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca (dirijor Florentin Mihăescu), Corul „Can- tores Amicitiae" al Conservatorului „George Enescu" din Iași (dirijor Nicolae Gâscă), Orchestra simfonică a Radioteleviziunii Române, condusă de Paul Popescu, orchestra de estradă a Radioteleviziunii Române, dirijată de Sile Di- nicu, soliștii Lucian Marinescu, Cornel Constantiniu, Mirabela Dauer, Petre Geambașu. Mirela Voiculescu, Marina Florea. Eva Kiss, Marina Scupra, Liana și Mihai Elekes etc. Iar în afara concursului se vor propune spre audiție patru lucrări („La 40 de ani" de Laurențiu Profeta, „Sub soarele . de august" de Radu Pâladi.' „Tară țjerș. <ie muncă^ș^upe pajtcilp șco- . mea cea mai frumoasă țară" și„Abefanta cursă" de George Grigo- riu), patru compoziții închinate tării, marilor evenimente politice pe care România le sărbătorește în acest an, menținerii păcii in lume.In această seară deci — gong pentru cea de-a V-a ediție a Concursului cint.ecului politic pentru tineret. Rămîne ca publicul, juriul să-și spună cuvintul, să decidă asupra celor mai valoroase compoziții, asupra acelor piese corale, de muzică ușoară ce vorbesc expresiv și convingător despre inspirație, talent, despre tradițiile militante ale muzicii românești, pagini de substanță, cu un accentuat caracter politic-educativ.
Smaranda OTEANU

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul cu

prins între 12 aprilie, ora 21 — 15 apri
lie, ora 21. In țară : Vremea va fi în 
general instabilă. Cerul va fi variabil, 
cu înnorări mai accentuate în sudul 
si estul țării, unde vor cădea ploi lo
cale, mai ales sub formă de aversă. In 
rest averse izolate. Vîntul va sufla slab 
pînâ la moderat, cu intensificări din 
sectorul estic în Cîmpia Română șl din

BBBB,BBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBB
(Urmare din pa|g. I)constructorilor de njașinl de renume, trebuie să se remarce în primul rînd prin calitatea ireproșabilă a ceea ce produce. Fără sprijinul activului de partid ar fi fost greu de imaginat atingerea acestui obiectiv. Am început cu recepția materiilor prime și materialelor. La una din plenarele comitetului de partid s-a arătat că in secțiile de producție se găsesc, pe lingă barele de oțel de tipul celor solicitate, și altfel de bare. Folosirea acestora în procesul de fabricație ar fi condus la rebuturi de calitate. t Atunci plenara a hotârît ca un co-' lectiv al activului de partid să întreprindă o analiză amănunțită asupra modului cum se efectuează recepția și depozitarea metalului ce urmează să intre pe fluxul de fabricație. Pe baza concluziilor, desprinse și a măsurilor propuse, consiliul oamenilor muncii a hotărît ca întreprinderea noastră să construiască cu forțe proprii un depozit pentru laminate, iar în cîteva luni depozitul a fost realizat. O altă acțiune a activului de partid a constitult-o generalizarea procedeului de sudură mecanizată și automată, care asigură o sporire substanțială a productivității muncii și o calitate corespunzătoare a tuturor lucrărilor".

Se poate deci spune că Ia Între
prinderea tulceană consultarea per
manentă a activului de partid in 
fundamentarea acțiunilor, atragerea 
lui la elaborarea măsurilor și impli
carea lui directă a devenit o compo
nentă curentă a muncii politico-or- 
ganizatorice a comitetului de partid.Intervine în discuții corespondentul ziarului nostru din Brașov, care, aflînd despre cele transmise din Tulcea, ține să adauge :— Aș vrea să precizez că și la întreprinderea brașoveană la care m-am referit anterior activul nu se limitează numai la inițierea unor studii pentru constatarea unor situații, la inventarierea unor propuneri sau dificultăți. Aceasta ar însemna să te oprești la jumătatea drumului. 

cuim : „Rolul, atribuțiile și sarcinile secretarului organizației de bază", „Atragerea susținută a activului la soluționarea cerințelor de fond", „în slujba întăririi legăturilor cu masele", „Atitudinea față de muncă — expresie elocventă a atașamentului patriotic". La rubrica „Invățămin- tul politico-ideologic în pas cu cerințele dezvoltării economice și sociale", revista publică consultația : „1 Mai 1939 — o luminoasă pagină a istoriei mișcării muncitorești, revoluționare și democratice, a Partidului Comunist Român", precum și planul tematic : „Critica și autocritica — forță motrice în dezvoltarea societății socialiste. Sarcinile organelor și organizațiilor de partid privind promovarea spiritului critic și autocritic, cultivarea combativității revoluționare".

1

sectorul nordic în Moldova șl Dobro- 
gea. Temperaturile minime vor fi cu
prinse Intre 2 și 12 grade, izolat mal 
coborîte în centrul țării, unde vor exis
ta condiții de producerea brumei, iar 
cele maxime între 10 șl 20 de grade, pe 
alocuri mai ridicate. Local se va pro
duce ceață. în București : Vremea va 
fi în general instabilă, cu cerul mai 
mult noros. Va ploua șl sub formă de 
aversă. Vînt moderat, cu unele inten
sificări din sectorul estic. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 7 șl 
9 grade, iar cele maxime între 13 șl 17 
grade. (Ortansa Jude, meteorolog de 
serviciu).

Or, a intrat în tradiție ca studiind și propunind soluții, activul de partid să-și continue preocupările pină la finalizarea măsurilor preconizate. Iată și cîteva din aceste finalizări : gradul de înnoire a produselor a crescut în ultima perioadă la 57,5 la sută, față de 48,1 cit era prevăzut ; au fost asimilate mai multe produse de nivel tehnic și calitativ superior, printre care mai multe subansamble pentru autoturisme și autocamioane; a fost construit și asimilat radiatorul pentru motoarele MTU cu puteri mari cu care sînt echipate locomoti
ACTIVUL DE PARTID

vele LDH și diverse nave. în proiectarea noilor produse și modernizarea celor existente, activul de partid a avut în vedere materialele pe care le asigură industria noastră, căutîn- du-se să se reducă cît mai mult posibil materialele deficitare, fără s dăuna parametrilor tehnici și calitativi ai produselor.Din Oradea, corespondentul nostru, loan Laza, ne relatează despre alte valențe ale folosirii activului de partid :
— întreprinderea de subansamble 

pentru mijloace de transport este cel mai mare furnizor din țară pentru componente și subansamble destinate echipării autoturismelor de oraș și de teren, autocamioanelor și autobuzelor, vagoanelor de marfă și călători. Printre prioritățile sale, colectivul unității și-a înscris diversificarea producției și asigurarea unor produse de calitate superioară. Maistrul Emil Tcnț, secretarul comitetului de partid din întreprindere, ml-a spus, în acest sens : „Activul semnifică pentru noi, așa cum ne-a demonstrat-o experiența de zi cu zi 
a muncii politico-organizatorice, o

Președintele Adunării 
Democratice SudanMiercuri a părăsit Capitala Izz El Din El Sayed, președintele Adunării Poporului a Republicii Democratice Sudan, președintele Consiliului Uniunii Interparlamentare, care, în fruntea unei delegații, a efectuat, la invitația Marii Adunări Naționale, o vizită în țara noastră.La plecară, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, Stân Soare, președintele Grupului român al Uniunii Interparlamentare, de deputați.A fost prezent Attalla S. Bashir, însărcinatul cu afaceri ad-interim al R. D. Sudan la București.

★înainte de plecare, Izz El Din EI Sayed a declarat presei : „Am avut cinstea de a fi primit de președintele Nicolae Ceaușescu. Sint foarte bucuros de această întrevedere care mi-a lăsat o puternică impresie, mai ales ■ că am venit ia dumneavoastră și în calitate de primul președinte al Consiliului Uniunii Interparlamentare, ales din rindul țărilor lumii -a treia". Oaspetele și-a manifestat, apoi, satisfacția că în timpul primirii „s-au apreciat pozitiv relațiile dintre România și Sudan, impulsionate de întîlnirile dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Gaafar Mohammed El
FAPTE, REALIZĂRI DE PE CUPRINSUL PATRIE? 

RELATATE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEH"

CARNET COTIDIAN
B Pe platforma industrială din 

sudul municipiului Pitești a început 
construcția unei centrale electrice 
și de termoficare, ce va funcționa 
pe bază de cărbune inferior - pri
mul obiectiv de acest fel din jude
țul Argeș. Centrala va dispune de 
patru cazane, cu o capacitate de 
420 tone abur pe oră fiecare, și de 
tot atitea .grupuri energetice. Ea va 
produce în faza finală 1 206 mi
lioane kWh energie electrică pe 
an, 4 400 000 Gcal energie termică 
sub formă de abur și apă fierbin
te, de care vor beneficio consuma
torii industriali și blocurile de lo
cuințe din zonă.

H Colectivele de oameni ai mun
cii din industria municipiului Buzău 
au pășit în cel de-al doilea trimes
tru al acestui an cu rezultate deo
sebite. Astfel, prevederile de plan 
la principalii indicatori economici 
au fost depășiți în primele trei luni 
ale anului cu 64,7 milioane lei Ia 
producția-marîă industrială, cu 8,5 
milioane lei la investiții și cu 1 389 
lei pe persoană la productivitatea 
muncii.

H La Medgidia a fost dată în 
folosință o policlinică stomatologi
că. Policlinica are cabinete de con
sultații pentru adulți și pentru co
pii, o secție de radiologie, un ca

După prima manșă în semifinalele C.C.E. la fotbal

DINAMO BUCUREȘTI 
PĂSTREAZĂ ȘANSE DE CALIFICAREAseară, la Liverpool, echipa de fotbal Dinamo București a susținut prima manșă din dubla sa confruntare cu puternica formație F.C. Liverpool, din cadrul semifinalelor Cupei Campionilor Europeni. Campionii români — fără a se lăsa intimidați de faima adversarilor, contra- zicînd previziunile celor ce nu le cunoșteau valoarea sportivă și puterea de luptă — au prestat un joc curajos, cu evidente valențe tehnico-tactice, au luptat cu ardoare pentru prestigiul sportului nostru, au reușit să pună probleme greu de rezolvat jucătorilor englezi obișnuiți să învingă la scoruri mari pe teren propriu.Primul moment marcant al meciului a aparținut fotbaliștilor noștri, care au fost pe punctul de a deschide scorul, prin Augustin, dar s-a opus... bara porții engleze (min, 19). în minutul 26, Lee a reușit să înscrie în urma unei lovituri libere.In repriza secundă, elevii antrenorilor Nicolae Nicușor și Cornel Dinu au luptat extraordinar, cu o admirabilă dăruire și ambiție, creindu-și mai multe situații de gol : Orad (min. 54), Augustin (min. 75), Țălnar și Mulțescu (min. 87) ; în tot acest 

pîrghie de maximă eficientă în atingerea obiectivelor stabilite. Astfel, atunci cind unele produse nu se ridicau la calitatea cerută, un colectiv alcătuit din tovarăși din activ S-a deplasat în secții, în ateliere, cu- prinzind toate schimburile, investi- gînd împreună cu birourile organizațiilor de bază cauzele care au afectat calitatea unor produse, insuficienta pregătire a fabricației, ne- soluționarea unor probleme de aprovizionare tehnico-materială, neres- pectarea prevederilor din documentațiile de execuție. Concluziile des

prinse de colectiv au dat profunzime dezbaterilor unei plenare care a adoptat apoi hotărîri eficiente, așa cum a dovedit-o progresul înregistrat ulterior. O contribuție hotări- toare a avut activul de partid și în fundamentarea programului de creștere a productivității muncii, indicator care înregistrează un spor de 15,6 la sută față de realizările anului trecut. Propunerile formulate de către colectivul constituit în acest domeniu demonstrează că 9 la sută din acest indicator se poate realiza pe seama introducerii progresului tehnic". Trebuie remarcat faptul că la această întreprindere orădeană, co
mitetul de partid nu apelează spo
radic, doar cind se ivesc stringente 
probleme, la activul de partid, ci 
desfășoară cu el o muncă sistemati
că de îndrumare și control. Astfel, 
comitetul de partid analizează pe
riodic felul in care este folosit ac
tivul, repartizează sarcini precise, 
nominalizate și încadrate in terme
ne, iar cei care fac parte din activ 
informează in plenare sau ședințe de 
birou asupra stadiului îndeplinirii 
răspunderilor încredințate.

Poporului a Republicii 
a părăsit CapitalaNimeiri, care, de fiecare dată, au exprimat hotărîrea celor două țări de a adinei și amplifica aceste raporturi. Cu prilejul întrevederii, în calitate de președinte al Consiliului Uniunii Interparlamentare, am subliniat ecoul larg, pozitiv pe care l-a avut Apelul pentru dezarmare lansat de Marea Adunare Națională, de președintele Nicolae Ceaușescu. Uniunea Interparlamentară a primit deosebit de favorabil apelul, deoarece el cheamă popoarele la luptă pentru dezarmare și evitarea declanșării unui război nuclear".Oaspetele a arătat că în timpul șederii în țara noastră a avut întrevederi deosebit de utile cu președintele Marii Adunări Naționale, cu ministrul afacerilor externe al României, cu care a discutat probleme privind intensificarea colaborării între cele două parlamente, în cadrul colaborării generale dintre cele două țări, precum și probleme ale situației internaționale, în special probleme ale păcii și securității. El a exprimat mulțumiri pentru ospitalitatea cu care delegația parlamentară suda- neză a fost înconjurată in timpul vizitei în România. (Agerpres)

binet de chirurgie buco-maxilo- 
facială.

■ Recent, în centrul municipiului 
Tîrgu Jiu s-au dat în folosință noi 
și moderne blocuri de locuințe. La 
parterul și primul etaj al acestor 
clădiri sînt prevăzute spații comer
ciale care asigură prezentarea și 
desfacerea în condiții dintre cele 
mai bune a unui bogat sortiment 
de marfă.

■ „Contul colector al grupei sin
dicale" se numește inițiativa mun
citorească aplicată cu bune rezul
tate la întreprinderea de aparata- 
je și accesorii din municipiul Ale
xandria. Că este așa o dovedesc 
economiile obținute de harnicul 
colectiv al unității - 133 MWh 
energie electrică, 44 tone combus
tibil convențional și 21 tone metal 
- în condițiile depășirii sarcinilor 
de plan la zi cu o producție supli
mentară in valoare de 7,5 milioa
ne lei.

B Forestierii din zona Cîmpulung 
Moldovenesc au pus in funcțiune 
un prim funicular pendular folosit 
la transportul buștenilor. Utilizarea 
acestei instalații, realizată cu forțe 
proprii, asigură diminuarea de trei 
ori a consumului de combustibil in 
comparație cu funicularele clasice.

timp, gazdele au avut o singură o- cazie favorabilă. Presiunea dinamo- vistă s-a accentuat spre final, dar scorul n-a mai putut fi schimbat, acest meci senzațional încheindu-se cu victoria la limită a puternicei campioane a Angliei. Este un rezultat viu comentat în lumea fotbalistică, asupra căruia vom reveni.Scorul cu care Dinamo București se întoarce de la Liverpool — unde, după cum transmitea crainicul nostru de radio, a avut de luptat și cu potențialul fotbalistic al gazdelor, dar și cu jocul IorNlur, tolerat de arbitru — menține echipa noastră campioană în cursa pentru calificare. După cum îi cunoaștem pe fotbaliștii dinamoviști, avem încrederea că în 25 aprilie, la București, ei vor avea forța și inteligența tactică necesare pentru a reface handicapul și a păși în finala prestigioasei competiții europene — ceea ce ar însemna încă o premieră în fotbalul românesc. Le urăm de pe acum spor in pregătiri și succes deplin in manșa a doua, decisivă 1
Gheorghe MI I R OI

Pentrn a valorifica întregul poten
țial al activului este necesar să se 
aibă în vedere toate laturile muncii 
de partid in ansamblul său, toate 
domeniile de activitate ale unui colectiv. Este ideea de fond a următoarei corespondențe din județul Argeș, transmisă de Gheorghe Cirstea. Comitetul de partid de la 
întreprinderea „Electroargeș" din 
Curtea de Argeș pune afirmarea progresului tehnic într-o strînsă legătură cu pregătirea profesională a muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor. De aceea, în activitatea de per

fecționare a forței de muncă sînt cuprinși, practic, toti oamenii muncii din unitate. O acțiune de asemenea anvergură nu poate fi dusă pînă la capăt fără antrenarea unui puternic colectiv al activului de partid. Ingi- nerul-șef Gheorghe Bălășeanu a primit ca sarcină din partea comitetului de partid să se ocupe direct de personajul din secțiile productive. El are în subordine responsabilii pe secții, de regulă tehnologi foarte buni. Inginera Elena Ciornei are și ea în grijă perfecționarea personalului din atelierele de proiectare și concepție, adică a oamenilor destinați a se ocupa de viitorul producției. La serviciul personal-învăță- mint, cît și din discuțiile purtate cu responsabilii de cursuri, am reținut șt aspecte interesante care vizează metodologia de desfășurare a acțiunii. în fiecare secție, sector și ate
lier, ideea de bază a perfecționării 
profesionale răspunde unor nevoi ale 
producției ca oamenii să facă față 
postului pe care 11 ocupă in dinamica 
procesnlui de producție. Acestui scop li răspunde programul de policalificare în cel puțin 2—3 meserii

încheierea vizitei oficiale a primului ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, tovarășul Constantin Dăscălescu, în Republica IrakBAGDAD îl (Agerpres). — Corespondentă de la loan Erhan : Miercuri s-au încheiat la Bagdad convorbirile oficiale dintre tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, și Taha Yassin Ramadhan, prim viceprim-ministru al guvernului irakian.Ambele părți au apreciat că dialogul prilejuit de actuala vizită oficială — desfășurat în spiritul înțelegerilor și hotărîrilor convenite între tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și Saddam Hussein, secretar general al Partidului Baas Arab Socialist, președintele Republicii Irak — a deschis noi orizonturi colaborării și cooperării româno-irakiene, în interesul celor două popoare prietene, a! cauzei păcii, independentei și colaborării internaționale.A fost semnat documentul conve

COMUNICAT COMUNTovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a efectuat o vizită oficială în Republica Irak, la invitația guvernului acestei târî, în perioada 8—11 aprilie 1984.în cursul vizitei, primul ministru al guvernului român a fost primit de secretarul general al Partidului Baas Arab Socialist, Saddam Hussein, președintele Republicii Irak. Cu acest prilej, a avut loc un schimb de mesaje de prietenie intre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. și tovarășul Saddam Hussein, secretar general al Partidului Baas Arab Socialist, președintele Republicii Irak.Primul ministru ol guvernului român, tovarășul Constantin Dăscălescu. a avut convorbiri oficiale cu tovarășul Taha Yassin Ramadhan, prim viceprim-ministrul guvernului irakian, desfășurate Intr-o atmosferă cordială, de stimă și respect reciproc. Ambele părți au subliniat satisfacția' guvernelor lor față de cursul ascendent al raporturilor prietenești dintre România și Irak, sco- țînd in evidență rolul determinant al înțelegerilor și hotărîrilor luate împreună -de tovarășul Nicolae Ceaușescu Și tovarășul Saddam Hussein pentru extinderea și adîncl- rea conlucrării dintre cele două țări și popoare.Cele două părți au analizat stadiul actual al schimburilor comerciale bilaterale și al realizării obiectivelor in curs de execuție și au căzut de acord asupra măsurilor necesare in vederea accelerării lucrărilor. Totodată, au fost examinate posibilitățile de intensificare a conlucrării bilaterale pe plan economic, așezind în continuare raporturile dintre cele două țări în acest domeniu pe bazele solide ale deplinei egalități în drepturi, respectului independentei și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc.In acest cadru, s-a căzut de acord
în cîteva lînduriMiercuri, la Oradea, s-a desfășurat întîlnirea internațională amicală de fotbal dintre selecționatele României și Israelului. Meciul s-a încheiat la egalitate 0—0. Selecționata română a aliniat următoarea formație : Lung (din min. 46, lordache), Zare, lorgu- lescu, Ștefănescu, Ungureanu (din min. 80, Văetuș), Țicleanu (din min. 60, Irimescu), Klein, Băloni, Coraș (din min. 70, Crișan), Gabor (din min. 70, Lăcătuș), Hagi.Partida, la care au asistat peste 20 000 spectatori, a fost arbitrată de Bogdan Doncev (Bulgaria).

*La Oradea s-a disputat meciul dintre selecționatele României și Ungariei, contind pentru preliminariile campionatului european de fotbal rezervat echipelor de juniori. Partida s-a încheiat cu scorul de 2—0 (1—0) în favoarea oaspeților. Echipa Ungariei s-a calificat in turneul final al competiției, programat luna viitoare în U.R.S.S.
★Alte rezultate : „Cupa Campionilor Europeni" ; Dundee United — A.S. Roma 2—0 (0—0) ; „Cupa Cupelor" ; Manchester United — Juventus Torino 1—1 (1—1) ; „Cupa U.E.F.A." ; Hajduk Split — Tottenham 2—1 (0—1).

înrudite. Peste 400 de oameni au do- bîndit, prin cursuri rapide, mai multe îndeletniciri. Alte programe de pregătire vizează familiarizarea absolvenților de școli profesionale și inginerilor stagiari cu producția. In secții Intilnim și alte modalități menite să contribuie la lărgirea orizontului de cunoștințe tehnice și profesionale. La gazetele de perete au fost organizate „Colțuri ale inovatorilor", „Tribune ale calității". Sînt prezente in secții și miniexpoziții cu produse, tehnologii și preocupări legate de progresul tehnic, reducerea cheltuielilor materiale, reciclarea materialelor și pieselor de schimb. Efectul perfecționării se face tot mai mult simțit în viata întreprinderii, în prezent se realizează aici 13 000 repere de înaltă tehnicitate, față de cîteva sute în anii de început. Mai notăm faptul că nu s-a importat nici o licență străină și totul s-a realizat după gîndirea colectivului, că numărul inventatorilor și inovatorilor este în creștere. Recent au fost omologate 47 de produse noi.
★Relatarea acestor exemple demonstrează cu prisosință că, oricît de 

marUși de complexe ar H sarcinile 
ce-i revin unui organ de partid, el 
are In activul său forțe potențiale de 
rezolvare cu succes a acestora. Ceea ce nu înseamnă că In stilul de muncă al unor organe de partid privind alegerea momentelor, a direcțiilor de punere in acțiune a activului nu apar uneori și tendințe de imobilism, determinate de o anumită înțelegere deficitară a misiunii activului, atri- buindu-i-se cu precădere rolul de consultant și implicîndu-1 mai rar in rezolvarea unor probleme. Aplicarea Programului de ridicare a nivelului tehnic și calitativ al produselor oferă organelor de partid prilejul de a pune mai bine în valoare acest nesecat rezervor de inițiative, de creativitate, de forțe de mobilizare și educare a oamenilor muncii pe care-î reprezintă activul de partid. 

nit cu prilejul vizitei primului ministru al guvernului român.
*Tovarășul Constantin Dăscălescu a efectuat o vizită de lucru în zona

ÎntoarcereaMiercuri după-amiază s"a înapoiat In Capitală tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, care a făcut o vizită oficială în Republica Irak, la invitația guvernului acestei țări.La sosire, pe aeroportul Otopeni, se aflau tovarășul Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru, alți membri ai guvernului.A fost de față Hamid Anad, însărcinatul cu afaceri a. i. al Republicii Irak la București.
să fie intensificate eforturile pentru amplificarea cooperării economice dintre România și Irak și să fie convenite programe și înțelegeri pe termen lung, de natură să asigure continuitate și dinamism acestor raporturi, îndeosebi in domeniile petrochimiei, transporturilor feroviare și rutiere, producerii și transportului energiei electrice, materialelor de construcții, explorării, exploatării, prelucrării și transportului petrolului și agriculturii. In scopul punerii în valoare a posibilităților de cooperare în aceste domenii, au fost date indicații organizațiilor economice din cele două țări pentru continuarea tratativelor și încheierea de noi contracte în perioada imediat următoare.Principalele rezultate ale convorbirilor purtate pe plan economic au fost consemnate intr-un Memorandum cu privire Ia creșterea schimburilor comerciale și dezvoltarea cooperării economice dintre România și Irak, semnat — la încheierea vizitei — de primul ministru al guvernului român și de prim viceprim- ministrul guvernului irakian.în cursul vizitei s-a procedat la un schimb de păreri asupra unor probleme internaționale de interes comun. A fost exprimată îngrijorarea profundă a celor două guverne față de starea de tensiune și confruntare existentă care pune in pericol pacea' și stabilitatea in întreaga lume. In acest cadru, s-a reliefat necesitatea intensificării eforturilor pentru realizarea de pași hotărîti in direcția dezarmării generale și, in primul rînd, a dezarmării nucleare, pentru eliminarea rachetelor cu rază medie de acțiune din Europa, pentru depășirea crizei economice mondiale, reducerea decalajelor dintre țările bogate și cele sărace și instaurarea noii ordini economice internaționale. Pornind de la necesitatea reglementării pe cale pașnică a problemelor litigioase dintre state, ambele părți au reafirmat poziția țărilor lor in favoarea unei păci globale, juste și durabile în Orientul Mijlociu, bazată pe retragerea, completă a Israelului

„Ziua mondială a aviației și cosmonauticii"

Cosmosul - spațiu al cooperării 
pentru progresul întregii omeniriA devenit o tradiție ca în fiecare an, la 12 aprilie, să sărbătorim „Ziua mondială a aviației și cosmonauticii", eveniment legat de cel dinții zbor al omului cu o navă cosmică, pe o orbită circumterestră. De fiecare dată, această aniversare prilejuiește evidențierea strădaniilor depuse de către oameni pentru a face ca toate progresele științifice din domeniile aeronauticii și cosmonauticii să slujească păcii, dezvoltării și progresului întregii umanități.I De la lansarea primului om in Cos- j mos au fost trimiși in spațiul extra- I terestru peste 2 000 de sateliți arti- I ficiali, iar numărul cosmonautilor — pilotînd nave din ce în ce mai per- l fectionate — a depășit cu mult cifra 100. Pătrunderea omului in spațiul cosmic, prin prezentă concretă sau prin „mesagerii" săi — adevărate complexe de aparatură, însumînd cele mai avansate tehnologii — este menită să înlesnească descifrarea1 unora din marile enigme ale Terrei I și spațiului din jurul ei. Stații auto- | mate interplanetare și roboți spațiali investighează planetele din sistemul nostru solar, transmit informații de mare valoare științifică privind radiațiile cosmice, studiul schimburilor energetice dintre Soare și planeta noastră. Sateliții artificiali, cu destinații mai „pămîntene", furnizează date meteorologice pentru prognoze cît mai eficace, cei de teledetectii transmit prețioase informații asupra unor noi resurse terestre, date despre starea recoltelor, a rezervelor de apă, avertizează despre poluări periculoase, oameni in primejdie ș.a. Este evident că astronautica, pe lingă lărgirea orizontului de cunoaștere a Universului, a îmbogățit și sfera aplicațiilor practice oferind, totodată, terenul unor cooperări deosebit de fructuoase între state în slujba păcii și progresului omenirii.Valoarea succeselor de necontestat este însă umbrită de tendința tot mai accentuată a unor strategi militari de a deturna această mare cucerire a geniului uman de la rostul ei firesc, adică acela de a o folosi exclusiv în scopuri pașnice, în vederea lărgirii continue a granițelor cunoașterii umane. Potrivit aprecierilor unor experți O.N.U., In spațiul cosmic au fost lansați, cu misiuni militare și de spionaj, un număr mare de sateliți. De asemenea, proiecte recent dezvăluite prevăd plasarea pe orbită a unor mijloace ultrasofis- ticate de mare capacitate distructivă cu implicații serioase nu numai pentru soarta spațiului cosmic, dar mai ales asupra vieții pe Pămtnt. Sînt evoluții care — adăugate unor declarații ce nu inlătbră perspectiva folosirii Cosmosului în scopuri militare, ci dimpotrivă — departe de a crea un „cer liber" spre care oamenii să privească cu seninătate, măresc și mai mult primejdia de război și distrugere.

Tara noastră se numără printre 
națiunile lumii care militează cu 
consecvență pentru folosirea spațiu
lui extraatmosferie exclusiv în sco
puri pașnica, pentru ca realizării® 

Hila-Kifl, unde se desfășoară unele dintre cele mai importante lucrări pentru irigații și hidroameliorații din Irak, realizate de muncitori și specialiști români, în cadrul cooperării economice româno-irakiene.
în CapitalaLa plecarea din Bagdad, tovarășul Constantin Dăscălescu a fost salutat cu cordialitate de Taha Yassin Ramadhan, prim viceprim-ministru al guvernului irakian, Hassan Aii, ministrul comerțului, președintele părții irakiene în Comisia mixtă guvernamentală de cooperare economică, tehnico-știintifică și comerț, de alte persoane oficiale irakiene.Au fost prezenti Mihai Diamando- pol. ambasadorul României Ia Bagdad, și Badri Kerim Kadhim, ambasadorul Irakului la București.(Agerpres)
DE PRESĂdin teritoriile arabe ocupate în 1967, inclusiv din Ierusalimul de răsărit, și pe recunoașterea drepturilor inalienabile ale poporului palestinian la autodeterminare și creare a propriului său stat independent. Părțile au subliniat rolul sporit al țărilor mici și mijlocii, al statelor nealiniate, al țărilor in curs de dezvoltare în soluționarea problemelor majore internaționale.Partea irakiană a informat partes română despre evoluția războiului cu Iranul și despre eforturile sale pentru încetarea ostilităților și reglementarea conflictului prin negocieri. Partea română și-a exprimat îngrijorarea față de continuarea acestui război și a relevat necesitatea urgentă a opririi operațiunilor militare dintre cele două țări, a trecerii la reglementarea pașnică a diferendelor dintre ele, cu respectarea deplină a intereselor fiecărei părți. Atit partea română, cît și cea irakiană au reafirmat sprijinul lor față de eforturile făcute pe plan internațional pentru a se ajunge la o soluționare politică a acestui conflict.Cele două părți șl-au exprimat satisfacția față de rezultatele convorbirilor, fiind convinse că vizita primului ministru al guvernului român in Irak se înscrie ca o nouă contribuție la dezvoltarea în continuare a legăturilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări, în conformitate cu orientările stabilite la cel mai Înalt nivel.Tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al guvernului român, exprimînd tovarășului Taha Yassin Ramadhan, guvernului irakian, mulțumirile sale și ale persoanelor care l-au însoțit pentru primirea caldă, prietenească, de care s-au bucurat la Bagdad, a adresat prim viceprim- ministrului guvernului irakian invitația de a efectua o vizită in România. Invitația a fost acceptată cu plăcere, data vizitei urmînd a fi stabilită ulterior.

Bagdad, îl aprilie 19M

din domeniul cosmonauticii să fie puse in slujba omului, a vieții, să contribuie la progresul întregii umanități. Politica promovată de România în domeniul spațiului cosmic susține ideea generoasă ca fiecare popor, fiecare națiune să aibă acces liber la tehnologiile și aplicațiile pașnice ale cercetării spațiale, precum și la toate informațiile obținute din Cosmos referitoare la teritoriul (propriu.Știința și tehnologia românească participă la cercetări In domeniul spatial, adăugind tradițiilor noastre de pionierat în aviație și rachete — la numele unor cercetători înaintași ca Haas, Ciurcu, Oberth, Vuia, Vlai- cu, Botezatu,, Constantinescu etc. — noi realizări în domeniul aeronautic. Au fost obținute o serie de succese privind conceperea, construirea șl experimentarea în Cosmos a unor tehnologii și aparaturi de cercetare științifică, dintre care unele în premieră mondială. Va rămîne ca un moment de referință în astronautica românească zborul încununat de succes, in luna mai 1981 — în cadrul programului spațial, exclusiv pașnic, „Intercosmos" — al echipajului româno-sovietic Dumitru Prunariu — Leonid Popov. La încheierea cu succes a acestui zbor, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sublinia : „Vom spori 
contribuția patriei noastre la cunoaș
terea tainelor Cosmosului, a tainelor 
naturii, cu speranța că aceasta va 
servi întotdeauna interesele d® 
bunăstare și fericire ale popoarelor, 
cauza păcii și independenței lor".însușindu-și apelul vibrant al președintelui țării, specialiștii noștri care lucrează in domeniul aerospațial sînt hotărîti de a nu precupeți nici uh efort pentru obținerea de noi realizări în aceste direcții de mare perspectivă, dar și de angajantă răspundere. Este tot mai evident că astăzi industria aeronautică a României, ca urmare a grijii deosebite acordate de partidul nostru, personal de secretarul său general, a ajuns la un înalt nivel. Produsele industriei aeronautice românești, rod al creativității tehnico-științifice puse în slujba omului — aeronave reactive de pasageri, elicoptere reactive ușoare și medii, aparate de școală, utilitare. sanitare, planoare și moto- planoare, avionete cu motoare clasice sau cu turbopropulsoare etc. — sint competitive cu cele mal buna produse mondiale similare, plasind România printre țările cu un înalt standard tehnologic aerospațial, indice clar al progresului economic la care a ajuns.Pătrunderea omului in spațiul cosmic este cea mai elocventă demonstrație a marii capacități a ființei umane, a posibilităților acesteia d<s a-și lărgi aria cunoașterii, de a îmbogăți permanent tezaurul de civilizație al omenirii. Să folosim din plin aceste mărețe cuceriri ale geniului uman creator, pretutindeni și pentru totdeauna, numai și numai în slujba omului 1

Vlalca RADO
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R.D. Germană: Pentru preîntâmpinarea 
unui război nuclear

Ber-me-

LUCRĂRILE PLENAREI C.C. AL P.C.U.S.
Cuvîntarea Iul Konstantin Cernenko

BERLIN — La înt'îlnirea pentru pace a comitetului ..Medicii din R.D.G. pentru preîntîmpinarea unui război nuclear", desfășurată la lin. s-a anunțat că 46 000 de dici și stomatologi din R.D. Germană au semnat un apel pentru încetarea cursei înarmărilor atomice.PreședinteleMoritz Mebel, a declarat că lucrătorii din domeniul ocrotirii sănătății din R.D.G. sînt pe deplin con-comitetului. dr.
Beriinul Occidental: Chemare la intensificarea 

luptei pentru paceBERLINUL OCCIDENTAL — în Berlinul occidental a fost* dată publicității o declarație a ..Comitetului permanent de luptă pentru pace, pentru înțelegere reciprocă pe plan național și international". Autorii declarației adresează tuturor locuitorilor orașului apelul de
R.. S. F. IUGOSLAVIA

Preocupări pentru sporirea și diversificarea 
producției de energie

Proteste împotriva minării 
porturilor nicaraguane

știenti de înalta lor îndatorire pentru asigurarea 1 " ". . ’elementară pentru viata și sănătatea oamenilor. Avipd in vedere situația internațională — a spus el — astăzi nu este suficientă doar aplicarea cunoștințelor lor profesionale și activitatea in domeniul cercetării științifice, ci medicii trebuie să prezinte și urmările îngrozitoare pe plan biologic și social ale unui război nuclear.
a participa la demonstrații de protest și mitinguri împotriva cursei înarmărilor, pentru pace și dezarmare. în apel este adresată chemarea la intensificarea acțiunilor tuturor păturilor populației vest-ber- lineze în favoarea creării de zone denuclearlzate în Europa.

un spor de producție de cinci la 
sută pe an, care va acoperi aproxi
mativ o treime din necesarul de 
surse energetice. Vor fi folosite .și 
mai mult sursele hidroenergetice. 
Se are in vedere posibilitatea con
struirii a noi hidrocentrale pe riul 
Drina. Deși centralele existente 
pe acest riu furnizează anual 
aproximativ 7 miliarde kWh ener
gie electrică, se preconizează să se 
ajungă la 25 miliarde kWh anual.

Suplimentarea in viitor a produc
ției de energie electrică se va baza 
și pe construirea de centrale ato- 
moelectrice. Pină la finele secolu
lui se preconizează construirea a 
șase asemenea centrale cu o pu
tere instalată de aproximativ 6 000 
megawați. Prima, „Krsko", de 664 
MW, funcționează deja cu succes.

rilor nicaraguane drept „un act de război", iar candidații la obținerea învestiturii Partidului Democrat pentru alegerile prezidențiale, senatorul Gary Hart și reverendul Jesse Jack- son — drept o acțiune „foarte apropiată de un act de război".CIUDAD DE PANAMA 11 (Agerpres).' — Miniștrii relațiilor externe ai țărilor „Grupului de la Contadora" — Columbia, Mexic, Panama și Venezuela — au condamnat minarea porturilor nicaraguane.LUXEMBURG 11 (Agerpres). — Miniștrii afacerilor externe ai țărilor membre ale Pieței comune, întruniți în sesiune Ia-Luxemburg,, și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu minarea porturilor Republicii Nicaragua, ceea ce împiedică libertatea de navigație în apele acestei țări — a declarat, după cum relatează agenția France Presse, ministrul francez al relațiilor externe, Claude Chey- sson.LONDRA 11 (Agerpres). — Răs- punzînd interpelărilor în Parlament, primul ministru al Marii Britanii, Margaret Thatcher, a condamnat minarea porturilor nicaraguane — informează agențiile Reuter și France Presse. „Am făcut cunoscut anterior foarte clar guvernului Statelor Unite că sîntem împotriva minării porturilor Nicaraguei"..

Poziția R.P.D. Coreene privind 
reunificarea pașnică a patriei

Declarațiile tovarășului Kim Ir SenPHENIAN 11 (Agerpres). — După cum relatează agenția A.C.T.C., Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele R.P.D. Coreene, a primit o delegație a agenției T.A.S.S. și a avut, cu acest prilej, o convorbire, in cadrul căreia a abordat, intre altele, probleme referitoare la situația din Peninsula Coreea.Arătînd că principalul obstacol în calea reunificârii Coreei îl constituie ocuparea Coreei de Sud de către S.U.A., vorbitorul a subliniat că, după părerea sa, reunificarea pașnică a tării este imposibilă atîta timp ciț trupele americane nu vor fi retrase din Coreea de Sud. De aceea, Guvernul R.P.D. Coreene a avansat, re
S.U.A. resping orice acord privind 

limitarea cursei armelor spațiale
— Un comentariu alWASHINGTON 11 (Agerpres), — Președintele Reagan a făcut un nou păs spre militarizarea spațiului cosmic, respingind orice negociere în vederea unui tratat in legătură cu eliminarea armelor antisatelit, propus de Uniunea Sovietică, scrie agenția France Presse intr-un comentariu transmis de la Washington.Intr-un raport către Congres, președintele S.U.A. iși justifică refuzul, apreciind că un asemenea tratat ar fi „imposibil de verificat" în condițiile actuale. într-o scrisoare' care însoțește raportul, Reagan pune la îndoială utilitatea oricărui nod acord limitind cursa armelor spațiale. „Nici un acord mergînd dincolo de cele care reglementează deja activitățile militare în spațiu nu. a fost considerat ca fiind în interesul general al Statelor Unite și aliatilor lor" — scrie Reagan.Arățînd că, la 23 martie. U.R.S.S. a depus Ia Conferința de la Geneva pentru dezarmare un proiect de tratat vizînd interzicerea experiențelor și a desfășurării de arme antirache- tă, agenția France Presse precizează că președintele american a respins categoric această propunere, afir- mînd: „Pină cînd nu vom stabili dacă există realmente soluții" Ia problemele de verificare, „nu cred că ar fi oportun să ne angajăm în negocieri internaționale oficiale" în acest domeniu.Luarea de poziție a președintelui Reagan intervine la cîteva zile după lansarea proiectului său de realizare

j AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:,
PREȘEDINTELE BOLIVIEI, Her- î nan Siles Zuazo, a procedat la for- | marea unui nou cabinet, în care cinci portofolii sînt deținute de . Mișcarea Stîngii Revoluționare, formațiune politică revenită recent in 1 cadrul coaliției de guvernământ. Unitatea Democratică și Populară I (U.D.P.), alături de Mișcarea Na- 1 ționalistă Revoluționară de Stingă (M.N.R.I.) și Partidul Comunist.' ZBORUL ECHIPAJULUI CO

MUN SOVIETO-INDIAN al labo- 
| rotorului orbital „Saliut-7“ s-a in- 
| cheiat. Cosmonauții sovietici Iuri

Malișev, Ghennadi Strekalov și 
I cosmonautul indian Rakesh Shar

ma au revenit pe Pămint, la 11 
aprilie, cu ajutorul navei cosmice 
„Soiuz T-10", iar cosmonauții so- I vietici Leonid Kizim, Vladimir I Soloviov și Oleg Atikov iși con
tinuă activitatea la bordul labora- 

| torului orbital „Saliut". Capsula de 
coborire cu cei trei cosmonauți a 
aterizat in locul stabilit pe terito- 

, riul U.R.S.S. 

cent, propunerea privind desfășurarea de convorbiri tripartite. cu participarea R.P.D. Coreene, S.U.A. și Coreei de Sud, în centrul cărora să se afle problema înlocuirii Acordului de armistițiu cu un acord de pace și problema retragerii trupelor americane.R.P.D. Coreeană dorește realizarea reunificârii pașnice a patriei, prin crearea Republicii Confederale Democrate Koryo, care ar urma să aibă un guvern național unificat, la care Nordul și Sudul ar participa pe picior de egalitate și în care cele doua părți vor avea o autonomie regională, fiecare păstrîndu-și regimul social — a subliniat Kim Ir Sen.

agenției France Pressea unui sistem de apărare antirachetă pe baza „tehnologiilor revoluționare" — laser, fascicule de particule — care, după părerea sa, într-o bună zi ar putea să pună Statele Unite la adăpost de orice atac nuclear. Raportul șefului statului american lasă ușile deschise pentru acest proiect — denumit de presa americană „războiul stelelor" — ce ar putea necesita plasarea pe orbită a unor arme anti- rachetâ. Generalul James Abrahamson, responsabilul programului navetei spațiale al N.A.S.A., a fost însărcinat să conducă acest nou proiect.Acest program a suscitat neliniște în rindul a numeroși parlamentari americani și luarea de poziție a președintelui Reagan ar putea provoca un protest general in Congres, se spune în comentariul A.F.P. Un text legislativ adoptat anul trecut condiționează continuarea experiențelor de asigurarea dată de președintele Reagan că este gata să negocieze eliminarea armelor antisatelit. Aflînd despre respingerea de către președintele Reagan a acestui document, promotorul textului in cauză, senatorul democrat Paul Tsongas (Massachussetts), a apreciat însă că guvernul „va ignora pur și simplu" amendamentul lui, deși acesta a fost adoptat în unanimitate de Senat. „Este foarte clar că guvernul nu intenționează să caute un control al armamentelor în acest domeniu", a adăugat el.
DECES. Agenția T.A.S.S. anunță încetarea din viată, la vîrsta de 90 | de ani, a acad. Piotr Kapița, Iau- * 1 reat al Premiului Nobel, care, timp de mai multe decenii, a condus ac- I tivitatea Institutului pentru problemele fizicii al Academiei de ști- ' ințe a U.R.S.S.

BELGRAD 11 (Agerpres). — 
Programele energetice ale R.S.F. 
Iugoslavia — adoptate la sțîrșitul 
anului trecut — preconizează o 
creștere sensibilă a producției de 
energie electrică — pe baza tuturor 
surselor fundamentale — dar și o 
raționalizare a consumului. Reali
zarea planurilor energetice pe anul 
in curs va permite acoperirea nece
sităților tuturor beneficiarilor, in 
primul rind ale industriei, a cărei 
producție urmează să fie sporită cu 
trei la sută.

Paralel, experțil iugoslavi elabo
rează proiecte de dezvoltare pe 
termen lung, pină în anul 2000. Ca 
și in acest an. utilizarea resurselor 
interne va constitui și preocuparea 
de perspectivă. Un accent deosebit 
se pune pe cărbune, prevăzîndu-se

WASHINGTON 11 (Agerpres). — ’ Senatul Statelor Unite a adoptat, cu ; 84 voturi pentru și 12 împotrivă, o ' rezoluție prin care se cere încetarea . utilizării fondurilor C.I.A. pentru ! minarea porturilor nicaraguane — in-■ formează agențiile A.P. și U.P.I. Re- ; zoluția a fost prezentată de senato- ; rul Edward Kennedy și constituieurmarea criticilor formulate în cele . două Camere ale Congresului în legătură cu dezvăluirile privind implicarea C.I.A. în aceste acțiuni. Deși nu are caracter obligatoriu pentru puterea executivă, rezoluția se înscrie in categoria documentelor ca ; iftxprimă opinia Congresului.j Anteriof; adoptării rezoluției, lide- I rul minorității . democrate din Sena- i tul S.U.A., Robert Byrd, a denunțatI minarea porturilor nicaraguane ca pe ' un act de terorism.f Reprezentanții în Congresul S.U.A. ai Partidului Democrat au calificat■ politica Administrației S.U.A. fată de Nicaragua și America Centrală drept „falimentară din punct de vedere moral" — transmite agenția United Press International. George Miller, membru al Camerei Reprezentanților din partea statului California, a afirmat că rolul C.I.A. în minarea porturilor nicaraguane echivalează cu „un terorism sprijinit de stai". în același sens, deputății Ted Weiss și Berkley Bedell, ambii democrat!, au calificat minarea portu

ASTRONAUT1I AMERICANI de | 
la bordul navetei „Challenger" au 
adus la bordul vehiculului spațial | 
satelitul artificial „Solar Max", in 
greutate de 2,2 tone, aflat in pană, i 
Miercuri, doi membri ai echipaju
lui, George Nelson și James Van * 
Hoften, au petrecut mai multe ore 
in partea deschisă, de cargo, a na- I 
vetei spațiale, ocupindu-se de re
pararea satelitului defect și în- . 
locuirea unei piese. După efectua
rea acestor, reparații, satelitul, des- 
tinat cercetării activităților solare, 
a fost scos in afara vehiculului spa- I 
țial cu ajutorul brațului articulat, * 
telecomandat, al navetei.

MOSCOVA 11 (Agerpres). — La 10 aprilie, la Moscova a avut loc plenara C.C. al P.C.U.S., care 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 celei de-a 11-a legislaturi.In cadrul lucrărilor plenarei, a luat cuvîntul tovarășul Konstantin Cer- nenko, secretar general al C.C. al P.C.U.S. Vorbitorul a subliniat că însuși caracterul problemelor prezentate la plenară oferă un prilej de a se analiza mai profund cum să se folosească mai bine acele rezerve de activizare a maselor care rezidă în perfecționarea continuă a democrației socialiste, a întregului sistem politic al societății și, în primul rind, in îmbunătățirea activității sovietelor — baza politică a U.R.S.S.Trebuie însă să recunoaștem — a spus el — că uriașul potențial al sovietelor nu este încă folosit în suficientă măsură. De aici concluziile sînt evidente. Este necesar să se folosească toate metodele de influențare de către partid a activității sovietelor pentru a Ie spori eficiența, a înlătura orice element de formalism. Trebuie să acționăm ca puterea deplină a sovietelor să-și găsească o expresie corespunzătoare atit in conținutul, cit și în stilul lor de orientare.Ne aflăm în pragul unei etape de importanță excepțională a cincinalului. Situația nu este însă de așa natură incit să putem evita creșterea in continuare a tensiunii în activitatea noastră economică. Acest lucru îl atestă și rezultatele primului trimestru. Avem unele succese, dar, in același timp, a ieșit Ia iveală că în anumite domenii am rămas in urmă. La apropiata ședință a Biroului Politic vom examina în mod special situația îndeplinirii planului economiei naționale, vom stabili măsuri concrete vizind îmbunătățirea lucrurilor. Pentru orice neindeplinire, pentru orice nereguli în acest an, tragerea la răspundere trebuie să fie mai severă decît oricînd în trecut. Poziția noastră partinică nu poate fi alta. Așteptăm din partea deputați- lor-comuniști să contribuie la afirmarea unei astfel de atitudini față de muncă și în cadrul sovietelor. Aș dori să atrag atenția miniștrilor și șefilor de departamente că rolul și răspunderea lor în soluționarea sarcinilor economiei naționale sînt excepțional de vaste și multilaterale. Aceasta înseamnă și inițiativă creatoare personală, și priceperea de a organiza bine activitatea întreprinderilor șl organizațiilor subordonate, și colaborare perfectă, și rezolvarea problemelor cu întreprinderile conexe. Trebuie să se manifeste in permanență grijă și atenție față de nevoile și cerințele oamenilor muncii. Vom aprecia succesul în activitatea unui conducător nu numai în funcție de îndeplinirea deplină și la
SESIUNEA SOVIETULUI SUPREM AL U. R. S. S.

K. U. 
al PrezidiuluiMOSCOVA 11 (Agerpres). — Agenția T.A.S.S. informează că, miercuri, Sovietul Suprem al U.R.S.S., ales la 4 martie, s-a întrunit în prima sesiune.în cadrul ședinței comune a celor două Camere ale Sovietului Suprem — Sovietul Uniunii și Sovietul Naționalităților — secretarul general al C.C. al P.C.U.S.. K. U. Cernenko, a fost ales în unanimitate președinte al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.V. V. Kuznețov a fost ales prim- vicepreședinte al Prezidiului Sovietului Suprem. Conform Constituției, 

timp a indicatorilor de plan, a obligațiilor contractuale, ci și după eforturile reale consacrate îmbunătățirii condițiilor de muncă și de viață ale oamenilor.Referindu-se în continuare la problemele conducerii, vorbitorul a relevat necesitatea reducerii aparatului administrativ. Activitatea de reducere trebuie desfășurată nu numai Ia nivelurile inferioare < și medii de conducere, ci și, ca să zicem așa, la virf — a spus el.Nu este vorba de o campanie temporară. Obiectivul nostru este să realizăm o corelație optimă între numărul de muncitori angajați în producție, pe de o parte, și în administrație, pe de altă parte. Nu vom rezolva nimic muțind oamenii din- tr-un birou în altul. Trebuie înlăturate cauzele umflării aparatului administrativ, trebuie îmbunătățite permanent organizarea și dotarea tehnică a muncii de conducere. Și, firește, trebuie create condițiile in care înșiși oamenii să fie interesați să treacă — plastic vorbind — de la birou la strung.în continuare, Cernenko a subliniat necesitatea întăririi activității de control a sovietelor. Sovietele de deputați — a spus el — trebuie să vegheze, de asemenea, Ia respectarea strictă a legilor, și mai ales a legii planului de stat.Mulți dintre noi s-au lovit nu o dată de următoarea situație : un plan cincinal sau anual dezbătut și adoptat în unanimitate dobîndește putere de lege. Dar ce se intimplă după a- ceea ? Reprezentanții unui departament sau altuia, unui sector sau altuia pretind adesea fără temei noi resurse materiale, financiare peste cele care le-au fost deja repartizate conform planului. Este o veche meteahnă a noastră. Dar unii tovarăși s-au obișnuit într-atit cu ea, incit numai că nu o consideră o normă de viată. Mai mult, cite unii iși imaginează, după cum se vede, că zelul cu care aleargă după mijloace suplimentare este cea mai bună manifestare a spiritului practic. Adevărata manifestare a spiritului practic este necesară la întocmirea planurilor, la dezbaterea lor in comisii, in sesiunile sovietelor. Iată unde trebuie să se discute, să fie apărate interesele alegătorilor, exprimate in mandatele lor, să se lupte pentru propria părere. Dar cînd planul a devenit lege, el trebuie respectat și îndeplinit întocmai. Aceasta nu este numai o problemă de disciplină economică, este o problemă de responsabilitate partinică, politică.Legile trebuie respectate riguros, altfel toate eforturile de întărire a ordinii, a organizării, a legalității socialiste vor fi zadarnice. Nu elementul de strictețe este important pentru noi dintr-o lege, ci justețea ei, înțeleasă in sensul cel mai larg, precum și faptul că în fața legii toți sîntem egali. Dar și faptul că normele noastre juridice, legislația noastră sînt 
Cernenko ales președinte 
Sovietului Supremau mai fost aleși 15 vicepreședinți, cite unul din fiecare republică unională. De asemenea, au fost aleși 21 de membri ai Prezidiului, reprezen- tind toate republicile și regiunile țării.Luînd cuvintul, în numele celor aleși, K. U. Cernenko a mulțumit deputaților și i-a asigurat că Prezidiul, în noua sa componență, va depune toate eforturile pentru a-și îndeplini, în cele mai bune condiții, mandatul încredințat, răspunzind astfel încrederii acordate.In continuare, la propunerea lui K. U Cernenko, Sovietul Suprem l-a numit din nou pe N. Tihonov in 

orientate spre apărarea intereselor oamenilor muncii, spre dezvoltarea activității lor de muncă și obștești. Fără Îndoială că Sovietul Suprem al U.R.S.S. și sovietele supreme ale republicilor vor continua aceeași linie și in viitor. Esențial este ca atit legile existente, cit și cele noi să contribuie la înflorirea democrației socialiste, la atragerea unor mase tot mai largi la participarea interesată la conducerea producției, a statului, a societății.în continuare, vorbitorul s-a referit la sarcinile perfecționării relațiilor dintre națiuni. Sovietele, a spus el, care au jucat un rol remarcabil în lichidarea discordiei naționale, în afirmarea prieteniei frățești . între popoare, trebuie să studieze temeinic conținutul problemei naționale și sub forma in care se manifestă ea în condițiile spcialismului dezvoltat.Referindu-se în continuare Ia reforma școlară, ăl cărei proiect urmează să fie prezentat Sovietului Suprem, Cernenko a subliniat că esențialul este ca' intreaga activitate de transformare a școlii să aibă o bază materială și organizatorică trainică.In curînd — a spus K. Cernenko — va avea loc un nou congres al partidului, și încă de pe acum trebuie să ne pregătim pentru el. Este timpul de a trage învățăminte din greșelile comise, de a analiza în mod autocritic lipsurile, de a trasa căile pentru lichidarea lor și — principalul — căile de soluționare a noilor sarcini importante. îndeplinirea a- cestor sarcini depinde în măsură ho- tăritoar-e de cadre. Cadrele sint intr-adevăr fondul de aur al partidului și statului. Și ele trebuie completate permanent, au nevoie de un aflux de forțe proaspete. In afară de a- ceasta, așa cum a arătat campania de' dări de seamă și alegeri în organizațiile de partid, nu toți comuniștii aflați în funcții de conducere justifică încrederea acordată. în activitatea cu cadrele este mai important ca oriunde un sistem clar, bine gîndit. în acest scop intenționăm să examinăm in mod temeinic în cadrul Biroului Politic problemele actuale ale politicii de cadre.O atenție deosebită necesită in prezent elaborarea următorului cincinal, al 12-lea. Nu mai puțin importantă este definirea problemelor-cheie și a proiectelor de dezvoltare a țării în deceniile următoare.Intenționăm să prezentăm spre dezbatere celui de-al XXVII-lea Congres Programul partidului intr-o nouă redactare — a spus în înche iere Cernenko. Și trebuie nu num să punem la baza lui o temelie gă neral-teoretică solidă, ci și să-1 corelăm în mod organic cu planuri și prognoze bine fundamentate din punct de vedere economic. Acest lucru ne va permite să oferim o imagine obiectivă, realistă a perfecționării socialismului dezvoltat și ® trecerii treptate spre comunism.

al U. R. S. S.funcția de președinte al Consiliului de Miniștri, incredințindu-i-se sarcina de a prezenta Sovietului Suprem propunerea privind componența Guvernului sovietic.Totodată, a fost adoptată ordinea de zi, care cuprinde, între altele, aprobarea componentei noului guvern, a Comitetului Controlului Popular al U.R.S.S., alegerea Tribu naiului Suprem al U.R.S.S. și num rea procurorului general. Va fi, de asemenea, examinată problema reformei învățămîntului general și profesional.Lucrările sesiunii continuă.
IDEI NOVATOARE, PROFUND UMANISTE ÎN GÎNDIREA TEORETICĂ Șl ACTIVITATEA 

PRACTICĂ PE PLAN INTERNATIONAL ALE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU îs®

Interesele supreme ale păcii impun oprirea 
amplasării noilor rachete în Europa

„Este necesar să se oprească amplasarea rachetelor Statelor Unite ale America în 
Europa și, totodată, să se oprească realizarea contramăsurilor anunțate ele Uniunea 
Sovietică. Considerăm că propunerile țărilor socialiste în această privință țin seama de 
interesele tuturor popoarelor. Sînt și alte propuneri, formulate de diferite state, de di
feriți oameni politici, oameni de știință, de alte guverne. Noi considerăm că toate a- 
ceste propuneri trebuie să fie luate în considerație și să se treacă la realizarea înțele
gerilor corespunzătoare, în vederea opririi drumului spre catastrofă”.

NICOLAE CEAUȘESCUîn spiritul profundului umanism și înaltei responsabilități pentru destinele tuturor popoarelor, caracteristice neobositei sale activități pe plan internațional, tovarășul Nicolaa Ceaușescu a pus din nou în evidență, în cuvîntarea rostită la recenta plenară a C.C. al P.C.R., necesitatea stringentă,a opririi instalării rachetelor cu rază medie de acțiune în Europa, ca o cerință fundamentală a salvării omenirii de nimicirea atomică. Este o cerință izvorîtă din situația gravă creată astăzi pe continentul nostru și asupra căreia secretarul general al partidului, președintele Republicii, a insistat în mod deosebit Intr-adevăr, așa cum este cunoscut, nesocotindu-se voința opiniei Îiublice mondiale, protestele popoare- or, s-a trecut la amplasarea rachetelor americane cu rază medie de acțiune în unele țări vest-europene. Astfel, la baza de la Mutlangen, din R.F.G., au devenit operaționale 9 rachete „Pershing-2“, iar în Greenham Common, in Anglia, și la Comiso, în Italia — cite 16 rachete de croazieră. Se știe, de asemenea, că începerea instalării noilor rachete americane a determinat Uniunea Sovietică să adopte contramăsuri nucleare. De aci, accentuarea tensiunii mondiale. 

intensificarea fără precedent a cursei înarmărilor, atomice, care, așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, a intrat într-o nouă etapă, extrem de periculoasă.
Fiecare noua racheta spo

rește riscul unui război nu
clear Numeroși specialiști, atit civili, cit și militari, atrag atenția că, deosebindu-se printr-o mare viteză și precizie de atingere a țintei, rachetele cu rază medie de acțiune ar putea spori tentația unui atac, în scopul anihilării adversarului. Fiecare nouă rachetă instalată sporește astfel riscul unui război, care ar fi, inevitabil, un război nuclear, cu toate consecințele nefaste pentru omenire.Cu deosebită claritate a fost reliefată gravitatea situației actuale prin prisma deosebirii calitative dintre armele nucleare și toate celelalte arme, ceea ce duce la schimbarea profundă a înseși finalității războiului in epoca noastră. Acesta nu ar fi „un rău tre
cător pentru care se mai pot găsi 
remedii in condițiile politice ale unor 
vremi viitoare" — cum a caracterizat războaiele „clasice" Clausewitz. Nici un fel de „remedii" nu ar mai fi 

posibile, deoarece nu ar avea cine să le găsească și nu ar mâi exista ce să fie remediat. Și aceasta, deoarece — așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu — spre deosebire de toate tipurile de armamente, chiar cele mai sofisticate, arma atomică are o particularitate pe care nu a mai avut-o niciodată nici un fel de armament — șî anume că duce la distrugerea a înseși condițiilor vieții pe planeta noastră.Este o realitate ce iși află temeiul in studiile efectuate de numeroși oameni de știință în legătură cu consecințele unei eventuale folosiri a acestei, arme. Rezultatele unor asemenea studii și cercetări constituie un sever avertisment. Explozia a numai citorva focoase nucleare în Europa — constată specialiștii — pe lingă distrugerile uriașe imediate pe care le-ar provoca, ar face să plutească deasupra țărilor continentului nori radioactivi timp de 25 000 de ani ! Iar un război nuclear de mari proporții va duce nu numai la nimicirea instantanee a sute de milioane de vieți omenești, nu numai la scoaterea din uz a industriei, a tuturor mecanismelor activității economice, la anihilarea roadelor civilizației, dar, prin prelungirea efectelor sale. 

va provoca dereglarea gravă a echilibrului biosferic, distrugind capacitatea planetei de a mai susține viata. Tocmai pornind de la riscurile fără precedent ale unui război nuclear, secretarul general al partidului, președintele Republicii, a adresat din nou o vibrantă chemare la rațiune, a îndemnat să se acționeze cu cea mai mare fermitate pentru a se opri amplasarea noilor rachete cu rază medie de acțiune și dezvoltarea celor existente, pentru a se face totul în vederea salvării popoarelor continentului, a întregii omeniri de catastrofă, apărării dreptului suprem al umanității la existență.
Situația creată nu tre

buie acceptată ca o fatali
tate Simpla contrapunere a argumentelor folosite în încercarea de a justifica instalarea rachetelor cu rază medie, pe de o parte, și a urmărilor unei conflagrații nucleare, pe care această acțiune ar putea să o declanșeze, pe de altă parte, demonstrează totala lipsă de temei a afirmațiilor potrivit cărora noile arme ar constitui un mijloc de întărire a securității și păcii. Dimpotrivă, arată tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, orice nouă armă nucleară sporește insecuritatea, inclusiv a țărilor care posedă sau adăpostesc asemenea arme, mărește primejdiile la adresa civilizației,- a omenirii.Dacă a fost valabilă, pină in era nucleară, teoria potrivit căreia „răz
boiul constituie o continuare a poli
ticii cu alte mijloace", cu alte cuvinte speranța agresorului că prin recurgerea la forța armelor el va obține anumite avantaje pe seama victimei agresiunii, acum a devenit absolut evident că intr-un război nuclear nu ar mai exista nici învingători, nici învinși. Logica însăși arată că unica modalitate de înlăturare a spectrului unui holocaust o constituie oprirea și apoi diminuarea cursei înarmărilor, realizarea unui echilibru al forțelor militare la niveluri cit mai scăzute, pină la eliminarea completă a arsenalelor atomice. în lumina acestor considerente fundamentale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că este necesar să fie oprită amplasarea rachetelor Statelor Unite ale Americli și, ca .urmare a unei astfel de acțiuni, să se oprească realizarea contramăsurilor anunțate de Uniunea Sovietică, ceea ce ar înlesni, fără îndoială, realizarea unui acord potrivit intereselor popoarelor, ale asigurării păcii.Desigur, ar fi fost mai ușor să se prevină din capul locului trecerea la instalarea noilor rachete. Nu este însă prea tîrziu nici acum să se acționeze pentru oprirea realizării proiectelor privind sporirea potențialului nuclear în Europa. Situația creată prin începerea amplasării rachetelor nu trebuie în nici un caz acceptată ca o fatalitate. O asemenea poziție nu ar putea duce decît Ia creșterea pericolului unei confruntări cu urmări incalculabile. Fără îndoială că, în condițiile în care numărul rachetelor nou instalate este încă redus, se poate ajunge mai ușor la o înțe

legere, decît. în cazul cînd ar exista sute de asemenea rachete instalate.
Există o bază realistă 

pentru soluționarea proble
mei eurorachetelor. In aceas~ tă lumină, îndemnul ferm al secretarului general al partidului, președintele Republicii, de a se face totul pentru a se opri instalarea noilor rachete se impune prin caracterul său profund umanist și realist. Sînt cunoscute propunerile formulate de țările- socialiste, propuneri care oferă o bază constructivă de pornire pentru a se ajunge la o înțelegere, deoarece izvorăsc din cerința de a se preîntimpina ireparabilul. Se știe, de asemenea, că alte diferite state și guverne, diferiți oameni politici au formulat, la rindul lor, propuneri care converg spre facilitarea unui acord. .Astfel, în ce privește Olanda, guvernul olandez a sugerat, ca o formulă de compromis, reducerea numărului rachetelor ce urmează a fi amplasate pe teritoriul țării, concomitent cu lichidarea unor instalații nucleare mai vechi ; la rindul său, guvernul grec a propus să se amîne cu șase luni instalarea noilor rachete americane cu rază medie de acțiune ; primul ministru al Suediei, Olof Palme, s-a pronunțat în favoarea unui moratoriu pe o perioadă de un an asupra amplasării oricăror tipuri de arme nucleare pe continent ; parlamentul danez a cerut guvernului să se disocieze de decizia N.A.T.O. și să depună eforturi pentru reluarea cit mai grabnică a tratativelor sovie- to-americane privind eurorachetele ; Congresul extraordinar al Partidului Social-Democrat din R. F. Germania s-a declarat pentru crearea unei zone libere dș arme nucleare în Europa centrală — și enumerarea unor asemenea propuneri ar putea continua.

Sint propuneri animate de aceeași majoră preocupare de a se pune capăt spiralei tot mai primejdioase 
a înarmărilor nucleare. Or, este regretabil că nu s-a trecut la discutarea tuturor acestor propuneri, că ele nu formează obiectul unor tratative — care rămîn in continuare blocate. Se pierde în acest fel un timp deosebit de prețios, cind în loc de a se negocia sînt instalate noi rampe de lansare, devin operaționale noi rachete cu încărcătura lor ucigătoare. Rațiunea însăși cere — și tovarășul. Nicolae Ceaușescu a subliniat din nou cu toată claritatea acest imperativ — ca propunerile formulate să fie luate în considerație și să se treacă la realizarea unei înțelegeri corespunzătoare. Pentru că tocmai aceasta esfe calea sigură de natură a duce la inversarea actualului curs periculos spre confruntare și război, la reluarea politicii de destindere și pace. Oamenii politici învestiți cu înalte răspunderi față de destinele propriilor lor popoare, ale păcii, nu pot nesocoti această cerință arzătoare fără a veni în conflict cu interesele vitale ale omenirii.Oprirea instalării noilor rachete constituie obiectivul primordial al acțiunilor antinucleare ce se desfășoară în țările europene, ca și pe alte continente. Aceste mișcări vădesc înțelegerea in tot mai mare măsură a adevărului fundamental că în momentul de față , nu exista sarcină mai importantă decit curmarea cursei înarmărilor nucleare, ca unica modalitate de înlăturare a unei catastrofe mondiale.Pătrunse de grija față de interesele vitale ale poporului român, propunerile României, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, Apelul Marii Adunări Naționale dau, in același timp, expresie aspirațiilor celor mai fierbinți ale tuturor popoarelor Europei, ale întregii lumi de a face totul pentru a se bara calea spre prăpastie, pentru a se adopta măsuri concrete in direcția reducerii treptate și, in final, a eliminării complete a armamentelor nucleare. Sint obiective vitale a căror realizare nu îngăduie o amînare. Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu. România socialistă va acționa și de acum înainte cu aceeași fermitate și hotă- rîre pentru a-și aduce întreaga contribuție ,1a stăvilirea actualului curs periculos al situației, la eliberarea popoarelor continentului, a tuturor popoarelor, de spectrul primejdiei atomice, la salvarea civilizației și vieții pe planeta noastră, la reluarea politicii de destindere, înțelegere și rodnică colaborare intre toate națiunile lumii.

AI. CAMPEANU
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