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Marcînd un nou moment în dezvoltarea dialogului rodnic

CONLUCRĂRII ROMANO-PAKISTANEZE PE MULTIPLE PLANURI,

IN INTERESUL RECIPROC AL ȚĂRILOR Șl POPOARELOR NOASTRE

a președintelui Nlcnlae Ceausescu,

și președintele Hafez
va

Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Pakistan, la invi

la nivel înalt, ilustrînd dorința de extindere și adîncire
a relațiilor româno-siriene, ieri a început

Primire
călduroasă
la DamascCu manifestări de caldă prietenie și cele mai înalte onoruri, populația Damascului — capitala Siriei — a salutat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comun.st Român, președintele Republicii Socialiste România, care, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. a sosit, joi. 10 mal, într-o vizită de prietenie în Republica Arabă Siriană, la invitația secretarului general al Partidului Baas Arab. Socialist, președintele Republicii Arabe Siriene, Hafez Al-Assad, și a doamnei Anisse Al-Assad.Ceremonia sosirii înalților soli ai poporului român a avut loc pe Aeroportul internațional din Damasc, împodobit sărbătorește cu drapelele de stat ale României și Siriei, care încadrau portretele președinților Nicolae Ceaușescu și Hafez Al-Assad. Pe mari pancarte se puteau citi, în limbile română și arabă, cu; vinte de bun sosit adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu : „Bun venit pe pămîntul Siriei înalților oaspeți români !“, „Locuitorii Damascului salută cu căldură vizita de prietenie a secretarului general al Partidului Comunist Român, ședințele Republicii România, tovarășul Ceaușescu, și a Elena Ceaușescu".Pe aeroport se aflau locuitori ai Damascului, care au exprimat simpatia și stima deosebite nutrite de poporul sirian prieten față de poporul român, față de președintele Nicolae Ceaușescu, apreciat și aici, ca pretutindeni în lume, drept o proeminentă personalitate a lumii contemporane, luptător neînfricat pentru înțelegere și cooperare între toate statele, pentru salvgardarea păcii ryon- diale, pentru dezarmare.„Ceaușescu — Assad !“, „Trăiască prietenia româno-siria- nă !“, „Trăiască prietenia și colaborarea dintre popoarele întregii lumi !“ — cu aceste urări și aclamații au fost întîmpinați tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu la sosirea pe pămîntul sirian.Este ora 12,20, ora locală. Avionul prezidențial aterizează.La scara avionului. înalții soli ai poporului român sînt întîmpinați cu deosebită cordialitate de președintele Hafez Al- Assad și doamna Anisse Al- Assad. Cei doi șefi de stat string cu căldură mîinile, îmbrățișează.în-semn de salut sînt trase de' sălve de artilerie.

pre- Socialiste Nicolae tovarășeinumeroși începerea convorbirilor oficiale între
președintele Nicolae Ceaușescu

Al-AssadJoi, 10 mai, au început la Damasc convorbirile oficiale între tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și Hafez Al-Assad, secretar general al Partidului ’ Baas Arab ^Socialist, președintele Republicii Arabe Siriene.La convorbiri participă :Din partea română : Elena Ceaușescu, prim ministru al Guvernului Socialiste România, Oprea, prim viceprim-ministru al guvernului, Ion M. Nicolae, viceprim-ministru al guvernului. Ștefan Andrei, .ministrul afacerilor externe, Constantin Mitea, consilier al președintelui Republicii Socialiste România, Grigore Comartin, ambasadorul țării noastre Ia Damasc, Marcel Dinu, director în Ministerul Afacerilor Externe.

tovarășa viceprim- Republicii Gheorghe

Din partea siriană : Abdel Halim Khaddam, vicepreședinte al Republicii, dr. Rifaat Al-Assad, vicepreședinte al Republicii,' Zouheir Masharka, vicepreședinte al Republicii, dr. Abdel Rauf Al-Kassem, președintele Consiliului de Miniștri, Walid Hamdoun, vicepreședinte al Consiliului de 'Miniștri pentru problemele serviciilor, Abdel Kader Kadoura, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri pentru problemele economice, Farouk Al- Sharaa, ministrul de externe, Yassin Rajouh, ministrul informațiilor, Issam Al-Naieb, adjunct al ministrului de externe, Hayssam Barakat, ambasadorul Siriei la București.-în cadrul convorbirilor, președintele Hafez Al-Assad și-â manifestat satisfacția deosebită pentru vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Siria, expri-

a ra-

(Continuare în pag. a Ill-a)

mînd convingerea • că aceasta conferi noi dimensiuni bunelor raporturi de prietenie și colaborare statornicite între țările, partidele și popoarele noastre.Tovarășul Nicolae-Ceaușescu a mulțumit pentru primirea prietenească și ospitalitatea deosebită de care se bucură în Siria, subliniind că aceasta constituie o ilustrare a sentimentelor de stimă și respect pe care și le nutresc reciproc cele două țări și popoare.Cei doi șefi de partid și de stat ' și-au exprimat satisfacția pentru dezvoltarea multilateralăporturilor de prietenie și cooperare dintre România și Siria, ceea ce corespunde pe deplin intereselor celor două țări și popoare, cauzei păcii și colaborării internaționale. A fost evidențiat rolul deosebit al întîlnirilor la nivel înalt de la București și Damasc pentru dezvoltarea acestor relații. A fost exprimată hotărîrea de a se acționa în continuare pentru transpunerea fermă în viață a înțelegerilor convenite, pentru soluționarea tuturor problemelor legate de intensificarea și dezvoltarea pe mai departe a colaborării și cooperării în inițierea unor obiective economice și acțiuni de interes comun.Exprimînd convingerea că dezvoltarea multilaterală a relațiilor româno-siriene corespunde pe deplin intereselor progresului ambelor țări și popoare, cei doi președinți au însărcinat pe membrii delegațiilor participante la convorbiri să examineze problemele practice ale lărgirii colaborării și cooperării economice și în alte domenii și să găsească noi căi și posibilități de a spori și mai puternic volumul schimburilor economice în mod reciproc avantajos.Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Hâfez Al-Assad au început, de asemenea, un schimb de păreri cu privire la situația internațională actuală și la procesele care au loc în lumea contemporană.Convorbirile se desfășoară într-o atmosferă de caldă prietenie și înțelegere bunelor țările, noastre.
reciprocă, caracteristică raporturi statornicite între partidele și popoarele

in taMu Islamică Pakistanin Republica Islamică Pakistan

PLECAREA DIN KARACHIPLECAREA DIN KARACHIJoi, 10 mai, s-a încheiat vizita oficială de prietenie întreprinsă de președintele Republicii Socialiste România, tovarășul împreună cu Ceaușescu, în tația președintelui Republicii Islamice Pakistan, general Mohammad Zia-ul Haq.Ceremonia plecării înalților oaspeți români a avut loc pe aeroportul din Karachi, unde erau arborate drapelele de stat ale României și Pakistanului.De la reședința oficială și Ia aeroport, președintele Ceaușescu și tovarășa Ceaușescu au fost însoțiți de pre-' ședintble Republicii Islamice Pakistan, general Mohammad Zia-ul Haq. Pe întregul traseu străbătut de coloana oficială, împodobit sărbătorește, locuitorii orașului au făcut o caldă manifestare de stimă și prețuire.Numeroși pakistanezi, aflați la aeroport, au salutat cu bucurie și entuziasm pe solii poporului român, aclamind în cinstea lor. adresîn- du-le calde urări, manifestările populare însoțite de cîntec și dans

pmqNicolae : Elena

conferind o atmosferă sărbătorească întregii ceremonii.Președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au - fost salutați la plecare de guvernatorul provinciei , Sind, general-locotenent Jahan Dad Khan, de primul ministru al guvernului provinciei. de membri ai guvernului pakistanez, de un mare număr de oficialități locale și reprezentanți ai vieții politice, economice și culturale.Erau prezenți ambasadorul României la Islamabad și ambasadorul Pakistanului la București. Se aflau de față membrii corpului consular.Președinții Nicolae Ceaușescu și Mohămma'd Ziâ-ul Haq s-ău îmbrățișat cu prietenie, exprimîndu-și satisfacția pentru această întilnire atît -de rodnică. Cu aceeași cordialitate, tovarășa Elena Ceaușescu și-a luat rămas bun de Ia șeful statului pakistanez.Prin manifestările de profundă stimă șl prețuire la adresa președintelui' României socialiste, de sinceră prietenie față de poporul român, prin rezultatele ei fructuoase, vizita s-a înscris ca un eveniment memorabil în cronica relațiilor româno-

pakistaneze, constituind, totodată, un moment de primă importanță al , actualității politice internaționale, înțelegerile la care s-a ajuns, hotă- rîrile convenite cu acest prilej ridică pe o treaptă nouă, superioară, colaborarea dintre țările noastre. în interesul celor două popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale. IAșa cum subliniau președinții Nicolae Ceaușescu și Mohammad Zia-ul Haq înainte de a se despărți, vizita, încununată cu deplin succes, rezultatele sale vor impulsiona puternic legăturile de prietenie și colaborare româno-pakistaneze și vor servi progresului și bunăstării celor două popoare. Președintele Nicolab Ceaușescu a mulțumit călduros pentru ospitalitatea deosebită de care s-a bucurat, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în timpul vizitei și a adresat președintelui Mohammad Zia-ul Haq invitația de a veni în România. Acceptînd cu deosebită plăcere invitația, președintele Pakistanului a mulțumit încă o dată pentru vizită președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu.
COMUNICAT COMUNTovarășul Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România. a efectuat. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. o vizită oficială de ■ prietenie în. Republica Islamică Pakistan. la invitația președintelui acestei țări, generalul Mohammad Zia-ul Haq, și a doamnei Zia-ul Haq, în perioada 7—10 mai 1984.In timpul șederii în Pakistan, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, precum și persoanele oficiale române care i-au însoțit, au vizitat obiective economice și social-culturale din Islamabad și Karachi, bucurîndu-se pretutindeni de o primire caldă, expresie a sentimentelor de prietenie și stimă pe care și le nutresc reciproc popoarele celor două țări. Tovarășei Elena Ceaușescu i-a fost conferit înaltul titlu de Doctor în Științe Honoris Causa al Universității Quaid I Azam, din Islamabad, în semn de recunoaștere a activității deosebite desfășurate in domeniul cercetării științifice.între tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și generalul Mohammad Zia-ul Haq, președintele Republicii Islamice Pakistan,, au avut loc . convorbiri oficiale, la cara au participat., din partea Republicii Socialiste România, tovarășa Elena Ceaușescu, prim viceprim-ministru al guvernului, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, precum și tovarășii Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al guvernului. Ion M. Nicolae. viceprim-ministru al guvernului, președintele părții române în Comisia mixtă guvernamentală de cooperare economică, științifică și tehnică. Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe. Constantin Mitea, consilier al președintelui Republicii. Constantin Burada, ambasadorul Republicii Socialiste România in Republica Islamică Pakistan. alte persoane oficiale care însoțesc pe șeful statului român.La convorbiri au participat, din

Pakistan,partea Republici! IslamiceGhulam Ishaq Khan, ministru de finanțe și pentru probleme economice. președintele pârtii pakistaneze în Comisia mixtă guvernamentală de cooperare economică, științifică și tehnică. Niaz Mohammad Arbab, ministrul culturii, dr. Mahbub-ul-Haq, ministrul planificării. Raja Mohammad Zafarul Haq, ministrul informațiilor. dr. Mohammad Asad Khan, ministrul de stat pentru petrol și resurse naturale. Ejaz A. Naik. secretar general pentru probleme economice din Ministerul de Finanțe, Niaz A. Naik. secretar de stat pentru afa- cerile externe. general-locotenent Mu.iibur Rahman, secretar pentru informații. Hasan Zaheer, secretar pentru problemele de producție. Izharul Haque, secretar la Ministerul Comerțului, general-maior Malik Abdul Maheed, șeful .Casei militare a președintelui, Iqbal Hosain. ambasadorul Pakistanului în muddin A. Shaikh, nistrului afacerilor persoane oficiale.In cursul convorbirilor, care s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, de prietenie, deplină înțelegere și respect reciproc, cei doi șefi de stat s-au informat asupra preocupărilor țărilor lor în domeniul construcției economice și sociale, au examinat îndeaproape stadiul actual al raporturilor bilaterale pe plan, politic, economic, tehnologic, științific. cultural și în alte domenii de activitate 'de interes comun și au procedat la un amplu schimb de păreri cu privire la principalele probleme ale vieții internaționale contemporane.Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. și președintele Republicii Islamice Pakistan, Mohammad Zia-ul Haq, au subliniat importanta și actualitatea Declarației comune, semnată la cel mai înalt nivel la București in ianuarie 1982. pentru dezvoltarea în continuare a raporturilor de prietenie și colaborare dintre cele două

România. Maj- adjunct al mi- externe, alte

tări, atît pe plan bilateral, cît și ta sfera vieții internaționale.în abordarea problemelor privind dezvoltarea raporturilor bilaterale, un accent deosebit a fost pus pe extinderea schimburilor comerciale și amplificarea cooperării în producție, fiind luate hotărîri de natură să conducă la intensificarea și diversificarea conlucrării economice bilaterale reciproc avantajoase, corespunzător intereselor popoarelor român- și pakistanez prietene. în cursul vi-, zitei au avut loc întîlniri de lucru între persoanele oficiale române care l-au însoțit pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și persoane oficiale pakistaneze, în cadrul cărora au fost elaborate măsuri concrete pentru îndeplinirea orientărilor date de președinții României și Pakistanului cu privire la lărgirea raporturilor economice bilaterale.Cei doi șefi de stat au menționat cu satisfacție că Ia cea de-a IX-a sesiune a Comisiei mixte guvernamentale de cooperare economică, științifică și tehnică (București, 1983) au fost adoptate decizii care au condus la consolidarea raporturilor economice bilaterale. Ei și-au exprimat convingerea că, pornind de la rezultatele convorbirilor mai înalt nivel de la de-a X-a sesiune a — care va avea loc a doua jumătate a anului 1984 — va contribui, de asemenea, la realizarea de progrese semnificative în cooperarea economică dintre cele două țări.Exprimîndu-șl satisfacția ta legătură cu experiența acumulată cu prilejul realizării în comun a rafinăriei naționale de petrol de la Karachi, cei doi șefi de stat au căzut de acord ca în viitor să fie luate măsuri pentru o mai eficace utilizare a potențialului economiilor naționale ale țărilor lor în domeniul cooperării în producție. Cele două ■părți vor încuraja întreprinderile și

•actuale la cel Islamabad, cea comisiei mixte în Pakistan în

(Continuare in pag. a IlI-a)

Ceremonia de la Mausoleul
din Karachi
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40 DE AMU DE MARI DZBDNZI
SUB gTIHDA^.DDIL IPACTDIUILDO

!
'^OAMENII MUNCII CONSTRUCTORI Șl CRONICARI DE ISTORIE NOUĂ |

SCRISORI DE LA CITITORII „SClNTEII“ î
ț -L. -  - —  

Orașul a renăscut 
din propriile-i ruine

Deși se află aici, pe malul Dunării, 
de 24 de secole, după cum o dove
dește o mențiune a istoricului grec 
antic Ptolomeu, Zimnicea s-a dez
voltat extrem de încet de-a lungul 
veacurilor. în anul 1944 era un 
orășel a cărui — să-i spunem „in
dustrie"? — era reprezentată de 
două mori șl... de două centre de 
umplut sifoane. O dată la citeva 
luni, la debarcaderul din port 
acosta cite un șlep, care era umplut 
cu cereale strinse de negustorii lo
cali de prin satele din jur : Pia
tra, Viișoara, Fîntinele, Zimni- 
eele, Năsturelu. încărcarea șlepu
rilor se făcea, evident, cu ajutorul 
hamalilor care cărau sacii în spi
nare. Cîrciumi existau, în schimb, 
la fiecare pas.

în anii care au urmat istoricului 
moment al Eliberării, din August 
1944, a început să prindă viață aici 
o industrie locală, s-au organizat 
cooperative meșteșugărești. în anul 
1965, de exemplu, valoarea produc
ției acestor unități ajunsese la 23 
milioane de lei.

Dar a venit cutremurul din 4 
martie 1977, care a transformat în
tregul oraș intr-un imens morman 
de ruine. Momentul greu, de cum
pănă, a durat insă foarte puțin. 
Practic, imediat, chiar duminică, 6 
martie, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se afla în mijlocul nostru pentru a 
ne îmbărbăta și a ne asigura că 
orașul va fi reconstruit în întregi
me, că vor fi amplasate aici noi 
unități industriale, moderne.

N-am uitat și nu vom uita nici

odată acele cuvinte, pentru că lor 
le-au urmat faptele. Exprimate 
concret, aceste fapte înseamnă un 
oraș nou, cu bulevarde largi și 
drepte, flancate de blocuri cu o 
arhitectură modernă, variată, tota- 
llzînd peste 2 500 de apartamente, 
o casă de cultură cu 500 de locuri, 
cu care ne putem minări pe drept 
cuvint, un cinematograf, tot cu 500 
de locuri, un liceu . industrial, 
școală generală cu 16 săli de clasă, 
sediu politico-administrativ cu func
țiuni multiple, incluzind poșta, cen
trala telefonică, banca, oficiul 
C.E.C.

Locuitorii dispun de spații co
merciale cu o suprafață totală de 
circa 12 000 metri pătrați, reparti
zată intre numeroasele magazine, 
printre care și magazine generale, 
cum este „Donarls", din centrul 
orașului. .Rețelele de canalizare au 
fost extinse cu zece kilometri, iar 
cele de alimentare cu apă — cu 20 
de km. Anul trecut a fost dat în 
folosință un spital cu 250 de paturi, 
cuplat cu policlinică și dotat cu 
aparatură modernă.

în cinstea celor două evenimente 
remarcabile ale acestui an — cea 
de-a 40-a aniversare a gloriosului 
August și Congresul al XllI-lea al 
partidului — va fi dat in folosință un 
hotel cu o capacitate de cazare de 
peste 100 de locuri și cu 240 de 
locuri in sălile de alimentație. Pină 
la sfirșitul anului in curs va intra 
in funcțiune o spălătorie și curăță
torie chimică. Au început și lucră
rile de termoficare, atlt la blocu

rile de locuințe, cit și la unitățile 
social-culturale. Parcul din centru, 
cu o suprafață de cinci ori mai 
mare decit a celui vechi, și cele
lalte spații verzi întregesc și ele 
imaginea luminoasă, optimistă, a 
orașului nostru.

La reconstruirea orașului - și-au 
adus contribuția, in materiale de 
construcție și forță de muncă, ju
dețele Neamț, Sibiu, Vilcea, Ialo
mița, Gorj, Maramureș și Dîmbo
vița — incit putem spune că am 
simțit din plin solidaritatea ce ca
racterizează societatea noastră.

Pentru dezvoltarea industriei 
Zimnicei s-au alocat in cincinalul 
trecut peste două miliarde de lei. 
Principala noastră unitate , econo
mică este întreprinderea de țevi 
sudate. Prima ei linie tehnologică 
a intrat in funcțiune în urmă cu 
șase ani. Valoarea producției-marfă 
a crescut de atunci de peste 2,3 ori. 
Se produc aici 12 sortimente dife
rite de țevi de oțel cu diametre 
între 112 milimetri și 600 de mili
metri. întreprinderii i s-a decernat, 
pentru locul întâi pe care l-a ocupat 
in întrecerea socialistă pe anul 1983

dintre unitățile de profil din țară, 
„Steagul Roșu" și „Diploma de 
onoare" ale Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor. 
Metalurgiștii zimniceni s-au an
gajat să-și îndeplinească exem
plar planul și în anul acesta 
și să dea suplimentar 500 tone de 
țevi. Mai avem în oraș o unitate a 
industriei textile, o fabrică de 
zahăr și una de pline. însumată, 
producția industrială anuală a 
Zimnicei este de circa un miliard 
de lei. Se extinde și portul, urmind 
să atingă o capacitate de 800 000 
tone trafic.

Toate acestea dovedesc cit se 
poate de convingător că în anii 
care au urmat distrugătorului cu
tremur din 1977, Zimnicea nu nu
mai că ă renăscut din propriile-i 
ruine, dar a inceput să devină unul 
dintre orașele reprezentative pen
tru România, de azi.

Costică FIRU
vicepreședinte al Biroului executiv 
al Consiliului popular al orașului 
Zimnicea

Orșova nouă, o așezare 
urbană în plină dezvoltare

Orșova veche era un orășel li
niștit, răsfirat pe malul Dunării, 
care avea in anul 1966 o populație 
de numai S 500 locuitori, un mic 
șantier naval cu 300 de muncitori, 
o modestă unitate textilă, citeva 
ateliere meșteșugărești și... cam atît. 
Dar construirea hidrocentralei de 
la Porțile de Fier I a schimbat ra
dical situația, a atras și orășelul

nostru in șuvoiul marilor prefaceri 
revoluționare.

Actul oficiat de naștere a noului 
oraș poartă data de „24 mai 1966" și se află inzidit în fundația unuia 
din primele trei blocuri a căror 
construcție a inceput atunci. Pla
nul primei etape de inălțare a ora
șului prevedea realizarea unui nu
măr de 1700 de apartamente, a tu-

turor lucrărilor tehnico-edilitare 
necesare, reconstruirea instituțiilor 
social-culturale, a unităților econo
mice, a noilor tronsoane ale șose
lei și căii ferate București—Timi
șoara, cu zeci de poduri și viaducte, 
a autogării, a stațiilor C.F.R. Orșo
va și Valea Cernei, a portului.

Realizările noastre au fost evo
cate in mesajul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, din 1974, cu prilejul îm
plinirii a 1 800 de ani de existență 
documentară a orașului. în mesajul 
pe care ni l-a adresat atunci, secre
tarul general al partidului și-a ex
primat dorința ca realizările cu 
care ne-am prezentat la acea ani
versare să constituie pentru noi un 
puternic imbold de a munci cu și 
mai multă rodnicie pentru îndepli
nirea și depășirea planului in noile 
unități economice și sociale date in 
funcțiune, pentru dezvoltarea in 
continuare a orașului care să devi
nă un exemplu de așezare urbană 
modernă. în tot ce am întreprins 
de atunci și pină in prezent, ne-am 
străduit să traducem in viață aceste 
îndemnuri.

în anii din urmă zestrea edilitară 
a orașului s-a îmbogățit cu noi 
blocuri de locuințe. în prezent, Or
șova are aproape 4 000 de aparta
mente, iar alte circa o sută se află 
in curs de construcție. Avem o mo
dernă casă de cultură a sindicate
lor, un cinematograf, un magazin 
universal și 5 alte complexe comer
ciale, un hotel cu 210 locuri, unități 
de alimentație publică.

Principala unitate economică a 
Orșovel este Șantierul naval. Muta
rea lui s-a făcut în numai cinci 
zile, dovadă elocventă a abnegației 
și hărniciei colectivului. Curînd 
după aceea a inceput dezvoltarea 
capacității sale de producție. Șan
tierul construiește acum nave flu
viale, îndeosebi prototipuri, unicate 
sau serii mici de nave tehnice și 
de transport, remorchere, barje, 
dragi, șalande. Dacă șantierul vechi 
avea 300 de muncitori, cel actual 
are 1 500 și continuă să sc extindă, 
urmind ca pină in 1985 să-și duble
ze capacitatea. Paralel cu creșterea 
activității de producție, s-a acordat 
atenție și pregătirii de cadre. în 
1973 a luat ființă liceul de marină 
care pregătește atît personal de na
vigație, cit și pentru șantierul na
val. Anul trecut a fost inaugurată 
noua clădire a liceului și se află in 
curs de construcție un internat cu

cantină, ateliere școlare și o sală de 
sport.

Țesătorîa de bumbac are 1 500 de 
lucrători, majoritatea femei, și este 
dotată cu 600 de războaie automate. 
Față de cea din orașul vechi și-a 
dublat personalul, iar capacitatea 
de producție a crescut de 5—6 ori.

întreprinderea minieră exploa
tează și prelucrează cuarțuri, ben- 
tonită, azbest, mică,' feldspat și alte 
materii prime nemetalifere exis
tente in zona noastră, de mare im
portanță pentru o serie de ramuri 
ale economiei. întreprinderea fo
restieră exploatează pădurile din 
județ și o parte din cele aflate in 
județul Caraș-Severin, furnizind 
materie primă necesară combinate
lor de celuloză și hârtie și de pre
lucrare a lemnului din Drobeta- 
Turnu Severin, precum și altor 
combinate din țară.

în prezent, in întreprinderile și 
instituțiile Orșovei lucrează peste 
7 000 de oameni, cu aproape 4 000 
mai mulți decit in orașul vechi. 
Producția industrială se apropie de 
un miliard de lei, de zece ori mai 
mare decit cea a vechiului oraș.

De pe dealul din imediata vecină
tate a orașului, unde avem o 
zonă de agrement, privitorului i se 
deschide o splendidă panoramă a- 
supra noii Orșove. ce pare mai de
grabă o stațiune balneară ultramo
dernă amplasată inspirat pe țărmul 
lacului de acumulare. Este, de fapt, 
una din întruchipările marilor iz- 
blnzi ale poporului nostru in cele 
patru decenii trecute de la elibe
rare.

Stelian RAȘCU
directorul Șantierului naval 
din Orșova

Ctitorii ale prezentului pe 
meleaguri încărcate de istorie

Exact la 500 de ani de la marea 
victorie din 1475 de la Podul înalt 
a românilor conduși de voievodul 
Ștefan cel Mare, Vasluiul primea, 
cu dragoste și flori, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al .partidului, președintele Republi
cii, și pe tovarășa Elena Ceaușescu. 
Nu era pentru prima oară cînd 
conducătorul partidului și .statului 
nostru vizita orașul și județul nos
tru. Dar momentul, prin semnifica
țiile sale deosebite, mi-a rămas 
adine și pentru totdeauna înti
părit în memorie. Atunci, in 
semn de înalt omagiu pentru înain
tași, a fost inaugurată, chiar pe 
locurile istoricei bătălii, statuia 
ecvestră a marelui domnitor pa
triot — dar, in același timp, tot 
atunci s-a hotărît. construirea, pe 
platforma industrială situată in a- 
propiere, a unui mare combinat de 
fire sintetice, unitate reprezentati
vă a industriei chimice în această 
parte de țară. Două fapte adina în
gemănate așezate la temelia viito
rului acestor locuri.

La noua investiție, alături de ma
turi, a lucrat pe șantierul de muncă 
patriotică și tineretul. Replică peste 
timp a eroismului celor de pe șan
tierele Bumbești-Livezeni, unde 
muncise și tatăl meu'. în anul 1975 
eram elev la liceu și mi-am 
adus și eu contribuția la înălțarea 
modernului combinat. După absol
vii ea școlii am fost repartizat direct

aici. O extraordinară șansă de afir
mare. Pot spune că am crescut 
odată cu combinatul, am trăit 
bucuria de neuitat a intrării lui in 
funcțiune, satisfacția atingerii para
metrilor proiectați și a dobindirii 
primelor succese in producție. 
In 1982, cind tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ne-a vizitat din nou, in
dicațiile sale se transformaseră in 
fapte și realități, iar noi, făuritorii 
noii citadele a chimiei, l-am intim- 
pinat cu adincă și fierbinte recu
noștință.

Astăzi, combinatul vasluian pro
duce peste 50 de sortimente de fire 
sintetice ce se exportă in 20 de 
țări ale lumii, intre care țări cu tra
diție industrială.

Cei aproape 2 000 de oameni ai 
muncii, in marea lor majoritate ti
neri, locuiesc in două moderne car
tiere muncitorești construite special 
pentru ei. Un înzestrat muzeu de 
Istorie, o bibliotecă județeană, o I 
casă de cultură, numeroase școli și 
grădinițe, alte edificii social-cultu- I 
rale ne stări la dispoziție intr-un 
Vaslui reintinerit, care are în pre
zent peste 15 000 de apartamente.

Ctitoriile prezentului socialist 
conferă o nouă tinerețe acestor me
leaguri încărcate de istorie.

Cristian COSTIN
operator chimist, 
Combinatul de fire sintetice Vaslui

FLACĂRA PASIUNII PENTRU NOU
ARDE NUMAI LA TEMPERATURI ÎNALTEExistă în municipiul Miercurea- Ciuc o întreprindere care impresionează an de an prin rezultatele obținute. Ea nu are nici o istorie prea lungă și nici un nume sonor. Și cu toate acestea, de la? reprofilarea ei din întreprindere de „industrie locală11, în întreprindere de producție indus'trială pentru construcții căi ferate. a devenit — în mai puțin de șapte ani — unitatea etalon^ cum i-se spune aici, a județului Harghita. -Argumente ? în ultimii patru ani s-a situat de trei ori pe locul I și o dată pe locul II în întrecerea socialistă cu celelalte unități din cadrul ramurii (alte sine tă la apare , _ ____în vedere alte două fapte: de la reprofilare și pină acum forța de muncă a acestei unități n-a crescut nici măcar cu un singur om, în timp ce volumul sarcinilor s-a majorat, față de 1977, de circa 3 ori ; în ultimii șapte ani, aici au fost asimilate peste 30 de tipuri de utilaje complexe pentru exploatarea și prelucrarea substanțelor minerale utile, care se bucură de o bună apreciere atît în țară cît și pe piața externă.Care ar fi explicația acestor rezultate ce se îndreaptă, ca săgeata unui arc, mereu în sus ?în căutarea răspunsului am descoperit, de fapt, mai multe... răspunsuri. Inginerul Râkosi Zoltan, directorul întreprinderii, e cît se poate de explicit : „E meritul oamenilor. Avem oa

meni care au un simț atît de dezvol
tat al datoriei și al tehnicii, incit ar 
fi in stare să construiască 
toare". Părerile cîtorva din cu „simțul datoriei11 conduc răspuns la fel de explicit : 
care a insuflat și insuflă 
colectivului nostru pasiunea pentru 
nou, îndrăzneala de a se angaja în 
soluționarea unor probleme noi și 
grele este comunistul Râkosi Zoltan"....O întreprindere care ani de-a rîn- dul a produs de toate — de la fărașe și cărămizi pină la prese de balotat paie — a fost pusă în situația să străbată o experiență inedită, să-și croiască un drum propriu, să-și aleagă un nou profil. Cerințele economiei naționale au îndreptat aici acest drum spre producția industrială pentru construcții de căi ferate. Iar noului director i s-a spus atunci cam așa : „Sîntem rămași in urmă cu mecanizarea și modernizarea acestui tip de lucrări. Am vrea să știm de la inceput da'că putem conta pe capacitatea dumitale, a oamenilor pe care-1 aveți. Cum vedeți reprofilarea ? Apelăm Ia ajutorul unui institut de proiectare ? Sau Încercați să realizați

construcțiilor de mașini ministere). Performanta în ar putea să pară obișnui- prima vedere. Valoarea ei și mai clară dacă avem

primele utilaje cu forțe proprii Spre surprinderea celui care-i. explica directorului dificultățile ce-1 așteaptă, inginerul Râkosi n-a ales calea cea mai ușoară. N-a apelat la ajutorul unui institut de proiectare.Așa a început ceea ce am numit o „experiență inedită'1. în ce constă' ea ? întp-un mod cu totul neobișnuit de a proiecta noile utilaje ce trebuiau-produse aici. Atelierul de'pfo-i iectare — ideea a aparținut inginerului Râkosi — a fost „mutat11 în curtea întreprinderii pentru a deveni „un atelier al tuturor oamenilor cu idei11. Și nu întîmplător. întreprinderea primise sarcina să producă pentru calea ferată piatră spartă poliedrică, ce are — s-au făcut calcule — o rezistență mult mai mare decit cea obișnuită. Pentru aceasta

aproape toți ne-au repetat cuvint cu cuvint, ca și cum s-ar fi vorbit, că omul care a adus cea mai mare contribuție la realizarea acestui prim utilaj a fost chiar directorul Râkosi. Atît ca efort de gîndire, fiindcă a emis și a omologat idei, cît și ca ■■••efort fizic, pentru că nu o • dată1 a ' : muncit cot la cot cu? • muncitorii pînă ce utilajul a început, să funcționeze. . în mod convingătob ■■-argumentează acest lucru inginerul Szigmond Zolt, șeful compartimentului proiectare : „Directorul 
Râkosi este cgea ce s-ar putea numi 
„motorul" întreprinderii. De multe 
ori îl simți, prin idei, prin deciziile 
pe care le ia, cum funcționează la 
turația maximă. Alteori cum pune in 
mișcare, cu tact pedagogic, energiile 
nebănuite ale oamenilor. Noi spunem

și reac- oamenii la 
„Omul 

continuu

un

era nevoie de un utilaj puternic, de mare capacitate, de un concasor cu fălci. Dar un asemenea utilaj nu se mai fabricase pină atunci în țară. Ce-a făcut directorul ? A cerut pro- iectanților concasorului cu fălci să întindă schițele în curtea întreprinderii. Iar oamenilor din ateliere, posesori de idei valoroase, să vină să vadă proiectul și să-l îmbunătățească cu propriile lor sugestii. O idee fantezistă ? Nu. O acțiune care a pus în mișcare un adevărat flux de inteligență colectivă, care a îmbinat permanent activitatea teoretică’a pro- iectanților cu experiența practică a zeci și zeci de oameni. Și, astfel, a rezultat nu un simplu utilaj de con- casare a pietrei, ci o linie tehnologică complexă. De la 350 de tone piatră poliedtică, cît producea cariera înainte de fabricarea acestui utilaj, s-a ajuns la 1 800 000 tone anual.— Și totuși cine sînt autorii „ideilor colective11 ?— îmi cereți cel mai greu răspuns — ne spune tovarășul director. Pentru că, oricît aș dori, pe toți tot nu pot să-i numesc. Ar fi de ordinul zecilor. Cei care au dus pină la capăt greul a fost comuniștii Zsigmond Zolt și Meszaroș Alpar din sectorul de proiectare, Lajos Iosif, tehnolog, Keresztes Moise și Vereș Arpad, maiștri, din sectorul de execuție, și Vasile Boroș, maistru, omul de Ia carieră care a experimentat linia . tehnologică după nenumărate încercări și îmbunătățiri și i-a dat, cum se spune, „cale liberă" în producție.Am stat de vorbă cu multi din cei citați mai sus și cu alții. Toți sau

despre directorul nostru că este cel 
mai „bătrin" tinăr din întreprindere. 
Are 45 de ani, e director de 15 ani șl 
nu s-a mișcat nici un șurub in aceas
tă întreprindere, reprofilată in între
gime in ultimii șapte ani, fără apor
tul lui la gîndirea dezvoltării ei. Și 
știți cu .cine s-a încumetat să facă 
toate acestea ? Cu tinerii. Cind a 
început reprofilarea unității, toți cel 
șapte ingineri și subingineri din com
partimentul de proiectare ne aflam 
in primul an de stagiatură. Dar zi și 
noapte a stat în mijlocul nostru pen
tru a ne insufla încredere in forțele 
noastre. Acum avem un atelier de 
proiectare cu 27 de ingineri și expe
riența proiectării și asimilării a 30 
de tipuri din familia de utilaje ne
cesare pentru construcții de căi fe
rate. Are directorul nostru o patimă 
pentru nou, pentru lucruri îndrăzne
țe, că, atunci cînd îșj propune ceva, 
nu renunță pină nu găsește soluția, 
chiar de ar trebui să urce Everestul".Interlocutorii noștri — fie că se numesc Peter Iștvan, inginerul-șef al întreprinderii, loan Roman, secretar adjunct al comitetului de partid, Gheorghe Crișan, subinginer, Kala- mar Andras, șef de echipă în secția turnătorie — nu ezită să susțină comparația respectivă, oricît de exagerată ar părea unora, cu argumente de necontestat. Care sînt ele ? Multe. A fost nevoie ca întreprinderea să asimileze în timp aproape întreaga familie de pentru construcții căi ferate, torul a găsit de fiecare datăși în situații în care păreau... imposibile. Pentru că acest tînăr comu-

record utilaje direc- soluții

nist și specialist și-a făcut un adevărat principiu de conducere de a nu admite, nici ca ipoteză, răspunsurile rapide, cu „soluții11 tot., la fel de rapide, de tipul „problema cutare nu se poate rezolva11. Celor care vin cu asemenea răspunsuri li se replică imediat : „Ca să te cred,, spune-mi cite soluții. ai încercat și ce rezultate ai obținut11. Așa a spus directorul și celor care’ susțineau că „în domeniul 'micșorării consumului de combustibil am atins limita maximă a posibilităților de reducere11. Iar soluțiile propuse apoi de el, de alți comuniști, care . din obișnuință resping răspunsurile „grăbite11, fără nopți albe și zile încordate, fără consum de materie cenușie, au avut drept rezultat economisirea în 1983 a peste 3 000 tone de păcură. Iar dacă productivitatea muncii s-a triplat față de anul începerii reprofilării (1977) și a marcat în ultimii doi ani creșteri de peste 20 la sută, faptul nu poate fi despărțit de principiul directorului că pentru orice problemă grea trebuie să existe soluții.Acest mod de a gindi și acționa s-a transmis aici, fără nici o exagerare, pînă lax ultimul om. Confruntările cu greu) sînt socotite acum examene obișnuite. Așa a fost primită și rezolvată sarcina participării întreprinderii la construcția Canalului Dunăre—Marea Neagră. Așa a fost primită și realizată participarea cu utilaje și oameni la execuția ecluzei de la Cernavodă. Așa a fost primită și îndeplinită sarcina realizării de utilaje pentru exploatarea cupriferă Roșia Poeni. Așa a fost primită și soluționată și cerința de a realiza un utilaj în premieră mondială — „Separator-sortator pentru piatră brută11.într-adevăr, comuniștii de aici, ceilalți oameni din colectiv s-au obișnuit să bată Ia porțile noului și să le deschidă întotdeauna oricît de grele ar fi soluțiile pe care le caută. Pentru că s-au convins — o spun ei — că pentru cei îndrăzneți și per- severenți asemenea porii nu mai au „secrete". Nu mai stau ferecate. O demonstrează rezultatele de pînă acum și cele care Ie vor urma. Pentru că comuniștii de aici, oameni al muncii români și maghiari. înfrățiți de idealurile patriotice ale muncii pentru patrie, pentru progresul el, și-au propus — anul 40 al celui de-al partidului — și eficiente rezultate în producție.
l» să facă din anul 1984 libertății noastre, anul XIII-lea Congres al anul celor mai inalte

Constantin PRIESCU 
Ioan D. KISS 
corespondentul „Scinteii”

Combinatul de utilaj greu din Cluj-Napoca, a cărui construcție a început in anul 1976 din inițiativa secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, este in prezent una din cele mai importante unități industriale din această parte a țării. Pe baza sarcinilor stabilite de conducerea, partidului, în prezent se află în plină desfășurare ample lucrări de dezvoltare a acestei mari unități a industriei noastre construc- • toare de mașini. Mai exact, sint în construcție noi capacități de producție destinate să asigure creșterea volumului de mașini și utilaje grele de înaltă tehnicitate necesare economiei naționale. Cum este și firesc, activitatea constructorilor, montorilor și beneficiarului este concentrată asupra realizării și punerii în funcțiune la termenele stabilite și la înalt nivel calitativ a acestor noi și moderne capacități de producție.— Munca pe șantier este puternic stimulată de aprecierile făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitei de lucru din septembrie 1983 pe platforma îndemnurile adresate pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor de plan — ne-a spus tovarășul Sabin Bărbosu, inginer- șef în unitatea beneficiară. Analizele efectuate in urma indicațiilor date de secretarul general al partidului, sprijinul permanent acordat de organele județean și municipal de partid au determinat îmbunătățirea colaborării dintre factorii care participă la realizarea noilor investiții. In primul rind, a crescut răspunderea fiecăruia față de îndeplinirea riguroasă a sarcinilor ce-i Analizele minale se țin acum la fața locului, la obiectivul aflat in construcție, la instalația sau utilajul în curs de montaj sau. în probe tehnologice. Aceșt mod de lucru a permis cunoașterea mai amănunțită a stadiilor de execuție, a greutăților cu care se confruntă formațiile de lucru, a problemelor ce se cer rezolvate cu prioritate pentru accelerarea ritmului de lucru la toate capacitățile de producție prevăzute să intre în funcțiune în acest an.Care sînt rezultatele activității din primul trimestru ? Planul Ia investiții a fost realizat în proporție de 10S la sută, Ia construcții-montaj — de 157 Ia sută, iar la capitolul fonduri fixe puse în funcțiune — dc 425 Ia sută. Edificatoare in acest sens sint și realizările obținute de cele două brigăzi ale Trustului de antrepriză generală de construcții industriale Cluj. Brigada de construcții industriale a realizat planul de producție trimestrial în proporție de 125 la sută, iar sarcina de creștere a productivității muncii — de 112 la sută. Brigada de instalații-montaj a îndeplinit prevederile de plan în proporție de 110 la sută. Ca urmare, în această perioadă au fost finalizate o scrie

de lucrări importante. Bunăoară, a fost pusă în funcțiune instalația de turnare în vid a' oțelului, iar la forja grea a fost realizată o nouă ca- combiuatului, de păcitate în cadrul liniei de forjare. t ... .

Cum se acționează pentru finalizarea acestor lucrări cu volum mare de muncă ? „înainte de toate, a fost îmbunătățită activitatea fiecărei formații, ne-a precizat ing. loan Rus, șeful brigăzii de construcții industriale. Introducerea lucrului in acord global a determinat organizarea mai bună a tuturor punctelor de lucru. Se cunoaște, din timp ceea ce este de executat în fiecare zi, pe baza prevederilor din programele de lu- crtt ■ și graficele de execuție. Cadre de conducere ale antreprizei și brigăzii sd află' în permanentă pe șantiere, rezolvă operativ diferite probleme care apar, fie că este vorba de aprovizionarea cu unele materiale, de folosirea uti- _____ ___ ;__ ;_________ laielor sau de concentrarea for- 
! PRODUCȚIE ^ur MtuTn muncă".Dincolo de ceste măsuri' caracter zatoric.semnăm și cîțeva s dintre preocupările pentru troducerea tehnologii rioare dc execuție. Astfel, a sporit gradul de mecanizare la executarea terasa- mentelor. iar co- frajele metalice de inventar sint utilizate cu mai mare eficiență. Pe de altă parte, a fost generalizată montarea la sol a elementelor de construcții ; in sfirșit, un accent ■ pus și pe mede finisaj.

Organizarea judicioasă 
a lucrărilor, aplicarea 
tehnologiilor avansate 
de construcții-montaj

loc dea- cu organ i- să con-

revin, săptă- dotată cu presa de 2 500 tone-forțâ. De asemenea, la linia de forjare dotată cu presa de 6 000 tone-forță, cu termen de finalizare în luna iunie, a fost pusă în funcțiune o capacitate pentru piese forjate grele. Cele două linii asigură în prezent forjarea lingourilor primite de la oțelărie pentru cilindri de laminor — produse prevăzute în programul de reducere a importurilor.Pe șantier, eforturile sînt concentrate acum în vederea accelerării ritmului de construcție și montaj la o serie dc lucrări principale, cum sînt instalația de degazare a otelului în oală de la secția oțelărie electrică, o capacitate pentru piese turnate din oțel la turnătoria de oțel, gospodăria de apă industrială. în ritm susținut se lucrează și la laboratorul uzinal, centrul de cercetări tehnologice, sectoarele de tratamente termice secundare și acoperiri metalice, care vor fi date în funcțiune eșalonat în cursul anului. Alte forțe sînt concentrate la lucrările de Ia noua capacitate din cadrul oțelăriei electrice și la hala de montaj-ge- neral.

i

in- unor supe-

Imagine a Combinatului chimic Turnu Măgurele Foto : Sandu Cristian

deosebit a fost canizarea lucrărilor Tencuielile, bunăoară, sînt realizate cu pompe de tencuit, care determină creșterea productivității muncii cu 30 la sută și obținerea unor finisaje de calitate. în această strînsă competiție cu timpul se remarcă în mod deosebit formațiile conduse de Ștefan Felecan, Csiki Dionisie, Elisie Pojar, Kun Adalbert, Alexandru Mu- reșan, Vasile Pop, Petru Terec, Horea Baciu.Cit despre activitatea montorilor și instalatorilor, reținem, de asemenea, preocuparea lor stăruitoare pentru mai buna organizare a muncii, promovarea unor tehnologii de mare productivitate și ridicarea nivelului profesional al întregului personal muncitor. Inginerul Virgil Neamțu, șeful brigăzii, reliefa faptul că s-a ajuns să se practice curent prefabri- carea instalațiilor tehnologice în ateliere, după scheme izometrice ; tablourile electrice de forță și lumină, confecțiile metalice, suporturile metalice pentru utilaje și alte instalații sînt prefabricate, astfel că, în prezent, gradul de prefabricate se ridică la 35 la sută din volumul total al lucrărilor de instalații-montaj.La intensificarea ritmului de execuție pe șantier își aduce contribuția și beneficiarul, prin realizarea unor lucrări cu forțe proprii. Muncitorii si specialiștii combinatului efectuează în prezent diferite lucrări de montare a unor mașini-unelte.Nu se poate spune însă că totul merge bine pe acest șantier, că nu mai sînt greutăți in realizarea lucrărilor. La ultima analiză asupra stadiului evoluției lucrărilor s-a insistat să fie luate măsuri pentru urgentarea de către unii furnizori a livrării utilajelor șl instalațiilor necesare turnătoriei de oțel și altor obiective cu termene de punere in funcțiune în acest an. Intervențiile făcute, promptitudinea cu care se acționează de către conducerile ministerelor în unitățile furnizoare din subordine dau garanția că și in continuare activitatea pe această importantă platformă industrială se va desfășura cu bune rezultate, și se va asigura punerea in menele stabilite a noilor capacități de producție. funcțiune la ter-de
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PRIMIRE CĂLDUROASĂ LA DAMASC
(Urmare din pag. I)Președintelui Hafez AI-Assad îi sînt prezentate oficialitățile române: tovarășii Gheorghe Oprea,' prim viceprim-ministru al guvernului, Ion M. Nicolae. viceprim-ministru al guvernului, Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, celelalte persoane oficiale.Tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu li se prezintă personalitățile siriene aflate pe aeroport : Abdallah Al-Ahmar, secretar general adjunct al Partida6 lui Baas Arab Socialist, Abdel Halim Khaddam, vicepreședinte al Republicii, Rifaat Al-Assad, vicepreședinte al Republicii, Zouheir Masharka, vicepreședinte al Republicii, Abdel Rauf Al Kassem, președintele Consiliului de Miniștri, Farouk Al-Sharaa, ministrul afacerilor externe.Pe aeroport se aflau Grigore Co- martin, ambasadorul României la Damasc, și Hayssam Bprakat, ambasadorul Siriei la București.

Un grup de copii oferă președinților Nicolae Ceaușescu și Hafez Al-Assad, tovarășei Elena Ceaușescu și doamnei Anisse Al-Assad buchete de flori — simbol al ospitalității poporului sirian.Președintele Nicolae Ceaușescu, împreună cu președintele Hafez Al- Assad au luat loc pe un podium special amenajat. Au fost intonate imnurile de stat ale României și Siriei. Cei doi șefi de stat au trecut apoi în revistă garda de onoare.în continuare. înalților oaspeți români le sînt prezentați secretarul regional adjunct al Partidului Baas Arab Socialist, membri ai conducerilor naționale și regională ale partidului. membri ai guvernului, alte oficialități siriene, șefii misiunilor diplomatice acreditați în Siria.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost întîmpinați cu sentimente ■ de profundă stimă și prețuire de membrii Ambasadei române și de specialiști ' din țara noastră care lucrează în ■ Siria. împreună cu- familiile lor, care

au ținut să-și exprime marea bucurie de a-1 saluta pe conducătorul partidului și statului nostru aici, la mii de kilometri depărtare de patrie, unde își îndeplinesc cu conștiinciozitate misiunea.» încredințată de a contribui la dezvoltarea continuă a raporturilor de prietenie și colaborare dintre România și Siria.Un grup de copii români oferă flori tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu.Președinții Nicolae Ceaușescu și Hafez Al-Assad răspund cu prietenie manifestărilor de simpatie adresate de mulțimea aflată pe aeroport, care flutură stegulețe românești și siriene și aclamă îndelung „Ceaușescu 1— Assad", „Trăiască Ceaușescu și Assad !“ „Trăiască România și Siria !“. „Bine ati venit !“.în această atmosferă entuziastă, președinții Nicolae Ceaușescu și Hafez Al-Assad, tovarășa Elena Ceaușescu și doamna Anisse Al- Assad iau loc în ' mașinile ; oficiale, îndreptîndu-se spre Damasc. De-â

lungul autostrăzii de peste 25 de kilometri ce leagă aeroportul de capitală erau arborate drapelele de stat ale României și Siriei.Pe străzile Damascului — străvechi oraș, cu un bogat trecut istoric, și moderna capitală de astăzi a Republicii Arabe Siriene — se intîl- nește aceeași ambianță festivă. Drapelele românești și siriene flutură pe marile artere, unde numeroși cetățeni aclamă cu căldură pe șeful statului român. Edificiile unor instituții ' centrale sînt împodobite cu portretele președinților României și Siriei. Din loc în loc, pe mari pancarte. sint înscrise cu litere mari, în limbile română și arabă, urări de bun venit adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elena Ceaușescu. „Populația Damascului salută cu' căldură vizita de prietenie a secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România,, tovarășul Nicolae Ceaușescu. și a tovarășei. Elena Ceaușescu".Coloana de mașini a străbătut

marile bulevarde care duc spre reședința oficială rezervată înalților oaspeți, situată în centrul orașului.La reședință, președinții Nicolae Ceaușescu și Hafez Al-Assad s-au întreținut într-o ambianță de cordialitate și caldă prietenie.Primirea făcută tovarășului Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elena Ceaușescu reprezintă o pregnantă expresie a convingerii că- noua întîlnire dintre președinții celor două țări va da un nou impuls viguros colaborării dintre România și Siria în cele mai diverse domenii și conlucrării rodnice dintre cele două țări pe arena internațională.întregul popor sirian își exprimă satisfacția de a avea din nou ca oaspete drag un prieten apropiat, convingerea că actuala rundă de convorbiri româno-siriene la nivel înalt se va solda cu rezultate dintre cele mai fructuoase. pentru ansamblul raporturilor bilaterale. înscriin- du-se. în același timp, ca o contribuție importantă la cauza generală a păcii și înțelegerii internaționale.

Depunerea unei coroane de flori 
la Monumentul MartirilorJoi, 10 mai, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a depus o coroană de flori la Monumentul Martirilor, înălțat în memoria eroilor sirieni căzuți în lupta de eliberare a patriei.La ceremonie au participat tovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, precum și ambasadorul țării noastre la Damasc.Președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost însoțiți de Fârouk al Sharaa. ministrul afacerilor externe, de membrii misiunii de onoare atașate pe lingă înaÎ£ji ,’pașppii. ’ . .'tîn drimi'spre monument» .situat în ' Cimitirul Martirilor, la 15 kiloniPtri de ' capitală, locuitori ai orașului

aflați de-a lungul traseului străbătut de coloana de mașini au salutat cu căldură pe solii poporului român.La sosirea la monument — construcție masivă din piatră pe care este scris în limba arabă cuvîntul „Al Suhada" (martir) — s-au prezentat onoruri militare.în acordurile marșului funebru, a fost depusă, lîngă „Flacăra veșnică" a monumentului, o coroană de flori,, pe a cărei panglică se află înscrise cuvintele „Din partea secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România".S-a păstrat . apoi un moment,.de » reculegere.' ■ ■ . ■în, ■ încheierea:... solemnității, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa - i Elena Ceaușescu au semnat în Cartea de'"ohoâr^'>'-‘1''

S-a încheiat vizita prietenie a președintelui Nicnlae Ceausescu,

CEREMONIA DE LA MAUSOLEUL
DIN KARACHI (Urmare din pag. I)

COMUNICAT COMUN
Joi dimineața, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, însoțiți de președintele Pakistanului, general Zia-ul Haq, au adus un înalt omagiu fondatorului națiunii pakistaneze, Quaid-i-Azam-Mohammad Aii Jin- nah, primul guvernator general al Pakistanului, la mausoleul ridicat în onoarea acestuia la Karachi — prima capitală a țării după obținerea independenței.La ceremonie au participat tovarășii Gheorghe Oprea, Ion M. Nicolae, Ștefan Andrei, alte persoane oficiale române.
„Rezultate rodnice pentru dezvoltarea colaborării româno-pakistaneze, in interesul 

celor două popoare, al cauzei păcii și înțelegerii Intre națiuni* 1ISLAMABAD 10 (Agerpres). — Presa pakistaneză de joi a acordat spații largi reflectării vizitei oficiale de prietenie a președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, evidențiind rezultatele fructuoase ale dialogului la nivel înalt româno-pakistanez. Astfel, ziarul „MORNING NEWS", sub urarea scrisă în limba română
„Trăiască prietenia dintre Pakistan 
și România !“, publică pe prima pagină două articole referitoare la vizita înalților soli ai poporului român la rafinăria din Karachi, precum și la întîlnirea cu oameni de afaceri pakistanezi. Primul articol, ilustrat de fotografii înfățișînd momente ale .vizitei la rafinărie, scoate în evidență cuvîntarea rostită? cu acest prilej, de șeful statului român, în care se subliniază dorința României de a dezvolta și mai mult relațiile cu Pakistanul.Sînt relevate, de asemenea, pe larg primirea călduroasă rezervată înalților oaspeți români, manifestările de stimă și prețuire cu care au fost intimpinați tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu și la Karachi.Articolul despre întîlnirea cu re

La sosirea la mausoleu, care se înfățișează sub forma unui dom ■uriaș din marmură albă, o gardă militară a prezentat onorul.Președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, însoțiți de generalul Zia-ul Haq, au depus o coroană de flori la mormîntul lui Mohammad Aii Jinnah. S-a păstrat un moment de reculegere.Ceremonia depunerii coroanei de flori a fost marcată solemn prin onoruri militare.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au semnat apoi în Cartea de onoare.

prezentanți ai vieții economice pakistaneze relevă că șeful statului român s-a pronunțat pentru o largă cooperare economică cu Pakistanul, în beneficiul ambelor țări și popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale. Se subliniază, de asemenea, că președintele României a evidențiat necesitatea lichi-
REVISTA PRESEI PAKISTANEZE

dării, subdezvoltării, și făuririi -unei noi ordini economice internaționale.La rindul său, cotidianul „BUSINESS RECORDER" apreciază căi vizita președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena' Ceaușescu „a fost încununată de 
succes deplin“. „România și Pakis
tanul — scrie ziarul — au semnat 
noi acorduri prin .care se extinde 
și se întărește colaborarea reciprocă 
dintre cele două țări". Cotidianul se referă pe larg la declarațiile făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitei la rafinăria națională, precum și în cadrul întilnirii cu oameni de afaceri pakistanezi, evidențiind că președintele României

Fxpplpntpi Salp
Domnului MOHAMMAD ZIA-UL HAQ

Președintele Republicii Islamice PakistanPărăsind teritoriul Republicii Islamice Pakistan, doresc, ca în numele meu și al tovarășei mele, să vă exprim, și pe această cale, dumneavoastră, domnule președinte, și doamnei Zia-ul Haq, precum și întregului popor pakistanez prieten cele 'mai vii mulțumiri pentru primir'ea călduroasă și ospitalitatea de care ne-am bucurat in tot timpul vizitei noastre in țara dumneavoastră.Sînt încredințat că noua noastră întîlnire, convorbirile și înțelegerile la care am ajuns se vor înscrie ca o contribuție importantă la dezvoltarea în continuare pe multiple planuri a relațiilor româno-pakistaneze, corespunzător intereselor de progres ale popoarelor și țărilor noastre, al cauzei generale a destinderii, colaborării și păcii în lume.Exprimîndu-mi încă o dată satisfacția pentru rezultatele vizitei, vă adresez, odată cu salutul nostru de rămas bun, cele mai calde urări de sănătate și fericire personală, de progres, prosperitate și pace pentru poporul pakistanez prieten.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
• Republicii Socialiste România

s-a pronunțat pentru dezvoltarea și mai puternică a relațiilor bilaterale în interesul celor două popoare, al cauzei păcii și înțelegerii intre toate națiunile. Se publică, totodată, fotografii ilustrind momente ale vizitei înalților soli români la rafinărie..Ziarul „DAWN" reliefează rezul- 

țațele rodnice pe plan politic și economic ale dialogului la nivel inalt, arătînd că acesta s-a încheiat eu semnarea unor noi și importante acorduri de colaborare între România și Pakistan. Se reliefează, totodată, primirea călduroasă făcută înalților oaspeți români, subli- niindu-se că aceasta reprezintă o dovadă a înaltei aprecieri de care se bucură România și președintele Nicolae Ceaușescu in Pakistan. Articolele sînt însoțite de fotografii ce reflectă principalele momente ale vizitei la Karachi.Ziarele pakistaneze de limbă urdu inserează, de asemenea, articole referitoare la sosirea președintelui 

Nicolae Ceaușescu la Karachi, la întîlnirea cu reprezentanți ai vieții economice pakistaneze, precum și la vizita întreprinsă la rafinăria națională. Se subliniază că România și Pakistanul și-au exprimat hotărîrea de a acționa pentru întărirea relațiilor bilaterale, precum și a conlucrării lor pe plan internațional.Cotidianul „JASARAT" scrie că 
„Pakistanul și România vor coope
ra, atit în domeniul comercial, cit 
și economic". De asemenea, „HUR- RIYET" se referă la eforturile comune ale celor două țări în vederea amplificării relațiilor de colaborare și cooperare.„MASHRIQ DAILY" evidențiază faptul că dialogul la nivel înalt s-a încheiat cu semnarea unor documente de mare însemnătate pentru cooperarea româno-pakistaneză. Posturile de radio și televiziune din Pakistan au difuzat numeroase materiale consacrate vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu la Karachi, in care a fost relevată semnificația deosebită a noului dialog la nivel inalt româno-pakistanez pentru dezvoltarea relațiilor dintre ‘ celedpuă țări și popoare.

organele specializate din România și Pakistan să acționeze în vederea identificării căilor și mijloacelor necesare utilizării în condiții optime a posibilităților de amplificare a conlucrării economice, pe baze reciproc avantajoase.Apreciind rezultatele obținute pînă în prezent în domeniul cooperării tehnologice și științifice, cele două părți au convenit să fie intensificate contactele directe intre instituțiile și organismele specializate din țările lor, pentru a putea fi inițiate noi programe de cercetare in comun, pornind de la necesitățile economiilor României și Pakistanului. Părțile au fost, de asemenea, de acord să fie intensificată cooperarea bilaterală în domeniile pregătirii de cadre, culturii, artei, turismului și schimbului de informații, în vederea realizării unei mai bune înțelegeri și apropieri între cele două țări și popoare.In cursul vizitei au fost semnate acordul de cooperare economică, comercială, tehnică și științifică dintre Republica Socialistă România și Republică. Islamică Pakistan și un pro- tocol-anexă la acest acord, precum și acordul de colaborare dintre cele două țări în domeniul poștelor și telecomunicațiilor.Președintele Republicii Socialiste România și președintele Republicii
CONVORBIRI ECONOMICE

ROMÂNO-PAKISTANEZECu prilejul vizitei oficiale de prietenie a președintelui Republicii Socialiste România în Republica Islamică Pakistan, .tovarășii Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al guvernului,, și Ion M. Nicolae, viceprim-ministru al guvernului, au avut convorbiri cu Ghulam Ishaq Khan, ministru de finanțe și pentru probleme economice, președintele părții pakistaneze în Comisia mixtă guvernamentală de cooperare economică, științifică și tehnică. Mohammad Asad Khan, ministru de stat pentru petrol și resurse naturale, Ejaz A. Naik, secretar general pentru problemele economice, Hasan Zaheer, secretar pentru probleme de producție, cu alți membri ai guvernului pakistanez.Au fost identificate, cu acest prilej, căi și mijloace în vederea trans- 

Islamice Pakistan, examinînd problemele complexe ale vieții, internaționale, și-au exprimat profunda lor îngrijorare față de încordarea gravă la care s-a ajuns în lume, ca rezultat al escaladării cursei înarmărilor, și îndeosebi a înarmărilor nucleare, al manifestării politicii de forță și de amenințare cu forța in raporturile dintre state, al încercărilor de menținere și consolidare a zonelor și sferelor de influență, de amestec și intervenție în treburile interne ale altor state, al perpetuării unor conflicte și focare de tensiune în diferite părți ale lumii și apariției altora noi, al adîncirii decalajelor dintre statele sărace și cele bogate, al crizei prelungite în care se află economia mondială și lipsei de progrese în eforturile pentru eradicarea subdezvoltării și instaurarea noii ordini economice internaționale, în rezolvarea problemelor țărilor în curs de dezvoltare.Reliefînd cu satisfacție că cele două țări au puncte de vedere identice sau foarte apropiate asupra majorității problemelor lumii contemporane, cei doi președinți au subliniat că România și Pakistanul promovează cu consecvență o politică de construire a raporturilor internaționale pe temelia solidă a principiilor deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne ale altor state, ne- recurgerii la forță sau la amenința- 

punerii în viață a înțelegerilor convenite între șefii de stat ai celor două țări, adoptîndu-se măsuri corespunzătoare privind lărgirea și a- dîncirea colaborării economice, în general, a cooperării industriale și relațiilor comerciale.Viceprim-ministrul Ion M. Nicolae și ministrul de finanțe și pentru probleme economice, Ghulam Ishaq Khan, președintele părții pakistaneze în Comisia mixtă guvernamentală de cooperare economică, științifică și tehnică, au semnat Acordul de cooperare economică, comercială, tehnică și științifică dintre Republica Socialistă România și Republica Islamică Pakistan și un protocol-anexă la acest acord,! precum și Acordul de colaborare între cele două țări în domeniul poștelor și telecomunicațiilor. 

rea cu forța și avantajului reciproc.Cei doi președinți au relevat hotărîrea lor de a acționa în continuare cu toată fermitatea pentru reducerea încordării în lume, pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, și în primul rînd la dezar- , marea nucleară, pentru eliminarea subdezvoltării și edificarea noii ordini economice internaționale, pentru soluționarea conflictelor dintre state exclusiv pe cale pașnică, pentru o politică de pace, dezvoltare independentă și cooperare în întreaga lume.In vederea menținerii in continuare a unor raporturi strînse de cooperare pe planul vieții internaționale, președinții Republicii Socialiste România și Republicii Islamice Pakistan au hotărit să fie intensificate contactele și consultările dintre țările lor în cadrul O.N.U., al „Grupului celor 77“ și al mișcării țărilor nealiniate, în scopul creșterii contribuției României și Pakistanului la reglementarea problemelor majore ale vieții internaționale, pentru promovarea păcii și cooperării în lume.Președintele Republicii Socialiste România și președintele Republicii Islamice Pakistan au dat o înaltă apreciere rezultatelor fructuoase ale convorbirilor pe care le-au avut și au relevat că vizita oficială, de prietenie a președintelui Republicii Socialiste România în Pakistan, documentele convenite în timpul vizitei constituie o contribuție deosebit de valoroasă la extinderea relațiilor tradiționale de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Islamică Pakistan.Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu au adresat președintelui Republicii Islamice, Pakistan, general Mohammad Zia-ul Haq, și doamnei Zia-ul Haq calde mulțumiri pentru primirea călduroasă și ospitalitatea deosebită de care s-au bucurat in timpul vizitei în Pakistan. Totodată, președintele Republicii Socialiste România. tovarășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu au adresat președintelui Republicii Islamice Pakistan, general Mohammad Zia-ul Haq, invitația cordială de a efectua, împreună cu doamna Ziarul Haq, o vizită oficială de prietenie în Republica ■ Socialistă România. Invitația a fost acceptată cu plăcere, data vizitei urmînd a fi stabilită pe cale diplomatică.
Islamabad, 10 mal 1984



PAGINA 4 SClNTEIA - vineri 11 mai 1984

PRODUCTIVITATEA MUNCII DIN IUBIREA DE

la nivelul maxim al posibilităților
/

tehnice și organizatorice!
cea mai mare Importantă subliniată de tova-O sarcină economică de rășul NICOLAE CEAUȘESCU la recenta Plenară a Consiliului Național al Oamenilor Muncii o constituie aplicarea neabătută a tuturor măsurilor cuprinse în Programul privind creșterea mai accentuată a productivității muncii. Numai prin creșterea susținută a productivității muncii — arăta secretarul general al partidului — vom putea asigura sporirea venitului național, mijloacele necesare atît pentru dezvoltare, cit și pentru ridicarea nivelului de trai material și spiritual al poporului. Cum se acționează pentru creșterea productivității muncii în industria județului Satu Mare — iată tema anchetei noastre.„Se situează productivitatea muncii la nivelul maxim al posibilităților tehnice și organizatorice din întreprinderi 7“ — iată întrebarea pe care am adresat-o unor muncitori. ingineri, cadre de conducere dintr-un șir de întreprinderi din județul Satu Mare. Fapt semnificativ : nici unul dintre răspunsuri nu a fost afirmativ. Toți cei cu care am discutat nu s-au declarat deloc mulțumiți de rezultatele obținute și au afirmat că vor face totul pentru valorificarea neîntîrziată a rezervelor de creștere a productivității muncii care mai există într-o unitate sau alta. Nici nu se putea altfel dacă ținem seama, pe de o parte, de faptul că, în acest an, prin plan s-a prevăzut ca productivitatea muncii să crească cu peste 16 la sută, iar pe de altă parte, că nici anul trecut și nici pe primele patru luni din anul în curs prevederile planului la acest indicator nu au fost realizate integral. Chiar dacă procentul de nerealizare este infim — citeva zecimi de procent — faptul în sine pune, o dată importanta cu buie acordată fiecare secție .. ______________ _______velul județului, aplicării tuturor măsurilor de creștere a productivității muncii. Era suficient, de pildă, ca o singură întreprindere dintre cele care nu și-au realizat integral prevederile la acest indicator — întreprinderea de prelucrare a lemnului, bunăoară — să-și fi îndeplinit planul, pentru ca și pe ansamblul județului bilanțul să fie pozitiv. Iată de ce. fiecare om al muncii, fiecare colectiv de întreprindere trebuie să înțeleagă limpede că numai în măsura în care își realizează exemplar sarcinile ce le revin în producție, rezultatele pe ansamblul județului vor putea fi satisfăcătoare. Tocmai 

de aceea, căile și modalitățile prin care se acționează în întreprinderi pentru înfăptuirea măsurilor de creștere a productivității muncii au fost dezbătute nară a partid.FiecareSatu Mare dispune de o dotare tehnică bună, de mașini, și.utilaje moderne.'. Și chiar dacă în- industria sătmăreană se înregistrează un rezultat superior față de media pe țară în ce privește utilizarea acestei zestre tehnice, nu înseamnă că

au fost epuizate toate posibilitățile de sporire a productivității muncii tocmai prin folosirea mai judicioasă a mașinilor și utilajelor. Care sînt principalele acțiuni întreprinse, in acest sens, in unitățile industriale și pe ansamblul județului ?TEHNOLOGIILE MODERNE — PROMOVATE SUSȚINUT ÎN FIECARE UNITATE. O cifră sintetică : acest an, 57,3 la sută din sarcina creștere a productivității muncii va realiza pe seamaîn de se introducerii

să asigurăm o simplificare constructivă a produselor, în condițiile creșterii parametrilor tehnico- funcționali, șl, pe de alta, îmbunătățirea randamentelor în exploatare. Efectul asupra creșterii productivității muncii este deci dublu, atît în fabricația proprie, cit și la beneficiarii noștri. în acest sens, avem în vedere îmbunătățirea constructivă a unor produse cum sint mașinile de încărcat minereu, transportoarele miniere cu bandă pentru subteran, electropalanele și altele care fac parte din programele prioritare de realizare a utilajelor miniere și e- nergetice. Urmărim, totodată, ca pe această cale să asigurăm produse noi, cu parametri funcționali la nivelul celor similare realizate pe plan mondial, produse a căror pondere va crește cu 27 la sută în 1984, față de anul trecut.în spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la re-

extinderea lucrului la mai mul- îmbunătățirea normării

în plus, în evidentă totul deosebită ce tre- in fiecare unitate. în și atelier, ca și la ni-

larg, aprofundat intr-o ple- comitetulul județean deîntreprindere din județul

1 B
1 rF

în unităti
9

industriale
din Satu Mare

tehnologiilor moderne de fabricație, a extinderii mecanizării și automatizării. Este un domeniu în care în fiecare întreprindere există însemnate posibilități ce pot și trebuie să fie neîntîrziat valorificate. Dar să ascultăm opiniile tovarășului Vasile Cădar, directorul întreprinderii „Unio", una din unitățile cu cel mai mare ritm de creștere a productivității muncii din județ :„Prin planul de măsuri pe care î-am întocmit pentru perioada 1983— 1985, pe baza orientărilor cuprinse în Programul de creștere mai accentuată a productivității muncii, elaborat din inițiativa secretarului general al partidului, prin acțiunile pe care le vom întreprinde în acest scop, se prevede ca productivitatea muncii să sporească în anul 1985 cu 76 la sută față de 1980, asigurîndu-se pe întregul cincinal un ritm mediu anual de creștere de 10,8 la sută. Un ritm deosebit de mobilizator dacă ținem seama de faptul că, în primii trei ani ai cincinalului, ritmul mediu atins a fost de numai 5,3 la sută. în acest an, creșterea productivității muncii cu aproape 20 ța sută, față de anul trecut, se va regliza, în proporție de 60 la sută pe seama introducerii progresului tehnic. în acest sens, prin continuarea acțiunii de reînnoire a producției, urmărim, pe de o parte,
BACĂU: Livrări suplimentare la export

»centa Plenară a Consiliului Național a! Oamenilor Muncii, sporirea productivității muncii va fi asigurată, în mod decisiv, prin introducerea unor noi tehnologii de fabricație și extinderea gradului de mecanizare și automatizare. Printre noile tehnologii amintesc : debitarea cu oxigaz după desen a reperelor de la transportoarele ele mare capacitate. locomotivele de mină, mașinile de încărcat ș.a., extinderea sudurii sub strat de flux, matrițarea carcaselor pentru tamburii de acționare de la transportoarele cu racleți TR-7, sudarea automată a jgheaburilor de' la transportoarele TR-3 și TR-4. Creșterea gradului de mecanizare și automatizare a proceselor de producție se va asigura, printre altele,' prin montarea și punerea în funcțiune a bazinului mecanizat pentru călire, mecanizarea depozitării semifabricatelor și SDV-urilor prin finalizarea amenajării depozitului și dotarea cu rafturi translatoare și conteinere, mecanizarea transportului cu platforme mobile pe șine etc."Dacă în primii trei ani ai cincinalului ritmul de creștere a productivității muncii a fost mai scăzut la întreprinderea „Unio", aceasta se datorește, în principal, faptului că nu au fost puse pe deplin în valoare. marile resurse pe care le oferă promovarea tehnologiilor moderne, în general a progresului tehnic. Și credem că, prin acțiunile declanșate în acest an. s-au tras toate concluziile cuvenite. Important este acum ca fiecare măsură stabilită să fie aplicată neîntîrziat.Realizarea ritmică a planului de export constituie o preocupare de prim ordin a tuturor colectivelor de muncă din județului talurgiștii ale căror cunoscutese țări, au livrat perioada care a trecut
economia Bacău. Me- din Bacău, produse sînt în numeroa- 

în

din acest an, peste prevederile sarcinilor de plan, mărfuri în valoare de aproape 5 milioane lei. Cantități suplimentare de duse au livrat aceeași perioadă export și de muncă de la Combinatul _______Borzești, întreprinderea mecanică din Ba-
pro- in la colectivelepetrochimic

cău. De la începutul anului și pînă acum, colectivele de muncă din 13 întreprinderi industriale și unități economice din județul Bacău au raportat livrarea suplimentară la export a unor mărfuri in valoare de peste 38 milioane Iei. (Gheor- ghe Baltă, corespondentul „Scinteii").

POATE SPORI APORTULORGANIZĂRI 7 Din nou o. CUM BUNEI cifră sintetică : pe ansamblul industriei județului Satu Mare, 30 la sută din sporul de productivitate în acest cincinal se va realiza pe seama perfecționării organizării producției și îmbunătățirii normării muncii. Se au în vedere îndeosebi acțiunile de optimizare a fluxurilor de fabricație, realizarea ritmică a producției, asigurarea unui raport optim între munca direct productivă și cea administra-

tivă, te mașini, muncii ș.a.— După patru luni niul creșterii productivității cii — planul a fost chiar depășit țumiți. ne spune Vasile Hossu, secretar adjunct al organizației de partid de la întreprinderea de piese de schimb și utilaje pentru industria chimică Satu Mare. Totuși, analizind cu răspundere rezervele de care dispune unitatea noastră, nu putem spune că productivitatea muncii se situează la nivelul maxim al posibilităților. Tocmai valorificarea neîntîrziată a acestor resurse se află acum în centrul atenției organizației de partid, a întregului colectiv. Iar direcțiile principale de acțiune vizează perfecționarea organizării producției și a muncii, folosirea deplină a forței de muncă și, în strînsă legătură cu acestea, îmbunătățirea normării muncii și perfecționarea normelor existente. Bunăoară, pe bază de măsurători s-au reexaminat și s-au îmbunătățit normele de muncă la 120 produse și la diferite piese de schimb. Efectul aplicării măsurilor din programul special, elaborat in acest sens, s-a concretizat în realizarea productivității muncii în 1983 în proporție de 111,3 la sută, iar în primele patru luni din acest an. așa cum am arătat. în depășirea planului la acest indicator.De fapt, in condițiile generalizării muncii in acord global, în fiecare întreprindere trebuie să se acorde o atenție deosebită acțiunii de normare științifică a muncii. în permanență trebuie să se asigure o corelație optimă între indicele de îndeplinire a normelor și nivelul productivității muncii. Or. într-un șir de întreprinderi din județ, în timp ce se înregistrează o depășire sistematică și substanțială a normelor de muncă — cu 5 pină la 12 la sută — planul productivității muncii nu este realizat integral sau. în cel mai bun caz, este realizat la limită. Iată de ce capătă o importanță aparte măsura stabilită de comitetul județean de partid ca în acest an să fie îmbunătățite peste 85 Ia sută din normele de producție.în 1984, peste 90 la sută din sporul producției industriale realizate în județ urmează să fie obținut pe seama creșterii productivității muncii. Este și aceasta o prevedere mobilizatoare, dar pe deplin realizabilă. Desigur, este pozitiv faptul că în fiecare întreprindere s-au elaborat și au fost adoptate programe speciale, cu termene și responsabilități . precise, pentru creșterea mai accelerată. a. productivității muncii.. Dar important este acum ca, in spiritul sarcinilor subliniate Nicolae Ceaușescu nară a Consiliului menilor Muncii, in parte să fie mai și la timp,muncitorii și specialiștii să participe în mod activ, cu spirit de inițiativă, la acțiunea de descoperire și punere în valoare a noi posibilități de creștere a productivității muncii. A- ceasta este o sarcină prioritară care trebuie să se situeze permanent în centrul preocupărilor organelor șl organizațiilor de partid, ale qolecti- velor de oameni ai muncii din industria județului.

rezultatele obținute în din acest an in dome- mun- realizat și am putea fi mul- Vasile al

Mi-a scris, cu scrisul Iui frumos învățat de la caligrafii de renume ai vechilor școli normale. învățătorul nostru. Unul oamenii ce ne-au primele litere. Litere care n-am ajuns niciodată să le facem atît de frumoase cum le făceau ei. Frumoase ca si vorba lor blîndă și corectă. Foarte corectă, de aleasă ținută intelectuală. O impuneau acolo, printre băncile vechi ale școlilor de tară, păs- trîndu-și întotdeauna ținuta dreaptă, ca și gîndul. Pentru că. știau ei. învățătorii noștri, știau din acel har al pedagogiei românești — poate pedagogia cea mai dedicată școlilor pentru fiii de oameni simpli — că vorba lor si ținuta lor au un rol hotări- tor față de vorba si ținuta în viață a acelor copii cărora trebuiau să le fie model de civilizație, de aspirație. de comportament. Iar unii dintre ei. generație de război fiind, ne-au' fost model pînă la actul suprem al dăruirii Pămîntul Patriei.Am avut dascăli legi veniți de pe aceleiași școli Unul dintre ei și-a dat viața lingă Mureș, aducin- du-și jertfa pentru Victoria din primăvara lui 1945. Jertfă care, prin dăruirea ființei lui de dascăl, devenea învățătură pentru noi. Supremă învățătură. Celălalt mi-a scris acum, după aproapre patruzeci de ani, și a răscolit în mine nu vanitățile pe care puteau să le trezească gindurile lui de om îndreptățit, ca și părinții, să laude generația pe care au format-o. A răscolit în mine un de răspundere. Așa el, bine format la învățătorului mân. a avut gîndul acestei răspunderi L-a avut și l-a aplicat cu aceeași consecventă cu ^care și acum. Ia trei sfer-

dintre arătat pe

pentrudoi co- ■ băncile normale, ei și-a

g'ind cum școala de tară rotoată vremea.

de tovarășul la recenta l’le- Național al Oa- fiecare măsură realizată intoc- ca in continuare

Florea CEAUȘESCU 
Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scinteii1

turi de veac de viață. își așterne pe hîrtie fraza clară șiSe meu. mult alitate ; avut un învățător al nos- •tru care are dreptul să se laude cu generațiile pe care le-a format.. Se bucură că face parte dintr-o generație care scrie cărți menite să educe poporul. Și-mi scrie asta. Adică, pentru asta îmi scrie, după aproape o viată de om. după ce nu l-am mai vă-

caligrafia impecabilă, bucură învățătorul desigur, mult mai decît ar trebui în re- dar fiecare am
alt apelativ, aproape ca-n piesele istorice — cum spuneau toți copiii femeii ce înfrumuseța școala satului și de la care învățau buchi, și cifre, și versuri, și cîntece patriotice pentru serbări. Familia modestă și temeinică a învățătorului de tară care te învață totul. Totul ; pentru că știe că. de la el si prin misiunea lui. copilul se formează ; că el îti dă învățătură. dar și gust pentru continuarea ei si îti îndeamnă familia să facă eforturi pentru a te trimi-

Insemnări de Corneliu LEU

zut de atunci, de cînd a pornit către front. Nu la virtuți artistice s-a gindit el cînd s-a bucurat, nu la cine știe ce rezonanțe în fața numelui tipărit sau a obiceiului firesc de a te■ bucura cînd cunoști pe cineva care a ieșit în arena publică. Ci la strădania de a face ceva care poate contribui la. continua ridicare a nivelului de cultură, de înțelegere, de gindireî de cunoaștere a poporului. Pentru că el. la acea flacără a pedagogiei românești. aprinsă și întreținută mereu de cărturarii câți poporului, a temeinic acest lucru.pe-o tală și a lui.
Si ,musețea scrisului său trasat cu linii drepte si unghiuri pline de fantezie, de Școala normală din Arad, unde focarul învățăturii era direcționat astfel. De primii ani de dăscălie printre fiii de țărani transilvăneni avizi de cultură națională si de ultima jumătate de secol alături de doamna sa. slujind școlile■ Dobrogei. „Doamna", fără

dedi- învătat ca trăsătură fundamen- a misiunii intelectuale rostului intelectualu-își amintește. în fru-

te mai departe. Iar în vacanțe, cînd vii de Ia școli mai înalte, el ți-e- ți-e camarad.știe că și tu ai luat drumul luminării poporului, ca și el... Ah. ce diferență între acești oameni de formație simplă, asemănătoare cu vocația sfîntă a cimpiei de a crește grînele. si pedagogul birocratizat, care recomandă părinților să-și dea copiii la meditații suplimentare. el rămînind doar cu funcția de examinator. Ca înseamnă a învăța.Acești însă, aceste modeste familii de învățători care au binecuvîntat peisajul satului românesc știau, poate, mai puține lucruri ; dar le știau bine. Iar pe unul îl știau foarte bine ; îl știau la superlativ : știau că rostul omului cu școală este de a-i învăța pe ceilalți, de a le dărui tot ce au ei în magazia cunoștințelor lor și incă ceva, mai presus, iubirea de tară, munca dăruită tării. Știau că rostul, măreț in modestia lor de furnici harnice ale slovei pe pămîntul românesc. este de a sluji as-

frate, pentru că

și cum dăscălia a controla, și nuoamenl simpli

ȚARĂ
pirațiile poporului. Și. tocmai de asta, ca o plămadă bună, se amestecau organic cu poporul. Și-n vremi de pace, cind trudeau cu copiii pe băncile Scrijelite ale claselor micuțe, și-n vremi de război, cind lăsau aceasta în grija doamnei ce-i aștepta, ameste- cată-n așteptarea stoică a tuturor femeilor din sat. Iar el plecau, alături de părinții elevilor. în tran- șeea răscolită din pămîntul Patriei. Pentru că exemplul pe care învățaseră că trebuie să ni-1 dea ajungea pînă la jertfa supremă. Multora le rămî- nea doar amintirea pe chipul îndurerat al doamnei și-n inimile noastre de copii, cărora, prin această ultimă lecție, le predase si suprema învățătură.Unul dintre învățătorii mei. după cum spuneam, venit tot din acel splendid focar de cultură românească al Școlii normale din Arad, a plecat cu regimentul său din Dobrogea și și-a dăruit viata acolo, în fața Mureșului, unde, elev fiind. învățase ce e viața. Cel rămas îmi scrie acum, după decenii și decenii, amintindu-mi. scrisul lui ra arcuită demnitate telectuală. care celălalt să mă învețe războiul...Vă sărut dumneavoastră muncită, de plugar al literelor, pe care și acum le insămințați atît de frumos într-o brazdă dreaptă. O brazdă trasă și pe hîrtie. dar și în pămîntul pentru care s-a jertfit colegul dumneavoastră.Sînt gînduri prilejuite de celebrarea Zilei Victoriei, Ziua Victoriei din mai 1945, pentru care s-a dăruit el. dar și Ziua Victoriei de azi a unei orin- duiri a libertății, dreptății și demnității pentru v-ati dăruit împreună.

prin frumos, cu lite- în trăsături de și fermitate înde caligrafia pe s-a străduit pînă să-1 iamina, mina

întreprinderea mecanică din Ti
mișoara - unitate reprezenta
tivă a industriei noastre con
structoare de mașini - locul 
unde au fost făurite noile exca
vatoare pentru lucrări de iriga
ții și alte utilaje de mare com
plexitate tehnică, in fotografie : 
aspect dintr-una din secțiile de 

producțieFoto : S. Cristian

La întreprinderea mecanică Timișoara a fost realizat

Noul excavator românesc

STILUL DE MUNCĂ AL CONSILIILOR POPULARE
încă de la CONSFĂTUIREA DE LUCRU din luna Ianuarie a.c. privind activitatea in agricultură, secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a conturat un amplu complex de măsuri de natură să asigure înfăptuirea Programului unic de creștere a producției în gospodăriile populației. în acest context s-a subliniat cerința introducerii unei ordini desăvîrșitc în activitatea agricolă și, în acest cadru, a unui sistem unitar de planificare a producției agricole. „ESTE NECESAR SĂ ACȚIONĂM CU TOATA IIOTARIREA PENTRU ÎNTĂRIREA ORDINII, PENTRU O DISCIPLINĂ- FERMA ÎN CE PRIVEȘTE ȚINEREA EVIDENȚEI ÎNTREGII SUPRAFEȚE DE TEREN — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu. ANUAL, VA TREBUI SĂ SE STABILEASCĂ PLANUL DE CULTURA ȘI DE CREȘTERE A ANIMALELOR PENTRU TOȚI DEȚINĂTORII, SUB ORICE FORMA, DE PĂMÎNT".Introducerea unui asemenea sistem unitar de planificare in agricultură — Ia nivelul tuturor categoriilor de producători — constituie un mod superior de conducere a agriculturii, capabil să pună mai bine în valoare întregul potențial de care cum relevă și experiența județului dispun gospodăriile populației — așa NEAMȚ.

activitate — autocriticcă această vorbind — căpătase un caracter birocratic. Cunoscînd din registrul a- gricol al comunei situația terenurilor din fiecare gospodărie, completam planurile individuale în birourile primăriei și apoi le transmi- team cetățenilor. însușindu-ne criti- cile formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a indicat consiliilor populare să pună pe primul plan activitatea concretă cu oamenii, pe teren, am schimbat radical stilul de muncă.— în ce măsură acest nou stil de muncă s-a reflectat în rezultate superioare ?— Nu se poate spune că sătenii

mîntul în propria gospodărie. Ti interesa mai puțin dacă producțiile reflectau adevăratul potențial al terenurilor ori al brațelor de muncă. Uneori se orientau spre preocupări strict speculative. Spre exemplu — să obțină fin, dar nu ca să crească animale, Ci ca să îl vindă. Acum se formează un adevărat curent de opinie in favoarea hărniciei. Mulți săteni s-au oferit chiar în adunarea generală din comună, unde am dezbătut Programul unic, să-i ajute pe cei care se complăceau cu obținerea unor randamente mediocre de producție. să le dea un sfat ori de cite ori este nevoie. «Fără îndoială, activitatea de Întocmire a planurilor individuale de pro-Gospodăriile populației din județul Neamț dispun de circa 100 000 ha teren agricol, din care o treime — teren arabil și două treimi — pășuni și finețe. Ele trebuie să realizeze în acest an peste 90 000 tone cereale, 150 000 tone legume și cartofi, 30 000 tone fructe, precum și importante cantități de produse animaliere : circa un milion hectolitri lapte, peste 130 milioane ouă, mai multe zeci de mii de tone de carne....Deplasîndu-ne în mai multe comune din județ, am adresat primarilor întrebarea : cum stimulează noul sistem de planificare creșterea producției agricole și zootehnice a gospodăriilor populației 7 Iată răspunsurile primite :— Prin intermediul planurilor individuale de producție, ne-a spus tovarășul Ion Savin, primarul comunei Bălț'ătești, se introduce mult mal multă ordine în organizarea producției agricole din gospodăriile populației, asigurîndu-se o structurare a acestei producții, astfel incit să acopere deopotrivă și trebuințele familiale ale producătorilor, și cerințele de mărfuri agroalimentare pentru fondul de stat. în al doilea rind, planificarea individuală a producției, bine concepută, poate contribui serios la micșorarea diferențelor de nivel al producției între gospodăriile de aceeași mărime, fiind puși la treabă și cei care se mulțumeau înainte cu producții mai mici.— Cum ați pus în valoare aceste avantaje ?— Am discutat în cadrul adunării generale a locuitorilor sarcinile generale de producție a comunei, in- citindu-i cu acest prilej pe cei mai

Aplicarea Programului unic stimulează 

producția din gospodăriile populației

însemnări din județul Neamțbuni gospodari să expună in fața tuturor modul în care s-au gindit ei să lă, le aulective la nivelul comunei (formate din activiști de partid, din reprezentanți ai consiliului popular, de- putați, factori de răspundere din C.A.P.. de la cooperativa comunală de producție și achiziții, președinți de comitete de cetățeni etc.). Ele au primit misiunea să se deplaseze la fiecare cetățean in parte și să discute — de la om la om — ce trebuie să cultive fiecare pe terenul său. cîte animale și păsări trebuie să crească în gospodărie. In aceste colective țărani fruntași.Similar au populare și din dețului Neamț.— Noi. In comună, Întocmeam pînă acum planuri individuale producție — ne spune Elena Pielea, primărița comunei Pîngărați, Numai

procedeze în gospodăria persona- pentru îndeplinirea sarcinilor ce revin din Programul unic. Apoi, fost create un număr de 7 co

au fostprocedat
fiecare din incluși șiconsiliile alte comune ale ju?! de

din comuna noastră nu erau și pină acum oameni harnici. Dimpotrivă. Dar se creaseră anumite obișnuințe, anumite profilări pe unele genuri de culturi, neglijindu-se nevoile generale de autoaprovizionare ale fiecărei familii, cu toate categoriile de produse ce se pot obține în condițiile de climă și sol de aici. Unii cultivau doar fin, alții doar cartofi ș.a.m.d. Apoi, unii creșteau doar oi, alții doar porci ș.a.m.d. Or, acum.de- plasindu-ne la fiecare gospodar a- casă și discutînd cu concret, la fața locului, am putut întocmi asemenea planuri individuale de producție, incit toți deținătorii de terenuri să gospodărească in așa fel pămintul, incit să producă tot ceea ce au nevoie pentru consum și, totodată, să realizeze pe care să Ie valorifice la stat.Trecerea la noul sistem ficare a mai pus in evidență un aspect — a ținut, să ne precizeze.interlocutoarea. Pină acum, oamenii e- rau mai puțin preocupați de randamentul agricol cu care foloseau pă-

oamenii la
surplusuri fondul dede plani-

ducție agricolă din gospodăriile populației este o etapă importantă în realizarea Programului unic. Dar mult mai importante sînt acțiunile ce trebuie întreprinse pentru ca aceste planuri să devină realitate, să nu rămițjă pe hirtie. Cum acționează în acest scop consiliile populare comunale ? Amănunte ne-au fost furnizate de tovarășul Valerian Găină, prim-vicepreședintele comitetului e- xecutiv al consiliului popular județean :— Pornind de la sarcinile ce revin prin lege consiliilor populare privind răspunderea acestora pentru bunul mers al întregii agriculturi de pe raza lor teritorială, am inițiat, în primul rind, o serie de măsuri organizatorice. Astfel, pentru implicarea sporită a consiliilor populare in problemele producției agricole gospodăriile populației am sistem unitar de urmărire mării — a producției și lor la fondul de stat de care gospodărie. Apoi, populare au trecut la Întocmirea, împreună cu conducerile unităților a-

gricole socialiste, a balanței furajere în cadrul fiecărei comune etc.— Ce măsuri concrete au fost luate pentru a sprijini dezvoltarea producției în gospodăriile populației, astfel incit aceasta să se ridice la nivelurile stabilite prin planurile individuale întocmite ?— Pentru îmbunătățirea randamentului terenurilor am cuprins suprafețele deținute de cetățeni în programele de ameliorare a solului și de îmbunătățire a pajiștilor. Am creat totodată stațiuni de mecanizare sau echipe de mecanizare, care vor sprijini direct țăranii la lucrările de arat, însămînțat și recoltat, sub formă de prestări de servicii. Tot ' ' .... - -sprijinul pe care. îl vom acorda extinderii stînelor cooperatiste și asociațiilor crescătorilor de animale, ca și preocupările de diversificare a rețelei de unități care oferă servicii de tip agrozootehnic.Pentru creșterea randamentului terenurilor am prevăzut in planul de aprovizionare a comerțului local pe acest an un volum de peste șase ori mai mare de îngrășăminte chimice, față de 1983, cantități sporite de semințe din soiuri inalt productive un fond de marfă de trei ori mai mare de unelte agricole. Asigurăm, de asemenea, prin rețeaua de desfacere, un număr triplu de puieți de pomi. Venind în întimpinarea cerințelor crescătorilor vom oferi mâr dublu 1983.

in sfera serviciilor intră și

de animale, acestora. în 1984, un nude purcei și pui față dese va reflecta creșterea stabilită prin planurile în sporirea contribuției

dinInițiat un — la pri- a livrări- către tie- consiliile

— Cum producției individuale gospodăriilor populației la fondul de stat ?— La toate categoriile de produse agroalimentare contractele pe a- cest an de livrare la fondul de stat sint superioare realizărilor din 1983, la unele grupe de mărfuri — carne de porcine, de pasăre și iepure, lapte de vacă, ouă, cartofi, miere de albine etc. — creșterile fiind de 2—4 ori. Desigur, realizarea acestor contracte este nemijlocit legată de a- tenția pe care va trebui să o acordăm. in continuare, și noi, la nivelul consiliului popular județean, dar și fiecare primărie comunală, realizării integrale a planurilor individuale de producție din fiecare gospodărie țărănească.

Harnicul colectiv muncitoresc de la întreprinderea mecanică Timișoara, căruia, în urmă cu cinci ani, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, i-a trasat sarcina de a asimila în fabricație primele utilaje miniere de mare capacitate și inaltă complexitate tehnică din țara noastră, a livrat pînă acum numeroase excavatoare și combine de înaintare, pîndu-se totodată de înnoirea producției.— Nu cunoașteminaltă, ne spune muncitorul cialist Iosif Novăcescu, ședințe al consiliului muncii, unul dintre veteranii nei, decit aceea de a exemplar sarcinile încredințate tovarășul Nicolae Ceaușescu.tru noi, secretarul general al partidului este și rămine adevăratul ctitor al modernei noastre prinderi, pe care, de cînd in fruntea partidului și a vizitat-o in 12 rînduri. Și, care dată, cu înțelepciunea viziunea care-l caracterizează, a stabilit noi direcții de acțiune pentru creșterea și diversificarea producției de mașini și utilaje, pe măsura puterii de muncă și capacității ' de creație a colectivului nostru, a dotării tehnice de care dispunem, astfel incit contribuția noastră la înfăptuirea programelor prioritare în diferite sectoare ale economiei naționale să fie tot mai mare. Intr-adevăr, in bazinul carbonifer al Olteniei, la Motru și Rovi- nari, acționează din plin 12 excavatoare de mare capacitate, ESRC-470, purtînd marca „I.M.T.", urmind ca, pină la finele anului, numărul lor să ajungă la 19. în minele din Valea Jiului și Maramureș se află in funcțiune 17 combine de înaintare în steril, realizate tot la unitatea din Timișoara. Dar, cea mai recentă realizare în domeniul utilajului minier o constituie complexele mecanizate de abataj, C.M.A., utilaje de înalt ni-

preocu-datorie mai spe- vicepre- oamenilor uzi- înfăptui de Pen-între- se află tării, a de fie- și clar-

TELEORMAN

Mihaî IONESCU

economiceOamenii muncii de pe șantierele de investiții din județul Teleorman înregistrează ritmuri de lucru intense. Ca urmare a măsurilor întreprinse pe toate șantierele pentru promovarea unor soluții constructive și tehnologii de execuție moderne și eficiente, întărirea ordinii și disciplinei, creșterea mai accentuată a productivității muncii, sarcinile de plan la zi au fost depășite cu 10.9 milioane lei. In prezent, constructorii și-au con-

a 40-a ani-

vel tehnic, care pină de curînd se produceau numai in patru țâri din lume. Primul complex de acest fel funcționează în abatajele de la Lupeni, iar alte două sint în curs de livrare către minele din Valea Jiului, în timp ce al patrulea este supus recepției.Raportul muncitoresc cu care colectivul de la I.M.T. se prezintă în cinstea celor două mari evenimente politice ale anuluiversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIII-lea al partidului — este completat în aceste zile cu o nouă și remarcabilă creație tehnică : noul excavator românesc destinat executării lucrărilor de irigații. Realizat în numai trei luni, după proiecte elaborate de institutul de profil din uzină, mul din seria construită în prioritar de utilajelor pentru irigații. De la inginerul Nicolae Popescu, directorul tehnic al întreprinderii, aflăm că noul excavator, avînd la bază soluții tehnice originale care îl situează în rîndul celor mai bune utilaje de acest fel din lume, dispune de comandă electrohidrauli- că și este prevăzut cu rotor cu cupe, excavarea făcîndu-se continuu. înălțimea de lucru măsoară 9,5 metri, viteza de înaintare, pe șenile, este de 6 metri pe minut, iar capacitatea de excavare de 320 metri cubi pe oră. „Uriașul" de aproape 100 de tone, în componenta căruia intră peste 8 000 de repere, este acum gata de drum spre șantierele de irigații. Mîndria pro- iectanților și constructorilor este mare, în primul rind pentru că pot raporta că această importantă sarcină general nită cu

excavatorul este price urmează să fie cadrul programului asimilare in țară a

încredințată de secretarul al partidului a fost îndepli- cinste.
Cezar IOANA
corespondentul „Scînteli

Noi obiective 
și sociale centrat forțele la finalizarea unei noi capacități de producție în cadrul întreprinderii de țevi sudate și al Centralei termice de zonă din orașul Zimnicea, la blocurile din noua zonă centrală a nicipiului Alexandria și la obiective sociale, intre care mari spitale, care se înalță nicipiul Turnu Măgurele și șui Roșiori de Vede. (Stan corespondentul „Scinteii").

mu- alte două mu- ora-în în Ștefan,
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaDoresc să vă mulțumesc In mod profund pentru felicitările călduroase ji urările cele mai bune pe care ați binevoit să mi le adresați cu ocazia aniversării zilei mele de naștere.Convins că relațiile tradiționale de prietenie și colaborare existente intre țările noastre se vor întări și dezvolta in continuare, folosesc acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră și poporului frate român sincere urări de a obține succese tot mai mari in opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.
KIM IR SEN

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele
Republicii Populare Democrate Coreene 

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele poporului, partidului și Guvernului Republicii Unite Tanzania, vă mulțumesc pentru, mesajul de simpatie și condoleanțe trimis cu ocazia morții tragice a tovarășului și primului nostru ministru, fostul Ndugu Edward Moringe Sokoine.

JULIUS K. NYERERE
Președintele Republicii Unite Tanzania

TelegramăPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Constantin Dăscălescu, a primit din partea tovarășului Nikolai Aleksandrovich Tihonov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., o telegramă prin care ii adresează sincere mulțumiri pentru felicitările calde și urările transmise cu ocazia reînvestirii sale in această funcție, în telegramă se exprimă convingerea că întărirea și adîncirea in continuare a relațiilor ' multilaterale dintre Uniunea Sovietică și România vor servi intereselor popoarelor ambelor țări, dezvoltării colaborării țărilor socialiste frățești, cauzei păcii și progresului în lume.

ANUL 40 AL LIBERTĂȚII
NOASTRE, ANUL UNOR

_____________ *____________________________________________________ '

muncii din celelalte ferme și din sectorul administrativ. Fapt este că, pentru întreținerea și recoltarea manuală a celor aproape 300 hectare, au fost încheiate contracte de acord global cu 1 047 de oameni, organizați în 52 de echipe. Rezultatul 7 Toamna la cules, de pe fiecăre hectar lucrat în acord global cu oamenii muncii au fost recoltate peste 8 630 kg porumb boabe, adică cu 5 300 kg mai mult decît media producției pe întreprindere. Acesta a fost argumentul hotăritor care a pledat pentru extinderea sistemului de contractare in acord global a lucrărilor de întreținere și recoltare a porumbului. Astfel, in 1982 suprafața lucrată in acord global cu- oamenii muncii a crescut la1 056 hectare, iar in 1983 — la 1 100 hectare, adică 43 la sută din întreaga suprafață cultivată cu porumb. Iată ce influență a avut această formă de organizare a muncii asupra sporirii producției de porumb la hectar : 

crări cu volum mare ce nu pot fi executate manual. Cantitățile _ de porumb pe care acești muncitori le primesc — numai din depășirea producțiilor planificate și in limitele stabilite prin actele normative — creează acestora baza materială a creșterii unui important număr de animale pentru nevoile proprii și pentru contractarea cu statul. Oamenii din satele învecinate care lucrează la noi (Borcea, Gîldău, Je- gălia. Unirea) trebuie să îndeplineas

© Llșca : SCALA (11 03 72) — 9;
11,15; 13,30: 15,45: 18: 20. FEROVIAR 
(50 51 40) — 9: 11.15; 13,30: 15,45; 18; 
20, MODERN (23 71 01) — 9;. 11.15:
13.30: 15,45: 18: 20.
© Să mori rănit din dragoste de 
viață: CENTRAL (14 12 24) — 9;
11,15: 13,30: 15,45; 18: 20, EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20. 
Q O lebădă iarna : STUDIO (59 53 15) 
— 10; 12; 14: 16; 18; 20.
• Cerul n-are gratii : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9: 11: 13,15; 15,30;
17,45; 20.
© Secretul lui Bachus : GRIVIȚ A 
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

IMPORTANTE ÎNFĂPTUIRI

Județul Bacău a încheiat semănatul culturilor de primăvarăOamenii muncii din agricultura județului Bacău au încheiat semănatul porumbului în ogor propriu și al celorlalte culturi de primăvară, a- cordînd toată atenția calității lucrărilor, respectării cu strictețe a densității plantelor.tn telegrama adresată COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU. de către Comitetul județean Bacău al P.C.R.. se subliniâză că se va acționa și în continuare cu perseverență pentru încheierea plantatului

legumelor în cîmp, întreținerea culturilor și pajiștilor naturale, executarea lucrărilor de sezon în vii și livezi, asigurarea bazei furajere, realizarea efectivelor de animale și creșterea producției acestora. în încheierea telegramei se exprimă hotă- rirea de a se spori eforturile pentru ridicarea eficienței întregii activități, astfel încît să se întîmpine cu rezultate tot mai bune gloriosul jubileu de la 23 August, precum și cel de-al XlII-lea Congres al partidului.
vremea

Timpul probabil pentru intervalul cu
prins între 11 mai, ora 21 — 14 mai, 
ora 21. în țară. : La începutul interva
lului vremea va fi în general umedă, 
cu cerul mai mult noros. Vor cădea 
ploi care vor avea și caracter de aver
să în majoritatea zonelor țării, apoi 
vremea se va ameliora. Cerul va fi

temporar noros și vor cădea ploi lo
cale în vestul și sud-vestul țării. Vîn- 
tul va sufla slab pînă la moderat, cu 
intensificări locale în Cîmpia Română, 
Dobrogea și Moldova, predominând din 
sectorul sud-estic. în București : Vre
mea va fi schimbătoare, cu cerul tem
porar noros. Va ploua la începutul in
tervalului. Vîntul va mai prezenta in
tensificări în primele zile, predominînd 
din sectorul sud-estic, apoi va slăbi 
din intensitate. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 7 și 10 grade, 
cele maxime între 18 și 21 de grade.

Cronica zileiDelegația Uniunii Tineretului Socialist,din R.S.F. Iugoslavia (U.T.S.L), condusă de Goran Radman, președintele Prezidiului Conferinței U.T.S.L, care efectuează o vizită în țara noastră, la invitația C.C. al U.T.C., a fost primită de tovarășul Ion Radu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Cu acest prilej au fost evidențiate raporturile de prietenie și colaborare dintre cele două țări, dintre tineretul român și tineretul iugoslav, care se dezvoltă în mod continuu, pe baza înțelegerilor convenite la cel mai înalt nivel, ex- primîndu-se dorința de a extinde și diversifica, și în viitor, aceste raporturi.La primire a participat Milos Me- lovski, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București.
★Joi după-amiază a sosit Ia București delegația Comitetului Național al Conferinței Consultative Politice Populare a R.P. Chineze, condusă de tovarășul Yang Chengwu, vicepreședinte al Comitetului Național al Conferinței, membru al C.C. al P.C. Chinez, care, la invitația Consiliului Național al. Frontului Democrației și Unității Socialiste, efectuează o vizită în țara noastră.(Agerpres)

Producție fizicăCLUJ. în cinstea marii sărbători naționale de la 23 August și a celui de-al XlII-lea Congres al partidului, colectivele întreprinderilor industriale din județul Cluj obțin importante succese în producție. în urma aplicării măsurilor stabilite în programele adoptate de adunările generale ale oamenilor muncii, planul pe primele patru luni din acest an la producția-marfă a fost depășit cu 214 milioane lei, iar sarcina de creștere a productivității muncii cu 676 lei pe lucrător. In același timp, ponderea produselor noi și modernizate a crescut la peste 40 Ia sută, cu 4 la sută mai mult de- cit sarcina stabilită prin plan. Au fost depășite prevederile la numeroase produse fizice solicitate de economia națională și la export. între altele, au fost fabricate ,și livrate suplimentar peste 6 600 tone laminate pline din oțel, 3 700 tone oțel-beton, 3 000 tone utilaje, mașini și instalații tehnologice, între care 118 tone utilaje pentru industria metalurgică și 386 tone mașini și instalații pentru industria ușoară, mijloace de automatizare electronice, substanțe miniere nemetalifere, produse chimice, ciment,

peste prevederi ceramică fină pentru construcții, prefabricate din beton. (Marin Oprea, corespondentul „Scînteii").CARAȘ-SEVERIN. Minerii, side- rurgiștii, constructorii de mașini, ceilalți oameni ai muncii din unitățile industriale ale județului Caraș- Severin se preocupă îndeaproape de folosirea judicioasă a capacităților de producție. De la începutul anului și, pînă acum, în întîmpina- rea celei de-a 40-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperiă- listă și Congresului al XlII-lea al partidului, au fost realizate peste prevederile de plan 3 800 tone, de cărbune, 15 700 tone de galcar pentru industria siderurgică, 9 820 tone fontă, 10 342 tone de profile grele și semifabricate pentru forjă, 4 281 tone de oțel-beton, peste 400 tone de table și benzi din oțel de grosimi mijlocii și subțiri, 200 tone de table și benzi laminate la rece, 236 tone de utilaj pentru lucrări miniere, 315 tone utilaj tehnologic pentru metalurgie, 100 tone de utilaj destinat industriei chimice și altele. (Nicolae Cătană, corespondentul „Scînteii").

zarea eficientă a bazei tehnico- materiale. Prin acțiunile întreprinse au fost obținute suplimentar importante cantități de materii prime, printre care 195 tone pirită, 920 tone calcar pentru industria chimică, 200 tone cupru de conver- tizor, 15 795 tone sare etc, (Ștefan Dinică, corespondentul „Scînteii").BIHOR. Capacitatea de mobilizare a colectivelor de oameni al muncii din toate sectoarele întreprinderii miniere Voivozh folosirea cu randamente superioare a com

plexelor mecanizate din abataje, pregătirea temeinică a fronturilor de lucru, mai ■ buna aprovizionare a locurilor de muncă și punerea în exploatare a noi abataje au contribuit mult la realizarea ritmică a sarcinilor de plan. în perioada care a trecut din acest an, minerii din Bihor au extras peste prevederi mai bine de 25 000 tone lignit net sortat în condițiile reducerii costurilor de producție cu peste două milioane lei. (loan Laza, corespondentul „Scînteii").
Creșteri importante 

ale productivității muncii

Cantități suplimentare
de materii prime și energie electricăALBĂ. Oamenii muncii din industria județului Alba, răspunzînd chemărilor cuprinse în Hotărîrea- apel a Plenarei Consiliului Național al Oamenilor Muncii, și-au intensificat eforturile, pentru a livra eco

nomiei naționale cantități sporite de materii prime și energie electrică. în unitățile extractive au fost adoptate măsuri concrete pentru creșterea productivității muncii, extinderea mecanizării și utili

VASLUI. Printr-o mai bună organizare a activității productive, înnoirea și modernizarea proceselor tehnologice și utilizarea la parametri superiori a timpului de lucru și a utilajelor, colectivele de oameni ai muncii de pe platforma industrială a municipiului Bîr- lad au reușit, în perioada care a trecut din acest an, să sporească productivitatea muncii cu 712 lei pe lucrător. Numai pe această bază colectivele Întreprinderilor au realizat și livrat economiei naționale produse în valoare de peste 24 milioane lei, obținute în condițiile diminuării cu 6 la sută a consumurilor de materii pfime și cu 4,5 ia sută a celor energetice. Cele mai bune rezultate le-au obținut oamenii muncii de la întreprinderea de produse abrazive, întreprim- derea de elemente pneumatice pentru aparate de măsură și control, întreprinderea de ulei. (Petru N ecu Ia, corespondentul „Scînteii").

MUREȘ. Hotărîți să întîmpine cu noi succese cele două mari evenimente politice ale acestui an — a 40-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al XlII-lea al partidului — oamenii'muncii din industria județului Mureș , au produs și livrat, în perioada care a trecut de la începutul anului și pînă în prezent, peste sarcinile de plan, 15 000 tone îngrășăminte chimice, 2 400 mc prefabricate din beton, 589 tone mașini și utilaje tehnologice pentru industria chimică, 133 000 mp geam tras, confecții textile în valoare de 43,7 milioane lei, însemnate cantități de cherestea, produse electronice și de mecanică fină. Intregui spor de producție a fost realizat pe seama creșterii productivității muncii, care a crescut, în medie, cu peste 300 lei pe lucrător. (Gheorghe Giurgiu, corespondentul „Scînteii").
CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ tv

Organizarea muncii în acord global 

la culturile prășitoare sporește 
producția și eficiența economică

întreprinderea agricolă de stat Pietroiu, județul Călărași, ale cărei terenuri agricole Se întind pe locul fostei „Bălți â 'Bbrc'ei", s-ă; făcut cunoscută pentru producțiile mari și rezultatele economice bune înregistrate. Iată însă că după mulți ani de folosire intensivă a terenurilor din „Baltă", specialiștii și muncitorii de aici s-au văzut puși îh situația de a nu mai putea pune in aplicare toate elementele tehnologiei agricole moderne care au stat la baza realizării recoltelor mari. Mai exact, terenurile respective au început să fie infestate fot mai puternic de buruieni ce nu puteau fi combătute, in totalitate. pe cale chimică și. în mod evident, recoltele și eficiența producției au scăzut și ele. In 198J, bunăoară, producția medie de porumb la hectar a fost de numai 3 348 kg, adică cu 2 000—2 500 kg mai mică decît se obținea aici în mod obișnuit.Dintre soluțiile propuse atunci de specialiști și mecanizatori pentru sporirea recoltelor a fost aleasă una puțin specifică sectorului agriculturii de stat : executarea manuală a lucrărilor de întreținere și recoltare a porumbului. Aceasta s-a realizat pe baza unor contracte ferme de acord global încheiate intre conducerea unității și oamenii muncii din cadrul întreprinderii. Care sînt rațiunile de ordin tehnic și economic ce au stat la bâza acestei opțiuni ? In primul rind. faptul că forma amintită de executare a lucrărilor la cultura porumbului pe bază de contract în acord global în întreprinderile agricole de stat își găsește o reglementare legală prin actele normative în vigoare. Dar factorii hotărîtori care au pledat in favoarea aplicării acestui sistem au fost îndeosebi de natură tehnică. în condițiile specifice terenurilor de baltă, sistemul de. contractare in acord global constituie, la ora actuală, o cale deosebit de eficientă de a opri infestarea culturilor prășitoare cu buruieni care nu pot fi combătute pe . cale chimică.Specificare— Suprafața totală cultivată cu porumb — în hectare— Producția medie realizată la hectar pe ansamblul unității — in kg Suprafața lucrată în acord global — in hectare— Producția medie realizată la hec- ’ tar pe suprafața lucrată în acordglobal — în kg 

1981 1982 19833 263 2 700 2 4303 348 5 581 6 641283 1 056 1 1008 636 7 449 8 827„Creșterea anuală a suprafețelor lucrate in sistemul de contractare. în acord global — ne .spune tovarășul. Ștefan Poienaru, directorul întreprinderii — a fost determinată de avantajele pe care le oferă acest mod de lucru, pentru unitatea noastră și pentru oameni ai muncii ce își desfășoară activitatea în I.A.S. Pietroiu și în alte unități. Rațiunea de la care s-a pornit in aplicarea acestui sistem a fost aceea ca mijloacele mecanice să fie folosite numai și numai la acele lu-

în primăvara anului 1981, o suprafață de aproape 300- hectare - cu po- - rumb a fost infestată cu costrei intr-un asemenea grad încît, după prima prașilă mecanică, unii dintre șefii de fermă s-au și grăbit să declare cultura drept calamitată. în fața acestei situații, conducerea întreprinderii a respins din capul locului o asemenea idee și a cerut specialiștilor in cauză să repartizeze suprafețele respective pe lucrătorii din fermă, care să le prășească manual împreună cu familiile lor. In sprijinul lor (mai ales la fermele nr. 6 și 9, unde erau cele mai mari suprafețe) au fost trimiși și oameni ai
însemnări de la

I.A.S. Pietroiu, 
județul Călărași 

că condiția de a nu fi membri coo- , peratori, pentru a nu perturba activitatea altor unități agricole socialiste.La lucrările de întreținere și recoltare a porumbului participă de re- ’ gulă atît contractanții, cit și membrii -familiilor lor, elevi și studenți în vacanță. Cei încadrați în muncă lucrea- ,ză mai ales duminicile și în zilele libere. Această participare amplă la muncă scurtează mult perioada de .realizare a lucrărilor și, in mod deosebit, a recoltării, transportului și depozitării producției, eliminindu-se in totalitate pierderile de producție.Recoltarea manuală a porumbului determină in același timp și importante economii de carburanți, care se estimează la 32 litri la hectar, ceea .ce pentru unitatea noastră reprezintă — dacă luăm in calcul întreaga suprafață contractată — o economie de motorină de peste 35 tone. La aceasta se adaugă importante economii de carburanți ce rezultă din eliminarea unor lucrări mecanice de întreținere și de aplicare a erbicidelor. De asemenea, valoarea erbicidelor ce se economisesc . anual in unitatea noastră, precum și valoarea cheltuielilor pe care le-ar presupune aplicarea acestora pe cele peste 1 100 hectare reprezintă circa 700 000 lei, sumă ce depășește încă o dată valoarea lucrărilor manuale de Întreținere pe care o plătim contractanților. Acest fapt determină anual importante reduceri ale cheltuielilor la hectar și ale costurilor de producție. Dar sub aspect economic, superioritatea aces- tui sistem de organizare a" muncii este dovedită prin influențele pe care le are asupra sporirii veniturilor unității. Numai anul trecut am obținut peste 11,5 milioane lei din valorificarea producției suplimentare realizate pe suprafețele lucrate in acord global.Deosebit de important pentru noî, unitate cu multe efective de animale, este și faptul că recoltînd manual porumbul ne rămîn cantități de coceni mult mai mari și de calitate mai bună".Acum, cînd pe multe sole porumbul este răsărit, iar mecanizatorii au și început prima prașilă, în cele opt ferme vegetale ale întreprinderii șefii de fermă au trecut la delimitarea suprafețelor pe fiecare formație de oameni ai muncii care s-au angajat să lucreze porumbul in acord global. Pînă în prezent au fost încheiate asemenea contracte cu peste 4 400 de oameni, organizați in 120 de echipe care lucrează în acord global. Acolo unde porumbul a răsărit mai devreme și și-au făcut apariția buru- ' ienile, echipele lucrează cu toate forțele la întreținerea culturii. în ..Baltă", lupta cu buruienile nu e deloc ușoară, dar oamenii au deplina convingere că efortul lor de-acum va fi răsplătit pe deplin in toamnă, materializîndu-se în tonele de porumb ce vor fi obținute în plus la hectar.
Iosîf POP

NOBE AMENAJĂRI PENTRU OREZARII - CÎT MAI REPEDE PUSE 1N FUNCJTUNE!
Potrivit prevederilor planului. în acest an se vor cultiva In țara noastră 35 000 hectare cu orez. Prima condiție pentru însămînțarea integrală a acestei suprafețe o constituie darea grabnică în exploatare a noilor orezarii. Or, pe o parte din terenurile prevăzute a se amenaja în acest an, lucrările sînt rămase în urmă. Pînă la această dată, din cele 13 800 hectare de orezării noi ce se amenajează -în-județele Ialomița, Brăila, Călărași și Olt au fost realizate numai 6 032 hectare.Aproape o treime din suprafața noilor orezării este prevăzută să fie amenajată în județul Ialomița. Lucrările sint însă întîrziate. Din cele 5 627 hectare, cît reprezintă noile amenajări, pînă acum au fost preluate de unitățile agricole beneficiare doar’2 100 de hectare. Timpul este înaintat, acum este perioada optimă pentru semănatul orezului. Tocmai de aceea am întreprins un raid-an- chetă pentru a vedea ce se face in județ în scopul intensificării ritmului de execuție a lucrărilor la amenajarea noilor orezării.UN OBIECTIV ESENȚIAL : ASIGURAREA APEI PENTRU NOILE AMENAJĂRI. La stația de pompare a apei pentru orezăria I.A.S. Giur- geni, lucrările sînt in curs de finisare. Se face racordurile la conductele de refulare, probe și mici remedieri. Canalul . principal este terminat, iar in prezent se execută în cite- va puncte reprofilări și completări cu pămint. Alte echipe de muncitori lucrează intens la terminarea celor două subtraversări ale șoselei naționale. La următorul punct de lucru — ■stația de repompare a apei nr. 3 — o echipă de la întreprinderea de instalații și montaj București asamblează pompele. Există reale condiții ca această stație să poată fi recepționată și pusă în funcțiune în scurt timp.în stadiu avansat de execuție se află și stația de pompare a apei de la orezăria I.A.S. Vlădeni. Au fost executate traversarea conductelor de refulare peste dig și racordurile acestora la bazinul de colectare a apei. Acum atenția este concentrată la postul de transformare, unde lucrează două echipe de la întreprinderea de instalații și montaj București și întreprinderea de rețele electrice București. Continuă, de asemenea, în ritm susținut, montajul la stația de repompare. Lucrările sint rămase în urmă la canalul principal, unde, pe o distanță de aproape 3 km, mai sînt de excavat circa , 30 000 mc pămint pentru a se putea asigura debitul de apă necesar. „Am stabilit grafice pe zile și ore la acest obiectiv — ne spune inginerul Eugen Popescu, director tehnic al I.E.E.L.I.F. Ialomița. Pentru intensificarea ritmului de lucru am adus in plus două formații de screpere și dragline".Este știut că buna desfășurare a lucrărilor în orezării necesită asigurarea condițiilor pentru a se aduce și scoate apa de pe terenuri în orice moment. „Dacă nu putem introduce apa la timp, în 24 de ore se poate, pierde efectul erbicidelor — ne-a spus inginerul șef al trustului I I.A.S., Radu Zăzeanu. Nu mai puțin 

gravă este imposibilitatea de a evacua apa atunci cînd nu mai e nevoie de ea". De cele mai multe ori, în astfel de cazuri neajunsurile pornesc de la proiectare. Iată o situație constatată pe teren. S-a adoptat o soluție de aducere a apei de-a lungul unui drum de exploatare, ur- mînd să se practice și cîteva străpungeri ale acestuia, ceea ce cu timpul îl poate face impracticabil. Deși beneficiarii au formulat din vreme obiecții în legătură cu această soluție, proiectantul — I.S.P.I.F.
Anchetă 

îri județul 
Ialomița

București — n-a stabilit, tacă, altă soluție corespunzătoare. Pe șantier am aflat insă că I.S.P.I.F. a trimis prin poștă unele modificări la proiectul privind alimentarea cu apă, dar acestea n-au ajuns încă la destinație. în legătură cu această problemă reținem o propunere a tovarășului Stan Banu, președintele consiliului agroindustrial Făcăieni, pe teritoriul căruia se execută lucrările : „în această perioadă e necesar mai mult ca oricînd ■ ca proiectant!! să fie prezenți pe șantier și să dea soluții pe loc la toate problemele ce se ivesc. Modificările la proiecte trimise prin poștă sau soluțiile date la telefon nu pot rezolva operativ dificultățile pe care le ridică execuția lucrărilor. Totodată, socotesc necesar ca Direcția generală economică de îmbunătățiri funciare și construcții în agricultură din Ministerul Agriculturii să detașeze temporar pe șantiere specialiști cu experiență, care, alături de tinerii șefi de lot, să conducă efectiv lucrările".CU FORȚELE EXISTENTE, RITMUL DE LUCRU POATE FI MULT SPORIT. Stadiul actual al lucrărilor de execuție la noile orezării obligă la o organizare riguroasă a muncii pe șantiere, astfel încît amenajările să fie predate beneficiarilor „din mers", parcelă cu parcelă, spre a se trece imediat la pregătirea lor în vederea însămințării. Ceea ce se remarcă cu deosebire pe întreg traseul pe care l-am străbătut pe aceste șantiere este marea concentrare de forțe mecanice și umane : 339 de screpere, 25 de autoszrepere. 18 dragline, 43 buldozere, 20 excavatoare, 7 macarale, autobetoniere, autotrenuri, un mare număr de mijloace de transport, numeroși oameni. Ia care se 

adaugă șl unele formații complexe de lucru sosite de la întreprinderile de profil din județele Timiș și Constanța.Cu toate acestea, predarea către unitățile agricole a noilor amenajări nu decurge în ritmul stabilit. La I.A.S. Giurgeni, bunăoară; ■ din cele 2 080 hectare de orezării noi au fost, recepționate numai 1 300 de hectare. Similar se prezintă lucrurile și la I.A.S. Vlădeni, unde au fost preluate doar 800 de hectare, pe celelalte peste I 000 hectare lucrările fiind rămase în urmă. Și pe acest șantier, pentru intensificarea ritmului de lucru au fost detașate din alte zone ale județului formații de lucrători care au fost repartizate în unitățile unde se înregistrează cele mai mari ta- tirzieri.MAI MULTA RĂSPUNDERE FAȚĂ DE CALITATEA LUCRĂRILOR. Inginerul Dan Nicolae, directorul I.A.S. Giurgeni, ne spunea : „Anul trecut, constructorii nu au încheiat lucrările pe 500 hectare de orezării. Ca să recupereze restanta, acum se grăbesc. Este și in interesul nostru să se procedeze așa, dar aceasta nu trebuie să se facă in dauna calității lucrărilor. Sînt numeroase cazuri cînd nu se desco- pertează și nu se depozitează corect stratul fertil de soi. Canalul C D 15 nu este impermeabilizat și nu prezintă siguranță în exploatare". în mod asemănător ne-a vorbit și inginerul Ion Drăgușin, directorul I.A.S, Vlădeni : „Pe 400 hectare nu s-a rezolvat corespunzător problema alimentării cu apă, iar la recepția unor parcele s-au constatat denivelări peste normele admise. Constructorii sînt datori să pună la dispoziție mai multe formații pentru remedierea neajunsurilor semnalate". Am consemnat doar cîteva situații, dar ele întăresc cerința ca inginerii, cadrele de conducere de pe șantiere să dovedească întreaga răspundere atît pentru intensificarea ritmurilor de execuție, cît și pentru realizarea unor lucrări de cea mai bună calitate.în noile orezării din județul Ialomița, zilele acestea sînt decisive pentru terminarea grabnică a amenajărilor. Sub nici un motiv nu mai trebuie admisă tergiversarea lucrărilor 1 Mijloacele mecanice și forțele umane de care dispune întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare din județul Ialomița și formațiile venite în a- jutor din alte județe, desfășurin- du-și activitatea pe întreaga durată a zilei lumină, pot să încheie grabnic lucrările pentru a da posibilitate unităților agricole să execute în limitele perioadei optime pregătirea terenului și însămînțarea orezului pe toate suprafețele prevăzute a se cultiva în acest an.
Lucian C1UBOTARU 
Mihai V1ȘOIU 
corespondentul „Scînteii”

15,00 Telex
15,05 Monografii profesionale — Petro

liștii
15.20 Viața culturală
15,40 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
15,50 Emisiune In limba germană (par

țial color)
16.20 Desene animate
16.30 Fotbal : Semifinalele Cupei Româ

niei. Transmisiuni directe alter
native • De la Făgărăș : Dinamo 
București — Corvinul Hunedoara 
© De la București : Steaua — 
Sportul studențesc

20,00 Telejurnal (parțial color) © Sub 
semnul anului jubiliar

20.20 Actualitatea ta economie
20,35 împliniri șl perspective. 40 de ani 

de mărețe transformări revoluțio
nare sub conducerea partidului ©

., A Zi. J^e.tuț.. yiifi?? \* 1 * - ” ■"1
21,io Cadran mondial (parțial color)
21.30 Film artistic : „Legenda mun

telui" (color). Premieră pe țară. 
Producție a studiourilor “bulgare, 
în distribuție : Anton Rocev, Ani 
Spasova, Elena Stefanova. Regia : 
Ofrei Tokov

22.20 Telejurnal (parțial color)

BULETIN RUTIER
RECOMANDĂRI 

DE LA INSPECTORATUL 
GENERAL AL MILIȚIEI 

— DIRECȚIA CIRCULAȚIE 
înainte de a porni la drumMarți seara, la interval de două ore, in două .județe (Vrancea și Harghita), din aceeași cauză (alcoolul), doi automobiliști au comis două accidente grave de circulație. In ambele cazuri, cei de la volan, aflați sub influența alcoolului și rulînd cu viteză excesivă, au pierdut controlul asupra autoturismelor, izbindu-se violent de copaci. Trei oameni, pasageri in autoturismele respective, au plătit cu viața nesăbuința respectivilor conducători auto.Cele două nedorite evenimente readuc în atenție pericolul conducerii' autovehiculelor pe drumurile publice de către persoane ce se găsesc sub influența alcoolului. Testele alcool- scopice efectuate zilnic de agenții de circulație, în ore și locuri diferite, confirmă faptul că imensa majoritate a șoferilor profesioniști și amatori nu consumă băuturi alcoolice înainte sau in timp ce conduc autovehicule. O constatare pozitivă, îmbucurătoare. In același timp, unii conducători auto nu țin seama nici de ritmul de eliminare a alcoolului din organism. Cu alte cuvinte, este vorba despre necesitatea evitării consumului de băuturi alcoolice nu numai in timpul conducerii autovehiculelor, ci și înainte de a porni la drum, știut fiind că ritmul de eliminare a alcoolului din organismul omului este, în medie, de 0,12—0,15 grame la oră. Ceea ce inseamnă că, în cazul consumării a 100 grame băutură concentrată, avind tăria de 40 grade, sînt necesare cel puțin trei ore pentru ca alcoolul acumulat s.â se elimine din organism. Trebuie avut însă in vedere și faptul că timpul de eliminare a alcoolului variază în funcție de organism, vîr- stă, alimentele consumate și cantitatea lor, natura băuturii (obținută prin fermentație, distilare etc.) și alți factori care accelerează sau frînează ritmul de eliminare. Cafeaua, de exemplu, contrar unor păreri, nu numai că nu grăbește, dar chiar in- tîrzie eliminarea din organism a alcoolului.

c inema
© Acțiunea Zuzuc : DACIA (50 35 94)
— 9; 11,15: 13.30; 15,45; 18; 20, COS
MOS (27 54 95) — 9,30; 11,30; 13.30;
15,30: 17,30: 19.30.
• Șapte băieți și o ștrengărită : FES
TIVAL (15 63 84) - 9; 11,15; 13,30;
15,45: 18: 20, FAVORIT (45 31 70) — 9; 
11,15: 13.30; 15,45: 18: 20, AURORA 
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Galax : FERENTARI (80 49 85) —
15.30; 17,30: 19,30.
© Vreau să știu de ce am aripi : 
POPULAR (35 15 17) — 15: 17,15; 19,30. 
© Ringul : PROGRESUL (23 94 10) — 
16; 18: 20.
© Damen tango: PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Duminică zbuciumată : VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45;
18; 20.
® Marele șarpe : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20. 

@ Program special pentru copii — 9; 
10,45; 12,30; 14,15; 16, Călărețul fără 
cap — 17,45; 19,45: DOINA (16 35 38). 
© Gară pentru doi : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 13; 16; 19.
O Rîsul iese pe cărare : PACEA
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Old Shatterhand : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
G Călăuza „Pană albă" î MELODIA 
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20. *
O Mexicul in flăcări : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 12; 16; 19.
O Spartacus : CAPITOL (16 29 17) — 
9; 12,30; 16; 19,30.
© Naufragiul : BUZEȘTI (50 43 58) — 
15; 17; 19.

® Eboli s UNION (13 49 04) — 10; 13; 
16; 19.
• Afacerea Pigot : LIRA (31 71 71) — 
15,30; 17,45; 20, la grădină — 20.
@ Omul păianjen se întoarce : DRU
MUL SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30;
19,30.
© Salamandra: COTROCENI (49 48 48)
— 11; 13; 15; 17,15; 19,30, VOLGA
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Strada Hanovra : VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
@ Avertismentul : MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19, TOMIS
(2143 46) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19, la 
grădină — 20.
© Domnișoara Noorie s MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30, GRĂDINA 
FEROVIAR (50 51 40) — 20.

® O afacere murdară ; FLACĂRA 
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30, GRA
DINA MODERN (23 71 01) — 20.
© Febra aurului : ARTA (21 31 86) — 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, la gră
dină — 20.
© Campionul : CULTURAL (83 50 13) 
— 9; 12; 16; 19.

teatre
@ Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Cartea lui Ioviță ■— 19,30;
(sala „Ion Vasilescu", 12 27 45)' : Ca
voul de familie — 19,30.
© Filarmonica „George Enescu*  
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 

simfonic. Dirijor ? Mircea Basarab. 
Solist : Armin Thalheim (R.D.G.) — 
19.
• Opera Română (13 18 57) : Lacul 
lebedelor — 18.
® Teatrul de operetă (14 80 11) : Ste
lele Operetei — 19.
@ Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Labyrintul — 19; (sala Grădina Icoa
nei, 12 44 16) : O lume pe scenă — 
19.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Ca frunza 
dudului (spectacol amînat din 13. IV) 
— 19.
@ Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Șoa
reci de apă — 19,30.
• Teatrul „C.I. Nottara- (59 31 03, 
sala Studio) : Pensiunea doamnei 
Olimpia — 19; (sala Magheru) : Mi
zerie și noblețe — 19,30.
© Teatrul Giulești (sala Majestic,

14 72 34) : Serenadă tirzie — 19,30;
(sala Giulești, 18 04 85) : Milionarul 
sărac — 19.
® Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, sînt 
al dv. — 19,30: (sala Victoria, 50 58 65): 
Băiatul cu sticleți — 19,30.
G Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Concert în... haz major — 
15,30: 19.
© Teatrul „Țăndărică- (15 23 77) : O 
fetiță caută un cîntec —- 10; Intîl- 
niri muzicale — 18,30.
@ Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „Circul Mare din Moscova" —
19,30.
© Conservatorul „Ciprian Porumbes- 
cu“ (14 26 10) : Recital de pian ; Ma
nuela Iana — 18; (sala Studio) : „Din 
lirica universală — Spania" (concert 
susținut de clasa de canto prof, 
univ. George Ionescu) — 18.
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MOGADISCIO
VOINȚA FERMA A POPOARELOR -.

I PHENIAN

să fie asigurate pacea 
și securitatea internațională!

Președintele Somaliei a primit pe 
șeful delegației

încheierea convorbirilor
ATENA: Deschiderea lucrărilor Congresului

Mișcării Socialiste Panelene (P.A.S.O.K.)

OLANDA : Multiple manifestări cu prilejul „Săptămînii 
de acțiune pentru pace"HAGA 10 (Agerpres). — în sute de orașe și sate din Olanda au continuat manifestările din cadrul „Săptămînii de acțiune pentru pace". Lucrătorii din domeniul rețelei de ocrotire a sănătății au organizat, la Eindhoven, Nijmegen, Apeldoorn și in alte localități, acțiuni de protest împotriva staționării de rachete nucleare cu rază medie de acțiune in Europa, pentru retragerea celor existente. în cadrul unor forumuri, discuții și prelegeri, medicii olandezi militanți pentru pace au prezentat, din' punct de vedere medical, consecințele dezastruoase ale folosirii armelor nucleare și au cerut încetarea înarmărilor atomice.

Pe de altă parte, în cadrul ace- l leiași acțiuni, în mii de școli din ' Olanda profesorii au consacrat, l miercuri, o parte din orele de stu- diu prezentării pericolului pe care îl j comportă înarmările nucleare și l evidențierii necesității luptei pentru / pace și dezarmare. *

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71341. București Plata Scînțeii nr. 1. Te! 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl difuzoril din întreprinderi și instituții. în străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — departamentul 
export-import presă. P. O. BOX 136—137 telex : 11 226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCÎNȚEII 40 360

Concomitent, elevi și profesori ț au demonstrat la Haga. Groningen, 1 Tilburg și în alte localități ale ță- / rii. în semn de protest împotriva ț amplasării de rachete nucleare cu i rază medie de acțiune în . Europa,' • pentru retragerea celor deja instalate pe continent.

jMOGADISCIO 10 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român,, președintele Republicii Socialiste România, au fost transmise președintelui Republicii Democratice Somalia, Mohamed Sia'd Barre, urări de fericire și noi succese în activitate,, de progres și prosperitate poporului somalez prieten.Mulțumind, președintele Somaliei a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu un cald salut prietenesc și cele mai bune urări de sănătate, fericire, viață îndelungată și succese cit mai mari în activitatea neobosită pe care o desfășoară în fruntea statului român.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către președintele

economice romaneRepublicii Democratice Somalia a tovarășului Marin Capisizu, ministru secretar de stat, șeful Departamentului Industriei Alimentare, care conduce o delegație economică română.în cadrul întîlnirii a fost evidențiat stadiul realizării prevederilor din documentele convenite cu ocazia vizitei in Republica Democratică Somalia a tovarășului Nicolae Ceaușescu, din iulieDelegația română menea, întîlniri cu ficării naționale și altor ministere.La încheierea vizitei a fost semnat un aide-memoire privind stadiul realizării obiectivelor de cooperare româno-somaleze.
1983.a avut, de ase- ministrul plani- cu conducătorii

R. F. GERMANIA : „Locuri 
muncă, da ! Rachete 

nucleare, nu !"BONN 10 (Agerpres). — Peste 10 000 de persoane au demonstrat în orașul vest-german Mannheim in sprijinul asigurării locurilor de muncă, împotriva șomajului. Muncitori și funcționari de la mari întreprinderi din oraș au participat la un marș pe străzile principale ale Mannheimului, scandînd „Locuri de muncă — da, rachete nucleare — nu !“.

S.U.A.: Apelul 
organizației „Femei, 
luptați pentru pace !"

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
Organizația de masă americană 
„Femei, luptați pentru pace,!" a 
adresat Congresului S.U.A. apelul 
de a lua măsuri urgente pentru 
preintimpinarea pericolului unui 
război nuclear, menționînd că „este 
absolut necesar să se pună capăt 
acțiunilor sinucigașe de elaborare 
și dezvoltare a noi și perfecționate 
sisteme de arme de distrugere în 
masă".
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Marșul pentru pace din Rhenania (R.F.G.) s-a încheiat cu o mare de- * 
monstrație în orașul Koln ț

HANOI

Manifestare culturală româneascăHANOI 10 (Agerpres). — tutui de istorie din Hanoi, unei manifestări culturale românești, a fost prezentată conferința „45 de ani de la marile manifestații patriotice împotriva fascismului și a războiului, de la începutul lui mai 1939 din București".Au fost evocate semnificația majoră a evenimentului, rolul P.C.R., contribuția deosebită a tovarășului Nicolae Ceaușescu la organizarea, mobilizarea și unirea clasei muncitoare, a tuturor forțelor democratice în lupta împotriva fascismului, pentru apărarea integrității teritoriale, a suveranității‘naționale.

La Insti- în cadrul Au fost evidențiate, de asemenea, succesele obținute de poporul român în construirea vieții sale noi, socialiste.Cu același prilej, au fost prezentate filmele documentare „România — Ceaușescu — Pace" și „România — casa mea“.La manifestare au luat parte reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai conducerii Centrului vietnamez de științe sociale, istorici, cercetători în domeniul științelor sociale, cadre didactice care predau istoria în învățămîntul superior.
Dreptul la suveranitate și independență al Republicii 

Nicaragua, ca și al oricărui stat trebuie pe deplin respectat11
f T

— - 5 Iii

Comunicatul Curții internaționale de justiție de la HagaHAGA 10 '(Agerpres). — Curtea Internațională de Justiție (C.I.J.) de la Haga a cerut joi Statelor Unite „să pună capăt imediat oricăror acțiuni avind ca efect limitarea intrării și a ieșirii din porturile nicaraguane, îndeosebi plantarea de mine" — informează agențiile internaționale de presă.într-un comunicat dat publicității la Haga se arată că C.I.J. „respinge cererea S U.A. de a . scoate de pe rol" piîngerea depusă de Nicaragua cu privire la violarea de către Statele Unite a integrității teritoriale și suveranității sale. Documentul C.I.J. subliniază, totodată, că „dreptul la suveranitate și la independență politică al Republicii Nicaragua, ca și al oricărui stat din regiune și din lume, trebuie să fie pe deplin respectat", el „nu trebuie compromis in nici un fel prin activități militare și paramilitare, care sînt. interzise de principiile dreptului internațional, îndeosebi de principiul în. baza .căruia statele trebuie să. np .recyrgă la forță sail la amenințarea cil folosirea forței împotriva integrității teritoriale sau a independenței politice a statelor".La incheierea audierilor C.I.J., reprezentantul nicaraguan, ambasadorul Carlos Arguello, a declarat presei

că acest document este „de o extremă importanță, deoarece el ’va constitui un sprijin pentru toate eforturile de pace in regiune".

la nivel înalt

PHENIAN 10 (Agerpres). — Joi s-au încheiat convorbirile dintre Kim Ir Sen. secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, și Hu Yaobang, secretar general al C.C. al Partidului Comunist Chinez, care a făcut o vizită în R.P.D. Coreeană — informează agențiile A.C.T.C. și China Nouă. Părțile și-au exprimat satisfacția față de stadiul actual al cooperării politice. economice, culturale, științifice și tehnologice dintre China și R.P.D.C.. dorința de a continua această conlucrare. Se relevă, de asemenea, că în timpul convorbirilor s-a efectuat un larg schimb de vederi asupra problemelor internaționale de interes comun, în special asupra căilor realizării unei stabilități durabile a situației în Peninsula coreeană și reunificării independente și pașnice a Coreei.

ATENA 10 (Agerpres). — Joi s-au deschis la Atena lucrările primului Congres al Mișcării Socialiste Panelene — P.A.S.O.K. La congres participă peste 2 500 delegați, reprezentanți ai unor partide și organizații progresiste, democratice din Grecia, precum și ai unor partide socialiste, comuniste și muncitorești, mișcări de eliberare națională, partide de guver- nămint din țări în curs de dezvoltare.Partidul Comunist Român este reprezentat de tovarășul Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R..în deschiderea lucrărilor a luat cu- vîntul Andreas Papandreu, președintele P.A.S.O.K., care a înfățișat pe larg bilanțul activității partidului de la crearea sa pînă în prezent, pozițiile adoptate în problemele cu care

este confruntată Grecia, atît pe plan intern cit și internațional, principalele direcții de acțiune pentru perioada următoare.Prezentind politica internațională a P.A.S.O.K., președintele partidului a insistat asupra necesității înfăptuirii dezarmării și asigurării securității in Europa și în întreaga lume. In acest context, el a subliniat semnificația deosebită a apelului adresat împreună cu președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducătorilor U.R.S.S. și S.U.A. privind oprirea amplasării rachetelor americane cu rază medie de acțiune în Europa, renunțarea la con- tramăsurile anunțate de Uniunea Sovietică și reluarea negocierilor de Ia Geneva în vederea realizării unui a- cord corespunzător in această problemă.
Dezvoltarea colaborării economice româno-egiptene

Evoluția situației 
din Liban

CAIRO 10 (Agerpres). — La Cairo a fost semnat contractul privind realizarea construcției și a montajului, precum și punerea în funcțiune a fabricii de ciment „Assiut II", repre- zentînd cel mai mare obiectiv al cooperării economice româno-egip
tene și una dintre cele mai importante unități de acest gen din Egipt.La realizarea acestui obiectiv vor participa — prin livrări de utilaje tehnologice și construcții metalice — numeroase unități industriale din România.BEIRUT 10 (Agerpres). — Noul guvern de uniune națională din Liban, condus de Rashid Karame, s-a reunit, joi, în prima sa ședință, sub președinția șefului statului, Amin Ge- mayel, în localitatea Bikfaya, situată la 16 kilometri nord-est de Beirut. Au participat nouă din cci zece membri ai cabinetului, nefiind prezent Abdallah Racy, desemnat ministru de interne.Deși nu au fost furnizate detalii a- supra dezbaterilor, presa libaneză menționează că situația din sudul Libanului — aflat sub ocupație Israe- liană —, liniile directoare privind reformele politice și economice ce urmează a fi inițiate au stat în atenția guvernului. A fost prima întilnire a reprezentanților diferitelor partide politice de la Conferința asupra dialogului în Liban, desfășurată in luna martie în orașul elvețian Lausanne.Pe de altă parte, joi au fost înregistrate dueluri sporadice de artilerie peste linia. de demarcație între sectoarele’ de est și de vest ale Beirutului.

i AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:“I

„STRĂINI ÎN ȚĂRI STRĂINE..."
Ziarul suedez „Svenska Dagbladet" despre problemele 

cu care se confruntă imigranții în țările occidentale

VIZITA UNEI DELEGAȚII A F.D.U.S. ÎN IRAK. La invitația Frontului Național Progresist și Patriotic din Irak (F.N.P.P.), o delegație a Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, condusă de Tamara Dobrin, președintele executiv al consiliului, a făcut o vizită în această țară. Delegația a avut convorbiri cu conducerile partidelor și organizațiilor care fac parte din F.N.P.P., cu alte oficialități irakiene. Delegația Consiliului Național al F.D.U.S. a fost primită de Taha Yassin Ramadhan, membru al Consiliului Comanda- tnentului Revoluției, prim vice- prim-ministru al kian.

nenk’o, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., și regele Spaniei, Juan Carlos I, care întreprinde o vizită oficială în Uniunea Soyietică. în timpul întrevederii a avut loc un schimb de păreri cu privire la stadiul și perspectivele dezvoltării relațiilor bilaterale. Au fost abordate, totodată, probleme internaționale.
prim guvernului ira-LA MOSCOVA | . trevedere între a avut loc o în- Konstantin Cer-

ALEGERE. Participanții la sesiunea Consiliului Europei (occidentale),., care se desfășoară la Strasbourg, l-au ales ca secretar general al acestui organism vest- european pe fostul ministru spaniol de externe, Marcelino Oreja Aguirre, informează agenția France Presse.

Aproximativ 10 000 000 de oameni 
din Europa trăiesc ca imigranți, 
iar ceva mai puțin de jumătate, 
respectiv 4 600 000, în R. F. Ger
mania. Ce înseamnă acest fenomen 
pentru R.F.G. ? Problema care se 
pune este dacă s-a făcut ceva in 
legătură cu acest lucru in trecut, 
sau dacă se face ceva în prezent, 
care este situația muncitorilor 
străini, dacă există rasism, ură îm
potriva străinilor sau fobie față de 
ei, dacă există intr-adevăr riscul 
unor viitoare conflicte puternice 
și ce se intimplă cu copiii mun
citorilor străini.

Pînă în 1960, piața muncii din 
R.F.G. nu a avut nevoie de forță 
de muncă in plus. Dar, după a- 
ceastă. perioadă, R.F.G. a încheiat 
acorduri cu Spania, Grecia, Turcia, 
ulterior cu Portugalia, Tunisia și 
Maroc. Imigrarea reprezenta pen
tru economia vest-germană o 
transfuzie de singe, iar pentru ță
rile de origine ale imigranților — 
o febră.

De fapt, imaginea despre străini 
era simplă : să fie folosiți atît timp 
cit este nevoie de ei, pentrli ca 
apoi să se reîntoarcă in țările lor. 
R.F.G. era doar un loc de muncă.

Criza economică durează mai 
mult decit și-ar fi imaginat cineva, 
iar problemele cresc. Imigranții nu 
au nici un drept, ei au doar obli
gații. Nu au drept de vot și nu pot 
fi aleși. Pot deveni cetățeni vest- 
germani după zece ani de ședere 
in țară, dar condițiile impuse șînț 
atît de numeroase și complicate, 
incit puțini sînt cei care le înde
plinesc. Teoretic, ei pot închiria 
locuințe oriunde, dar sistemele in
vizibile funcționează în mod dis
criminatoriu. Constituirea de ghe
touri este un fapt deja cunoscut.

De asemenea, ei nu primesc nici
odată un post pe care îl solicită și 
un candidat vest-german.

Poliția se bucură de multe drep
turi, iar imigranții au extrem de 
puține șanse să se opună hotărîri- 
lor ei. De aici rezultă tragediile 
despre care citim in ziare : oameni 
care se aruncă pe fereastră sau 
care își dau foc.

R.F.G. nu a acceptat niciodată 
ideea că a devenit o țară de imi
granți. Nu a fost niciodată accep
tată ideea< că turcii, grecii, spa
niolii și alții vin pentru a se sta
bili aici.

Politica de imigrare nu este con
secventă pe termen lung. Pentru a 
spune lucrurilor pe nume,, se do
rește ca imigranții să muncească 
atît timp cit sînt in R.F.G., dar in 
același timp să fie mereu pregătiți 
să părăsească țara după un scurt 
preaviz.

O asemenea politică nu soluțio
nează nici o problemă. Cel mai 
evident iese la lumină acest lucru 
atunci cînd este vorba de copiii 
imigranților. Părinții, adesea, nu 
le pot oferi nimic pe plan cultu
ral, nici in ceea ce privește cul
tura germană și nici cea a țării de 
origine. Astfel, copiii sînt ilăituifi. 
Majoritatea nu se pot simți cu ade
vărat ceea ce sînt, iar o parte din 
ei nici nu au fost vreodată în ță
rile de unde provin.

In plus, marea majoritate a aces
tor copii, nu se vor afirma nici
odată in școala din R.F.G., nu vor 
ajunge niciodată să facă studii su
perioare, nu vor ocupa niciodată 
posturi bine plătite, nu vor reveni 
niciodată în țara lor — dacă ei au 
așa ceva.

(Agerpres)
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OBIECTIVE niMDAMENTME ALE POLITICII EKTEBME MMMTE OE TfiBfl NOflSTBA, OE PHESED8NTILE HICOLfiE CEftOSESCH
4. Oprirea cursei înarmărilor, înfăptuirea dezarmării 

-preocupare centrală a activității internaționale a României socialiste
In situația actuală se poate afirma, fără teama de 

a greși, că problema fundamentală a epocii noastre 
este astăzi oprirea cursei înarmărilor, trecerea la dez
armare, la dezarmarea nucleară, asigurarea unei păci 
trainice în întreaga lume. Noi vom face totul în aceas
tă direcție!

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvîntarea rostită la Plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii)In cadrul eforturilor stăruitoare pentru asigurarea păcii și dezvoltarea colaborării internaționale, pentru așezarea relațiilor dintre state pe principii noi, democratice — subiecte abordate in articolele precedente ale acestei suite — partidul și statul nostru acordă o atenție excepțională opririi cursei înarmărilor și înfăptuirii dezarmării, in primul rind a dezarmării nucleare. O privire retrospectivă asupra celor patru decenii care au trecut de la actul istoric de la 23 August 1944 reliefează că preocuparea pentru realizarea dezarmării a străbătut și străbate ca un fir roșu întreaga politică externă promovată de țara noastră, după Congresul al IX-lea, de cind in fruntea partidului și a statului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, activitatea pentru înfăptuirea acestui nobil țel căpătind o amploare și o intensitate fără precedent.Este o orientare fermă, consecventă, ce răzbate cu vigoare din fiecare cuvintare a secretarului general al partidului, președintele Republicii, din fiecare document de partid și de stat consacrat politicii externe, vădind o înaltă răspundere pentru destinele umanității, pasiunea clocotitoare și uriașa forță de convingere cu care a abordat și abordează țara noastră necesitatea trecerii neintirziate la dezarmare, în primul rind la dezarmarea nucleară — ca unică modalitate sigură de preintimpinare a unui dezastru planetar — tenacitatea cu care, prin inițiativele și propunerile raționale, înțelepte formulate mereu și mereu, in toate împrejurările, România socialistă, președintele Nicolae Ceaușescu au reliefat mijloacele și căile de acțiune în vederea înfăptuirii acestui deziderat vital al tuturor popoarelor. în acest spirit, in <______________________________________________ 

importanta cuvintare rostită 'la Plenara Consiliului Național 'al Oamenilor Muncii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a pus din: nou în evidență, cu cea .mai mare claritate, imperativul arzător al dezarmării, ca problemă fundamentală a epocii contemporane. România — se poate afirma — constituie una dintre cele mai vajnice militante din lume pentru înfăptuirea dezarmării.
O LUME FĂRĂ RĂZ

BOAIE - O LUME FĂRĂ 
ARME. România socialistă a susținut și susține cu neobosită consecvență că oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare este o problemă vitală care privește toate statele, fără nici o excepție — în mod deosebit țările socialiste fiind chemate să dea exemplu în această privință. în concepția partidului și statului nostru, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, lupta pentru dezarmare constituie o obligație fundamentală a țărilor ce făuresc noua orindui- re, deoarece socialismul și pacea sint indisolubil legate într-o unitate dialectică : o lume nouă, su- "perioară, înseamnă o lume eliberată nu numai de racila exploatării, ci și de flagelul războaielor, misiunea istorică a comuniștilor avînd o înaltă valoare umanistă. Totodată, concentrarea resurselor materiale și umane in vederea edificării socialismului și comunismului impun, în mod obiectiv, asigurarea unor condiții de liniște și siguranță. Ca urmare, este de datoria tuturor. țărilor angajate în, făurirea noii orinduiri să lupte neobosit pentru înfăptuirea dezarmării. în a- ceastă optică, tovarășul Nicolae Ceaușescu a pus in evidență legă

tura, indisolubilă dintre dezarmare și pace, a subliniat că înarmările au constituit întotdeauna bâza materială a războiului- și că împlinirea idealurilor socialismului de a edifica o lume fără războaie înseamnă a construi o lume fără arme.' în viziunea țării noastre, nici-■ odată necesitatea dezarmării nu s-a ridicat în fața omenirii- cu asemenea acuitate ca in zilele noastre, deoarece — arătă' tovarășul Nicolae ■ Ceaușescu — armamentul nuclear a schimbat fundamental problemele și judecățile din trecut privind înarmarea și ducerea războiului ; o conflagrație în care ar fi folosite armele nucleare ar duce implicit la distrugerea condițiilor de viață ale planetei, la nimicirea naturii și a creației ei supreme — omul. în- tr-adevăr. cele 55 000 de megatone cit reprezintă forța explozibilă a armamentelor nucleare existente în momentul de față pe Terra suit suficiente pentru a nimici nu o singură dată, ci de mai multe -ori întreaga populație a globului. Tocmai de aceea, președintele României cheamă la eforturi stăruitoare pentru a se trece la dezarmare, în primul rînd la dezarmarea nucleară, neîntîrziat, cit mai grabnic, acum — pînă nu va fi prea tîrziu, pînă nu au- început să cadă bombele și rachetele.Evidențiind această poziție generală fată de ansamblul problemei dezarmării, ca problemă de stringentă preocupare pe plan mondial, partidul și statul nostru acordă o excepțională atenție situației din Europa, unde se află față-n față cele două blocuri militare și unde s-au acumulat uriașe arsenale de arme nucleare și convenționale, capabile să prefacă într-un deșert radioactiv intregul continent. în acest sens, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a luat o poziție fermă împotriva noii escaladări a înarmărilor nucleare, declanșată prin începerea amplasării noilor rachete cu rază medie de acțiune ; România socialistă s-a pronunțat cu toată hotărîrea pentru oprirea amplasării noilor rachete, pentru retragerea și distrugerea celor existente, pentru reluarea tratativelor de la Geneva, care să ducă la eliberarea continentului nostru, ca și a întregii lumi de pericolul distrugerii nucleare (probleme care, datorită marii lor importante, vor forma obiectul unor articole distincte in cadrul actualului ciclu).Acționînd cu neabătută perseverență pentru oprirea cursei înarmărilor, România socialistă, președintele ei au pus în evidență cu o mare putere de convingere legătura directă dintre dezarmare și dezvoltarea cconomico-socială, au reliefat adevărul că înfăptuirea dezarmării este una din condițiile fundamentale ale progresului, ale lichidării cumplitei tragedii pe caro o constituie decalajele dintre state, subdezvoltarea. Cu neslăbită vigoare a relevat țara noastră caracterul absurd al faptului că, în timp ce asemenea dureroase flageluri ale contemporaneității cum sînt foametea, bolile, neștiința de carte, nevoile de tot felul bîntuie pe întinse zone ale planetei și se extind mereu, uriașe valori materiale și umane sint înghițite de fabricarea mijloacelor de exterminare și distrugere. Țara noastră, guvernul român au dezvăluit, in același timp, adevărul că sporirea an de an a cheltuielilor militare — care au ajuns la 800 de miliarde de dolari — intensificarea cursei înarmărilor alimentează inflația, dezechilibrele in balanțele de plăți, frînează dezvoltarea schimburilor internaționale, reprezentînd una din cauzele principale ale declanșării și, _ mai ales, ale menținerii și cronicizării actualei crize economice mondiale, resimțită cu acuitate de toate statele, în mod deosebit însă de țările în curs de dezvoltare.
CERINȚĂ PRIMORDIALĂ 

PENTRU ÎNSĂNĂTOȘIREA 
CLIMATULUI INTERNATIO
NAL. Militind cu tenacitate de fier pentru cauza dezarmării, România a subliniat că acumularea de armamente generează consecințe dintre 

cele mai nefaste chiar dacă ele nu sînt folosite, chiar dacă bombele și rachetele nu sînt aruncate asupra popoarelor ; înseși sporirea arsenalelor, adunarea de noi și noi arme în silozuri, la bazele de aviație sau pe submarine constituie unul dintre factorii cci mai nocivi care înveninează climatul internațional. în mod deosebit de stăruitor a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu faptul că, atita timp cit continuă'acumularea de armamente, destinderea nu poate fi decit foarte fragilă, cursa înarmărilor constituind prin ea însăși o sursă de neîncredere, de animozități și tensiune.Cu aceeași forță de convingere a reliefat România relația dintre dezarmare și îmbunătățirea relațiilor dintre state, proiectind în fața lumii întregi adevărul axiomatic că nu poate exista o destindere reală fără măsuri de reducere a arsenalelor militare, că numai oprirea cursei înarmărilor poate asigura stabilitatea internațională. întărirea încrederii dintre state.în același timp, România, președintele Nicolae Ceaușescu au pus în lumină legătura de la cauză la efect dintre dezarmare și eliminarea politicii de forță în relațiile dintre state. Subliniind stăruitor că înarmările constituie suportul material al politicii de forță și dictat, de amestec în treburile interne ale altor.popoare, de nesocotire a drepturilor acestora de a trăi libere, stăpine pe destinele lor. țara noastră a reliefat, in același timp, adevărul fundamental că realizarea dezarmării ar însemna eliminarea instrumentelor acestei politici. Și. în permanență. România și-a manifestat convingerea că tocmai în felul acesta ar căpăta cel mai larg teren de afirmare metoda soluționării prin mijloace pașnice, prin tratative a diferendelor dintre state. ar fi puternic impulsionată generalizarea principiilor noi. democratice în relațiile internaționale, dezvoltarea largă a colaborării între toate națiunile lumii.
ACȚIUNE PRACTICĂ, 

NEMIJLOCITĂ. Plinind în lumină necesitatea imperioasă a dezarmării. România a desfășurat și desfășoară o uriașă activitate pentru materializarea a- cestui deziderat vital. Nu ne pro

punem să trecem în revistă toate acțiunile practice întreprinse în acest sens — nici nu ar fi posibil să le enumerăm în cadrul restrîns al unui articol — in- tr-atit de multe și de variate șint propunerile și inițiativele țării noastre privind problematica dezarmării sub toate aspectele ei și în întreaga sa complexitate. Se cuvine subliniat însă ca o apreciere generală că, prin caracterul lor realist, constructiv aceste inițiative și propuneri se constituie într-o amplă strategie, deschizînd o- perspectivă largă luptei pentru făurirea unei păci durabile.Trebuie subliniat că toate aceste propuneri au avut și au drept trăsături fundamentale și permanente caracterul lor constructiv, alcătuind programe complete, coerente și logice, care înmănunchează diferitele idei în ansambluri armonioase și eficiente de măsuri, de natură să conducă, treptat, la înfăptuirea dezarmării. Aceste caracteristici generale leagă și definesc toate propunerile României, fie că este vorba de măsuri cu caracter parțial, menite să întărească încrederea dintre state, să fri- neze cursa înarmărilor începînd cu înghețarea . și reducerea bugetelor militare — ca verigă esențială în declanșarea procesului de dezarmare — fie de asumarea unor angajamente ferme de nerecurge- re la forță, de lichidarea bazelor militare pe teritorii străine și crearea de zone denuclearizate în diferite părți ale lumii, o atenție deosebită acordindu-se transformării Balcanilor într-o asemenea regiu-. ne liberă de armele atomice (și asupra acestui subiect vom revenii în cadrul actualului ciclu de articole) etc. Tot așa cum, ținînd seama de necesitatea unui echilibru militar. România a susținut consecvent că a- cest echilibru trebuie realizat nu prin noi arme, prin noi rachete nucleare, ci prin reducerea la nivelul cel mai scăzut a celor existente, pînă Ia eliminarea definitivă a armelor nucleare din Europa și din întreaga lume.Concomitent cu promovarea inițiativelor și propunerilor generate de bogata și fertila gîndire a președintelui Nicolae Ceaușescu, România a fost în același timp deosebit de receptivă față de propunerile altor țări, a întreprins un amplu efort de a sintetiza și a

propia punctele de vedere ale altor state, altor oameni politici, s-a străduit să găsească elemente comune de natură să ducă la unirea stăruințelor în vederea opririi cursei înarmărilor și trecerii la dezarmare.
VIZIUNE REVOLUȚIO

NARĂ ASUPRA ROLULUI 
POPOARELOR. Un merit deosebit al României socialiste este și acela de a fi evidențiat, în lumina concepției socialismului științific, rolul hotărîtor al maselor, al popoarelor ca făuritoare ale istorici, in lupta pentru dezarmare. Pornind de la această concepție și răspunzînd îndemnurilor secretarului general al partidului, poporul român s-a ridicat cu vigoare împotriva cursei înarmărilor. Impresionantele adunări desfășurate la orașe și la sate, în uzine, fabrici, instituții, impunătoarele marșuri și adunări populare de pe tot cuprinsul țării cu participarea tuturor categoriilor sociale — muncitori și țărani, femei, tineret, oameni de știință — cărora, cunoscind cel mai bine uriașa forță distructivă a ' armamentului nuclear. le revine o răspundere deosebită în ce privește înlăturarea pericolului unui război atomic — apelurile adresate guvernelor, parlamentelor și popoarelor lumii de a se ridica la luptă pentru salvarea omenirii au constituit elocvente expresii ale voinței întregii noastre națiuni de a se ridica in apărarea dreptului suprem al popoarelor la viață, la pace. In același timp, poporul nostru și-a exprimat și își exprimă calda solidaritate cu uriașele acțiuni ale popoarelor din Europa și de pe alte continente împotriva armelor nucleare, consi- derînd că prin unirea eforturilor maselor largi de pretutindeni poate fi înlăturat spectrul distrugerii nucleare, poate fi asigurată pacea.Prin glasul secretarului general al partidului, președintele Republicii, România socialistă și-a reafirmat hotărîrea de a acționa cu cea mai mare fermitate, de a face totul și de aici înainte pentru a-și aduce întreaga contribuție la oprirea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării, la împlinirea mărețului ideal al poporului nostru, ca și al tuturor popoarelor lumii — făurirea unei lumi fără arme și fără războaie.
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