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Pentru realizarea de producții agricole mari in acest an

TOATE TERENURILE AGRICOLE TREBUIE CULTIVATE
PINA LA ULTIMUL METRU PĂTRAT!

Așa cer legile țării, așa cer interesele economiei naționale, ale fiecărui cetățeanRealizarea planului la fiecare cultură agricolă, atit ca suprafață cultivată, cit și ca volum al producției, este legată nemijlocit de folosirea integrală, cu randament superior, a pămîntului. Evidențiind din nou această cerință, în cuvîn- tarea la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. pe probleme de agricultură, din decembrie 1983, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : „Se impune să gospodărim 
mult mai atent, cu mai multă răs
pundere fondul funciar. Aceasta în
seamnă să punem capăt risipei, să 
nu mai admitem scoaterea din pro
ducție a terenurilor arabile sau a- 
gricole, să redăm agriculturii noi 
terenuri și să cultivăm întreaga su
prafață în cele mai .bune condiții. 
Să aplicăm ferm ceea ce am sta
bilit ca fiecare" deținător al unei su
prafețe agricole să cultive întreaga 
suprafață, fiecare metru pătrat de 
pămint 1“De bună seamă, cultivarea în întregime a pămîntului, indiferent de forma de proprietate, constituie o condiție esențială pentru realizarea planului pe acest an în agricultură. Tocmai de aceea, în spiritul indicațiilor și sarcinilor formulate de secretarul general al partidului, organele și organizațiile de partid, consiliile populare au datoria să acțio

neze cu toată hotărîrea, potrivit prevederilor legii, pentru însămînța- rea și cultivarea pămîntului pină la ultimul metru pătrat, în unitățile agricole socialiste, în gospodăriile cetățenilor de la sate și orașe. A- ceasta este în interesul sporirii producției agricole, al bunei aprovizionări a populației cu produse agro- alimentare, al satisfacerii celorlalte nevoi ale economiei naționale.Nici un metru pătrat de teren a- rabil nu trebuie să rămînă necultivat ! De aici decurge, întîi de toate, necesitatea ca în fiecare unitate a- gricolă de stat sau cooperatistă, în fiecare localitate sau județ să fie îndeplinit integral planul de însă- mînțări la fiecare cultură agricolă. Relevăm această cerință deoarece acum mai sînt de însămînțat în u- nitățile agricole — scăzînd terenurile destinate legumelor — peste 100 000 de hectare, suprafață localizată îndeosebi în județele care au fost afectate mai puternic de excesul de umiditate cauzat de ploile abundente din această primăvară. Cele mai mari suprafețe rămase de însămînțat se află în județele : Ialomița. Dolj, Teleorman, Giurgiu, Prahova, Bacău, Suceava ș.a. Unele din aceste suprafețe sînt ocupate încă de culturi furajere pentru masă verde, iar altele de rapiță

pentru ulei. Există posibilități ca și in aceste județe, prin efectuarea unor lucrări adecvate, să fie cultiv vate toate suprafețele prevăzute în plan, astfel înCît toate terenurile arabile să producă.In conformitate cu prevederile Programului unic de creștere a producției agricole în gospodăriile personale ale membrilor cooperativelor agricole de producție și în gospodăriile producătorilor particulari, mari răspunderi pentru folosirea integrală a pămîntului revin consiliilor populare. Ele au datoria să urmărească îndeaproape, cu exigență, ca în toate gospodăriile populației să fie cultivată întreaga suprafață corespunzător planurilor de cultură aprobate, să le acorde tot sprijinul in acest sens, în vederea obținerii produselor agricole necesare acoperirii nevoilor proprii de consum, contractării și livrării unor cantități sporite de produse pentru fondul de autoaprovizionare și pentru fondul de stat. Subliniem a- ceastă îndatorire de mare răspundere a consiliilor populare. întrucit, la această dată, in unele comune există gospodării ale populației unde terenurile nu au fost cultivate integral, cele mai mari restanțe în- registrindu-se la însămînțarea sfeclei de zahăr, florii-'soarelui, pre

cum și la plantarea cartofilor și legumelor.O atenție mult mai mare trebuie acordată acelor terenuri mai mici ca întindere care, în mod obișnuit, rămineau necultivate : capetele sau marginile solelor, drumurile de prisos tăiate peste cîmp, suprafețele dintre construcțiile unităților agricole și ale altor unități economice și instituții din comune și orașe. La prima vedere, aceste terenuri par mici ca întindere, dar însumate la nivelul unei comune sau unui județ reprezintă zeci și, respectiv, chiar mii de hectare. Nu este încă prea tîrziu ca aceste suprafețe, ori- cît de mici ar fi ele și indiferent de deținătorii lor, să fie identificate și însămînțate imediat cu acele plante agricole, care, în condițiile locale, pot da recolte mari și sigure. Dealtfel, în numeroase județe, incă de la însămînțări s-a urmărit ca toate capetele de sole și alte terenuri să fie cultivate. In județul Teleorman, bunăoară, toate suprafețele de teren au fost arate pină la căile de comunicații, ciști- gindu-se pe această cale zeci și sute de hectare de teren. De asemenea, în aceste zile, în județul Ialomița se desfășoară o amplă ac-
(Continuare în pag. a III-a)In spiritul sarcinilor subliniate de turtii Nicolae Ceausescu AU ÎNDEPLINIT

PLANUL PE 5 LUNI

PRODUCȚIA FIZICĂ-realizată ritmic si integral!
PRIN BUNĂ ORGANIZARE, MAI MULT. ȚIȚEI
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in schele de
PRODUCȚIE PETROLIERĂ

Realizarea unor produc
ții sporite de țiței consti
tuie, după cum a subliniat 
tovarășul
CEAUȘESCU la recenta 
plenară a Consiliului Na
țional al Oamenilor Mun
cii, una din direcțiile ma
jore de acțiune pentru dez
voltarea bazei de materii 
prime a țării. Așa cum a 
indicat secretarul general 
al partidului, pentru înde
plinirea exemplară a pla
nului pe acăst an și recu
perarea în cel mai scurt 
timp a restanțelor la pro
ducția fizică se impun mă
suri hotărîte în fiecare bri
gadă și schelă de produc
ție petrolieră și de forej. In 
cadrul anchetei-sondaj a 
„Scînteii", cadre de condu
cere din unități ale indus
triei petrolului răspund 
astăzi la întrebările :

1. Care este stadiul 
îndeplinirii planului la 
extracția de țiței ?

2. Ce acțiuni și mă
suri se întreprind pen
tru sporirea produc
ției ?

3. Ce probleme tre
buie soluționate pen
tru îmbunătățirea acti
vității în unități ?

„Colectivul nostru este ferm hotărît 
să depășească planul18

Ing. Florea MATEIU, 
directorul Schelei de producție 

petroliera Berea — Buzău :

1 Conștienți de importantele sarcini ce ne revin in acest an hotăritor al actualului cincinal, oamenii muncii din cadrul Schelei deproducție petrolieră Berea au trecut, încă din prima zi a lui 1984. la aplicarea unor programe speciale de măsuri privind creșterea producției de țiței, gaze și gazolină, a factorului final de recuperare a țițeiului din zăcăminte, extinderea forajului la sondele de mare adîncime și valorificarea superioară a gazelor. în pe

rioada care a trecut din acest an, la parcul nostru de sonde au fost aplicate 448 de măsuri geologo-tehnolo- gice și tehnico-organizatorice care au avut ca rezultat obținerea unei producții de 7 900 tone țiței. De asemenea, în acest an au fost puse în funcțiune 5 sonde noi cu care am extras pină acum peste 3 400 tone.Colectivul schelei noastre s-a angajat să realizeze în cinstea marii sărbători naționale de la 23 August 
o producție suplimentară de 1600 
tone țiței, 15 milioane mc gaze uti
lizabile și 120 tone gazolină.
(Continuare în pag. a III-a)

Argumente
Timișoarei

Timișoara mijlocului de decembrie 1944... încă reverberau ecourile bătăliei ce se purtase în preajma . orașului pentru izgonirea, trupelor hitle- riste ; încă oarbe erau ferestrele sub negrul camuflajului. Greutăți economice enorme înnegurau încă viața de fiecare zi. Era însă a patra lună de după marele act al cuceririi libertății și o extraordinară efervescentă politică stăpî- nea orașul. Descătușată, masa muncitorimii își făcea din plin simțite voința și acțiunea, zilnic pagini întregi din ziarul comunist local „Luptătorul bănățean" erau consacrate informațiilor despre activita-

tea organizațiilor locale ale partidului, despre organizarea muncitorilor în sindicate, despre acerba luptă ce se purta cu patronii și administrațiile puzderiei de fabrici și ateliere pentru ca producția să continue, să sporească și să vină în ajutorul războiului antihitlerist și al refacerii țării. în atmosfera aceasta de început de nouă istorie, ziarul „Luptătorul bănă
țean" din 18 decembrie 1944 se înfățișa cititorilor săi cu bucuria de a găzdui, pe o întreagă pagină, gindurile de o excepțională profunzime și claritate politică ale unui tînăr activist partidului. Titlul, toată pagina : „De

al peste 
vorbă

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, miercuri, pe Ernest Eastman, ministrul afacerilor externe al Republicii Liberia, care efectuează o vizită oficială în țara noastră.Ministrul liberian a exprimat întreaga gratitudine pentru întrevederea acordată și a inminat tovarășului Nicolae Ceaușescu, din partea președintelui Consiliului Popular de Salvare și șef al statului Republica Liberia, comandant suprem, Samuel Kanyon Doe, un mesaj de prietenie

prin care sînt transmise șefului statului nostru cele mai bune urări de sănătate și fericire, iar poporului român urări de prosperitate și progres, în același timp, este exprimată dorința de a dezvolta raporturile de colaborare dintre cele două țări în domenii de interes reciproc.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat, la rîndul său, șefului statului liberian, cele mai bune urări, iar poporului liberian urări de prosperitate și bunăstare.în timpul întrevederii, care s-a desfășurat intr-o atmosferă de cor

dialitatea a fost subliniată necesitatea reviltalizării și amplificării relațiilor rcimâno-liberiene pe multiple planuri, îndeosebi economic, spre binele ambelor popoare, al cauzei păr cii și colaborării între națiuni.Au fost abordate, de asemenea, unele aspecte ale situațiiei mondiale, ale conlucrării dintre cele două state pe tărimul relațiilor internaționale.La primire a luat parte Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe.A fost de fată Webster Simpson, însărcinatul cu afaceri adiînterim al Liberiei în țara noastrță.
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cerință esențială a activității
organizațiilor de partid

28 unități economice 
din județul TimișHotărîți să întîmpine cu realizări cît mai de seamă cele două mari evenimente politice ale a- cestui an — a 40-a aniversare a actului istoric de la 23 August 1944 XIII-lea al nii muncii țului Timiș gie sporită bilitate pentru înfăptuirea e- xemplară a sarcinilor de plan. Punînd în valoare tezaurul experienței înaintate și al inițiativelor muncitorești, 28 de unități economice din această parte a tării raportează îndeplinirea de pe acum a planului pe 5 luni Ia indicatorul producție-marfă industrială. Printre acestea se află toate cele 5 unități a părtinind Ministerului Energiei Electrice. Fabrica de rnemorii pentru calculatoare electronice, trusturile de antrepriză generală pentru construcții-montai și construcții industriale din Timișoara, întreprinderea de produse ceramice Jimbolia etc. Pe baza calculelor preliminare se estimează că pină la finele lunii mai colectivele muncitorești din cele 28 unități fruntașe vor realiza și livra suplimentar economiei naționale produse în valoare de 362 milioane Iei. (Cezar Ioana, corespondentul „Scînteii").

și Congresul al partidului — oame- din industria jude- acționează cu ener- și înaltă responsa-

Retrospectiva celor 40 de ani de libertate ai poporului român conturează o impresionantă imagine a devenirii noastre, a transformărilor din temelii petrecute in structura economică și socială a țării ; imagine ilustrată printr-o industrie puternică, in plină afirmare și modernizare, printr-o agricultură în continuu progres, prin creșterea nivelului de trai material și spiritual al întregului popor. Toate aceste succese impresionante au fost posibile datorită faptului că destinele României au fost și sînt conduse de partidul nostru comunist, care nu numai că a aplicat în mod creator, la condițiile țării, legitățile generale ale edificării societății socialiste, dar le-a îmbogățit prin experiența proprie re- . zultată nemijlocit din conceperea, inițierea și desfășurarea vastului proces al înnoirilor pe toate planurile vieții economico-sociale. Dealtfel, cu deosebire după cel de-al IX-lea Congres al partidului, descoperirea și afirmarea noului reprezintă parte integrantă din strategia partidului în conducerea întregii societăți. însăși activitatea teoretică și practică a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, calitățile strălucite ale personalității sale de eminent conducător, perspicacitatea și profunzimea gîndirii, capacitatea extraordinară de a organiza și însufleți masele în slujba cauzei unor idealuri înălțătoare, inepuizabila energie și putere de muncă, înalta răspundere față de prezentul și viitorul țării, dinamismul și cutezanța in abordarea și soluționarea, prin contribuții originale, a celor mai complexe probleme ridicate în anii luptei pentru eliberarea națională și socială și, mai apoi, în cei ai edificării orinduirii socialiste reprezintă un strălucit exemplu de neobosit spirit militant în lupta împotriva a ceea ce este vechi și perimat.Pornind de la cerința de a asi-

gura rezolvări optime, eficientefiecărei probleme ce condiționează mersul ascendent al societății noastre, secretarul general al partidului sublinia la Plenara C.C. al P.C.R. din 21—22 martie a.c. : „Să 
promovăm cu curaj noul în toate 
sectoarele 1 Nu trebuie să existe 
nici o rezervă de a lua măsuri 
pentru înlocuirea a tot ceea ce este 
vechi și pentru a face loc noului ! 
Nu trebuie să existe nici un fel de 
teamă de a promova, în toate do- 

, meniile, spiritul nou, revoluționar, 
concepțiile revoluționare de mun
că, de gindire !“. Din această perspectivă, afirmarea noului constituie una din atribuțiile fundamentale ale organelor și organizațiilor de partid, a căror exercitare presupune concentrarea eforturilor politice, organizatorice, tehnico- economice, educative, asigurîn- du-se sistematic prospectarea, sprijinirea și generalizarea metodelor, inițiativelor, experiențelor care sintetizează tot ceea ce este mai modern și mai eficient, mai nou și valoros în toate sectoarele ds activitate.De-a lungul celor 40 de ani de edificare socialistă, comuniștii, oamenii muncii — muncitori, țărani, ingineri, tehnicieni — au învățat unii de la alții, cei tineri de la cei virstnici, noile colective de la cele cu tradiție, au fost lansate inițiative valoroase care au cuprins masele, le-au insuflat energia necesară stabilirii de noi recorduri de producție în industrie și agricultură. Multe din aceste inițiative au fost depășite — normal — în urma aplicării noilor cuceriri în domeniile științei și tehnicii, apariției unor noi necesități. Acest lucru a fost posibil și datorită faptului că s-au format numeroși muncitori și specialiști valoroși, cu o mare receptivitate la nou, eu nedezmințită pasiune de a investiga noi căi de a produce mai bine, cu consumuri de muncă și materiale mai mici. Aproape nu există colectiv

de muncă care să nju aibă inovatorii lui, talentele lui organizatorice, oamenii care se disting înainte de toate prin ‘strădania auto- depășirii.Din practica de zi cu zi a activității organelor gi organizațiilor de partid s-a închegat o întreagă 
metodologie de punere în valoare 
a inestimabilului tezaur de idei, 
de creativitate — tezaur trecut; la activul a numeroase colective de muncă. Astfel, pentru descoperirea și generâlizareaexperienței înaintate sînt organizate întilniri ea frun
tașii în producție in cadrul între
prinderilor sau pe grupe de între
prinderi din diferite ramuri, con
sfătuiri, expoziții, simpozioane, se
siuni de comunicări și demonstrații 
practice, schimburi de experiență, 
colective pentru introducerea pro
gresului tehnic etc. Tot mai mult teren dobîndesc acele forme și metode cu conținut aplicativ menite să transmită pe calea cea mai directă experiența pozitivă, precum integrarea pentru o perioadă de timp a unor muncitori, țărani și specialiști în formațiile de muncă ale unor unități cu rezultate etalon.Complexitatea și dinamismul vieții economico-sociale determină alte cerințe, alte direcții de dezvoltare, culmi mai înalte de atins și, în consecință, noi evaluări ale posibilităților de care dispunem, în acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „Am acumulat 
puternice mijloace tchnico-mate- 
riale, avem un puternic potențial 
științific, s-a ridicai nivelul de ca
lificare a oamenilor muncii, dis
punem, deci, de tot ceea ce este 
necesar. Acum trebuio să transfor
măm cantitatea într-o calitate su
perioară". Un imperativ care circumscrie în acest an — anul ho- tărîtor al îndeplinirii actualului cincinal — pentru activitatea organelor și organizațiilor de partid din

cu tovarășul Ceaușescu, 
secretarul C.C. al U.T.C., 
despre sarcinile, probleme
le și năzuințele tineretului 
român", „Pe figura sa, iluminată de un foc lăuntric, citim înflăcărată conștiință a unui tînăr ale cărui convingeri s-au călit prin greutățile și mizeriile indurate în închisorile și lagărele in care a fost aruncat de dictatura fascistă — se spunea în introducerea convorbirii. Din ochii lui senini și calzi radiază toată vr.erea și hotărîrea de luptă a tineretului pe care îl conduce".Din perspectiva celor patruzeci de ani care au trecut de atunci, a marilor prefaceri din viața Timi-

șoarei, ca și a întregii — deslușim un sens profunzime al acestui rios arc de timp : năzuința marelui oraș spre o nouă tinerețe, spre o lăuntrică și viguroasă regenerare. Forța tinereții revoluționare, pe care o sugerau chipul, privirile și gindurile tînă- rului comunist Nicolae Ceaușescu, era, pentru orașul grădinilor de pe Bega, o promisiune, o proiecție a viitorului.O proiecție strălucit confirmată de realitatea istoriei acestor ani.

țări de glo-

Pentru că, in întreaga sa structură — materială și spirituală — Timișoara se înfățișează

(Continuare în pag. a V-a)

Timișoarei cu o ghirlanda de 
tinerețe și eleganță

întreprinde- practic, a investiții Ceea ce

arhitecturi moderne, confe- 
Foto : S. Cristian

Cartierele noi tind să înconjoare vechiul centru al 
rindu-i orașuluiacum cu mult mai puternică, mai impunătoare și mai frumoasă decît atunci și decit a fost vreodată în lunga ei istorie. Intr-un cuvînt — mai tînără. E greu, pentru reporter, să refacă drumul acestei ascensiuni. Pentru că Timișoara n-a fost și nu este un oraș linear, în nici una dintre dimensiunile sale. Dacă citești, de exemplu, •lista întreprinderilor industriale (fabrici, firme industriale) din patruzeci de ușor furat de (aproximativ priu-zisele lor nate frumos, erau așezate însă pe ziduri ponosite și cenușii ce nu puteau as-

urmă cu ani, poți fi numărul lor 200). Pro- firme dese-

cunde întunericul din ateliere, instalațiile cu o stare tehnică precară, aspectul de mici industrii însăilate din te miri ce și mai nimic, mizeria condițiilor de muncă, modesta condiție a produselor, regimul crince- nei exploatări patronale la care erau supuși muncitorii, veroasa origine a capitalurilor ce îmbogățiseră stratul „elitelor" orașului. Totuși, așa cum era, o industrie a existat (25 000 de muncitori erau in Timișoara anului 1944), ea reprezenta o mare diversitate de domenii și specializări industriale, ca și un adevărat haos tehnologic. Și n-a fost deloc simplu și drept drumul concentrării și valori-

ficării acestei Industrii de-a lungul celor patru decenii de ample transformări revoluționare, de edificare a economiei moderne de azi.Urme ale acelei vechi industrii mai există încă. Fostele fabrici și făbricuțe (majoritatea avuseseră, la naționalizare, sub 100 de muncitori) au fost mai întîi comasate (pe principiul profilului înrudit) și, devenind secții, au dat naștere unor întreprinderi existente și azi, dar care n-au rămas deloc aceleași.La „Electrometal" (una din întreprinderile iscate dintr-un conglomerat de mici ateliere și făbricuțe), directorul ei, ing. Ion Stai-

cu, zîmbește atunci cînd e rugat să schițeze evoluția unității :— Despre ce a fost aici în urmă cu decenii aproape că n-ar merita să vorbim. Abia de un deceniu și ceva încoace rea s-a născut, doua oară, prin și modernizări.sîntem acum și ceea ce facem se află la distanțe cosmice de ce a fost. Avem acum, de exemplu, o fabrică nouă de tramvaie. Noi producem tramvaiele silen-
Mihai CARANFIL
Cezar IOANA

(Continuare în pag. a Il-a)



PAGINA 2 SCINTEIA - joi 17 mai 1984Scrisori ale oamenilor muncii
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUIanalizate și soluționate în concordanță cu legile țării, cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om • »

Implicarea mai profundă a cercetării 

în realizarea sarcinilor de plan
„Consider că este de>datoria mea, ca membru de partid, să vă aduc la cunoștință unele fapte petrecute la Institutul de cercetări pentru creșterea ovinelor și caprinelor Palas-Constanța, unde lucrez — se spunea într-o scrisoare adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu. Institutul nostru se bucura înainte de un bun renume, pentru că obținea rezultate frumoase... în prezent nu ne mai putem mîndpi cu așa ceva". Autorul sesizării, muncitor în cadrul fermei de producție, relata o seamă de fapte care oglindeau diminuarea spiritului de răspundere față de sarcinile de ameliorare a raselor și sporsre a randamentelor în zootehnie.Ampla analiză efectuară de activiști de partid și specialiști, sub Îndrumarea secretarului cu probleme agrare al C.C. al P.C.R., așa cum a indicat tovarășul Nicolae Ceaușescu, a confirmat temeinicia afirmațiilor din scrisoare. S-a constatat, de pildă, o creștere a pierderilor prin mortalitate și sacrificări de necesitate în perioada 1981—1983, la aceasta ădăugîndu-se și scăderea indicelui de natalitate al ovinelor.După cum se precizează în raportul de cercetare, aceste fenomene negative se datoresc unor lipsuri serioase în organizarea muncii din cadrul fermelor, deficiențelor în aplicarea acordului global și mai ales faptului că rezultatele cercetării științifice nu au fost aplicate în producție.Referitor la atribuțiile institutului, conțrolul a scos în evidență că nu s-au îndeplinit prevederile referitoare la organizarea. și conducerea activității de producere a materialului biologic de elită în unitățile agricole din țară. Cit privește sectorul de cercetare, se
Herespectarea legii, a adevărului

— sancționate a intransigență
într-o amplă scrisoare adresată tovarășului , Nicolae Ceaușescu se afirma că directorul, și,alte cadre cu munci de răspundere de ia întreprinderea de aparate de măsură și control Vaslui nu se îngrijesc de respectarea legalității, a normelor eticii și echității socialiste în activitatea de conducere a unității. „Practic, este vorba de comportări de parcă întreprinderea, fondurile bănești ale acesteia le-ar aparține, iar organele locale de partid sînt dezinformate' cu privire la situația generală a unității" — se relata 

Intre întreprinderile noi sau reînnoite ale Timișoarei, întreprinderea de aparate electrice de măsurat se înscrie cu o producție calitativă, de înaltă ținută 
tehnică Foto : S. Cristian

subliniază că acesta nu s-a implicat în fazele de verificare sau generalizare a rezultatelor bune obținute în fermele proprii de oi. A mai reieșit că s-au demolat, fără aprobări legale, unele construcții care au fost înlocuite cu altele noi, costisitoare și puțin eficiente. (De pildă, a fost construit, contrar prevederilor legale, un saivan bazat pe „tehnologia cu grătare", deși rezultatele obținute prin aceasta sînt sub cele realizate în adăposturile cu „tehnologie pe așternut la sol").Raportul a arătat că lipsurile constatate sînt legate de deficientele din activitatea consiliului științific al institutului ; președintele consiliului, Moise Ștefan, nu a supus dezbaterii acestui organ colectiv de conducere decumentațiile privind modernizarea fermelor, investițiile, tehnologiile recomandate în producție etc.în timpul controlului, împreună cu M.A.I.A. s-au luat o serie de măsuri pentru îmbunătățirea, activității tehnico-productive la acest institut, ca și la alte unități cu profil asemănător. Secretariatul Comitetului județean Constanța al P.C.R. a hotărît destituirea din funcția de director al Institutului a lui Moise Ștefan și a contabilului șef, Ion Comșa, și sancționarea lor cu vot de blam cu avertisment ; au mai fost sancționați pe linie de partid și administrativă loan Opriș, director tehnic adjunct, Copăceanu Vasile, director adjunct științific, Munteanu loan, medic veterinar principal, și Găitănaru Victor, șef fermă. S-a stabilit ca atît concluziile, cît și măsurile hotărîte să fie dezbătute cu întreg personalul institutului și cu participarea cadrelor de conducere de la alte stațiuni din țară.

în scrisoare, în care erau prezentate fapte și date concrete în spri- . jinul. afirmațiilor făcute.Scrisoarea a fist încredințată, pentru soluționare și luarea măsurilor ce se impun, Comitetului 
județean Vaslui al, P.C.R. Cercetările făcute de un colectiv de activiști, condus de un secretar al comitetului județean, au confirmat justețea sesizării.în răspunsul adresat Comitetului Central se precizează că în întreprindere a fost ignorată legislația cu privire la încadrarea și pro

movarea personalului muncitor. La peste 100 de oameni ai muncii încadrați în întreprindere în 1982 și 1983 nu li s-a mai solicitat repartiție de la Oficiul forțelor de muncă din cadrul Direcției județene pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale ; ei au fost încadrați direct de directorul unității, creîn- du-se astfel o ambianță de arbi- trariu.S-a mai .constatat că la aceeași întreprindere a fost încălcată Legea nr. 5/1973 : nu s-au întocmit la timp și în conformitate cu prevederile legale tabelele cuprinzînd ordinea de prioritate pentru atribuirea apartamentelor din fondul locativ de stat și nu s-au soluționat în termen contestațiile adresate de oamenii muncii. Aceasta a făcut ca unui număr de 25 de persoane să li se dea locuințe fără să figureze pe listele de prioritate și fără aprobarea consiliului oamenilor muncii. în aceste condiții, este menționat și faptul că secretara directorului, profitînd de lipsa de control asupra modului cum îșl îndeplinește obligațiile profesionale, a înlesnit încadrarea în unitate a unor cetățeni, precum și repartizarea de apartamente în schimbul unor foloase materiale, în prezent fiind reținută de organele de stat.
Gndinteiesek personale sînt pase
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mai presus de interesele obștiiAu fost mai bine de 4 ani de cînd în fruntea comunei Oteșani, județul Vîlcea, s-a aflat. îndeplinind funcția de primar. Ion Bălăci. Timp suficient pentru a cunoaște comuna și oamenii ei, problemele cu care . se confruntă, pentru a acționa, împreună cu cetățenii, în vederea dezvoltării social-economi- ce a localității. Dar, în loc să se afirme ca un gospodar de frunte al obștii, în interesul acesteia și al bunului mers al treburilor comunei, el s-a dovedit preocupat mai ales de rezolvarea unor probleme personale. a intereselor unor rude, încâlcind normele legale, principiile eticii și echității noastre. Aceste fapte, inclusiv unele abuzuri și ilegalități săvîrși- te de primar au fost relatate în- tr-o scrisoare adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu.în urma verificărilor efectuate 
de către Comitetul județean Vîlcea 
al P.C.R. •— căruia i-a fost dată spre soluționare scrisoarea — a rezultat temeinicia afirmațiilor din scrisoare. Analiza întreprinsă a scos la iveală că I. Bălăci s-a făcut vinovat de încălcarea legii sistematizării la construcția unei locuințe proprietate personală, tip vilă, nerespectînd proiectul și prevederile autorizației ; totodată, a renovat, fără autorizație, unele anexe gospodărești, ajungîndu-se

în raport se arată că o mare răspundere pentru aceste grave încălcări revine secretarului comitetului de partid, ținînd seama și de funcția sa de președinte al C.O.M., precum și președintelui comitetului' de sindicat, care, deși au cunoscut situația, nu au luat poziție fqrmă pentru curmarea ilegalităților comise.Pentru nerespectarea legislației și abuzurile comise, Comitetul județean Vaslui al P.C.R. l-a exclus din biroul și comitetul județean de partid și l-a sancționat cu vot de blam cu avertisment, destituindu-1 din funcția de director pe Lilian Dumitru ; a eliberat din funcția de membru al comitetului municipal de partid și de secretar al comitetului de partid, sancționindu-1 cu vot de blam cu avertisment pe Andrieș Ștefan ; a pus în discuția biroului comitetului municipal de partid și a sancționat cu vot de blam pe președintele comitetului de sindicat și pe directorul comercial. Au mai fost sancționați contabilul șef și șeful serviciului personal, învățămînt, retribuire.Concluziile controlului efectuat au fost prezentate activului de partid al întreprinderii și au fost prelucrate cu activul Comitetului municipal Vaslui al P.C.R.

nu la restrîngerea gospodăriei și redarea de teren în circuitul a- gricol, așa cum era normal și legal, ci la menținerea unei suprafețe de aproape 900 mp ocupate cu construcții de interes personal.La fel, preocupat doar de pro- pria-i bunăstare, primarul și-a rezervat, fără să aibă dreptul — deoarece nici el și nici soția nu au efectuat munci în cooperativa agricolă de producție — nu mai puțin de aproape 4 000 mp lot în folosință, din care 800 mp plantați cu vie. Și nu s-a gîndit numai la gospodăria sa, ci și la a socrului său, căruia i-a favorizat un schimb avantajos de teren agricol din rezerva de stat, în vatra satului, teren pe care nici nu l-a declarat integral in registrul agricol.în răspunsul adresat Comitetului Central sînt menționate măsurile ferme adoptate pentru înlăturarea consecințelor actelor abuzive ale primarului. S-a revenit la schimbul de teren ■ efectuat, s-a asigurat a- plicarea strictă a Statutului C.A.P. privind loturile în folosință ; pentru faptele sale ■ I. Bălăci a fost sancționat cu vot de blam cu a- vertisment și înlocuit din funcția de primar și secretar al comitetului comunal de partid. S-au luat și alte măsuri pentru întărirea legalității și mai buna gospodărire a comunei.
Neculai ROȘCA

însemne ale confortului și civilizației la Roșiori de Vede

Conștiința civică și spiritul gospodăresc 
- la nivelul dezvoltării orașuluiîn cei 599 de ani și ceva de existență atestată documentar a Roșiorilor de Vede, fapte de glorie s-au adunat nenumărate, definindu-i pe locuitori, fie că ei erau roșiorii de Vedea ai lui Mihai Viteazul, pandurii lui Tudor de pe Măgura Zaverei, participanții la revoluția de la 1848 sau Ia răscoala din 1907. Cum puteau însă răspunde înaltelor năzuințe din trecut oamenii acestui loc denumit în același timp „Drumul oii", „Drumul țintei", „Drumul sării" ? Cu un negoț încheiat adesea prin sapă de lemn — greu de ieșit din limanul cu ape stătute ale înapoierii. Despre gradul de, dezvoltare al așezării, unul din marii săi pămînteni, Gala Galac- tion, scria că „e mai mult un sat de- cît un tirg". Nici măcar șuierăturile, obosite sau țîfnoase ale trenurilor ce se-ncrucișau aici, zi și noapte, din toate direcțiile, n-au putut urni din moțăială „tirgul mai mult sat". Un singur element s-a păstrat din starea de letargie de odinioară, o curiozitate ce ține de pitorescul natural al locului : la intrarea și ieșirea din gara Roșiori Nord, trenurile sînt în- tîmpinate și petrecute de stoluri de porumbei.Drumul evoluției Roșiorilor nu putea fi decît unul singur. Pe care a pășit cu hotărire întregul popor avîn- du-i port-drapel pe comuniști : drumul eliberării sociale și naționale. Cu ce zestre a pornit orașul la început de drum ?O spune, în limbajul sec al cifrelor, „inventarul" făcut în 1948, cu prilejul naționalizării: țesătoria de bumbac și fabrica de ulei „Păncu- lescu" — ambele cu 246 muncitori — patru mori (din care două „sistematice"), o brutărie, o fabrică de cîrnați și două țăbăcării. Iar ca locuințe, două sau trei clădiri mai acătării, în marea căsuțelor de lut și paiantă.Cîteva repere din drumul parcurs,: o producție-marfă industrială de peste 4 miliarde lei (material rulant, mașini și agregate agricole și pentru industria alimentară, textile, tricotaje etc.) ; 22 000 locuri demuncă în industrie, din care 15—16 mii sînt ocupate de localnici ; peste 5 000 apartamente cu 18 000 de locatari (mai mulți decît întreaga populație din 1971). în dreptul celor 73 km de străzi, pavate și asfaltate, al celor 23,5 km canale menajere și3,5 pluviale, al celor 59,5 km rețea de apă, acum 40 de ani se putea pune fără greș cifra zero. Apoi, 4 licee și șase școli generale, cu 11 000 de elevi și școlari dintr-o populație de 35 000 locuitori (in urmă cu patru decenii, 56 la sută din populație era analfabetă)... Pentru cincinalul următor se preconizează construirea a încă a- proape 2 500 apartamente.Cum arată însă cetățeanul Roșiorilor de Vede din zilele noastre ? Pornim de la o cifră sintetică : 2 000 lei. Ceea ce înseamnă valoarea medie anuală a activității edilitar-gospodă- rești, depuse de fiecare din cei 35 000 locuitori ai -orașului. Adică 70 milioane lei anual.— Unde se pot vedea rezultatele materiale ale acestei munci ? — l-am întrebat pe tovarășul Anton Storobă- 

neanu, președinte al comitetului executiv al consiliului popular orășenesc.— Cum, unde ? Pretutindeni, înce- pînd cu lucrările de fundație aie blocurilor pină la trandafirii plantați în centrul orașului, la crăițele ce împodobesc spațiile verzi, în înfrumusețarea și întreținerea întregului oraș. Dar valoarea muncii cetățenești pentru înfrumusețarea și întreține

rea orașului nu se reduce numai la expresia ei în bani, ci contribuie și la formarea acelui simț de responsabilitate cetățenească, a mîndriei fiecăruia pentru realizările tuturor. Dar o singură hîrtie pe o stradă curată sau un geam crăpat la un bloc „scos parcă din cutie" bat la ochi mai mult decît grămada de gunoi pe-o uliță gloduroasă sau decît fereastra lipsă la o magherniță. De aceea, vrei, nu vrei, într-un oraș nou trebuie să fii om nou. Să răspunzi adică nu numai de fapta ta, ci și de a con- citadinului tău. Iar dacă pui umărul, nu te lasă inima să-1 vezi pe altul indiferent, necum să închizi ochii la cel care strică chipul orașului.— înseamnă că chipul nou al orașului a dus la transformarea cetățenilor lui ?— Nu în măsura cuvenită. E vorba în primul rînd de acel indiferentism al unora ce se lasă mai greu dezrădăcinat. Dar nu lăsăm ca evoluția conștiinței să se producă de la sine. Pentru un geam spart la blocu-
însemnări din Roșiori 

de Vede

rile cvartalului Elena Doamna (blocuri cu panouri solare pe acoperiș), geam din cauza căruia ploaia s-a scurs „ca la ea acasă" pe scări, fără ca vreun locatar să scoată un cuvînt. s-a făcut un întreg caz. Deputatul Nicolae Manolache a vorbit întregii sesiuni a consiliului popular de această întîmpla- re, cil' scopul ca povestea cu geamul, să facă ocolul orașului. Locatarii cu pricina sînt acum printre primii și la întreținerea,,propriului bloc și la activitățile de înfrumusețare a orașului.La fel s-au petrecut lucrurile și cu căminele de nefamiliști, unde locuiesc aproape 1 000 de muncitori ai întreprinderilor din oraș. Povestește tovarășa Florina Barbut, secretar al consiliului orășenesc al F.D.U.S. :— Părea că există toate condițiile ca tinerii să se integreze în viata orașului la fel de bine ca în munca lor in uzină : camere frumos mobilate, aparate de radio, televizoare etc. Și totuși existau „ferestre" prin care in cămine pătrundeau delăsarea, indiferența, ba uneori chiar lipsa de civilizație sau necuviința, în afară de întărirea controlului din partea organizațiilor U.T.C., a conducerilor întreprinderilor, am folosit încă o metodă sugerată de lucrătoa- rea Ioana Raicu, membră a Organizației Democrației și Unității Socialiste de la „Textila" : „Comisii ale O.D.U.S., alcătuite din bărbați și femei mai in virstă, să facă vizite in căminele de nefamiliști «cu probleme- — a propus ea. In fața unui egal de virstă mai poți cîrti. Chiar în fața conducerii întreprinderii mai poți aduce scuza cum că în producție ești bun. Dar în fața cuiva ce-ți poate fi tată sau mamă, n-ai ieșire".Cetățeanul face chipul străzii, strada oglindește spiritul de gospodar al cetățeanului. Cum arată străzile Roșiorilor primăvara, vara ? Cu adevărate covoare verzi împodobite cu flori. Cu parcuri in care înfloresc zeci de mii de crăițe, maci sau salvie. • Povestește tovarășul Oprea Tatar ici, președintele comitetului orășenesc O.D.U.S. : „Și pină acum oamenii ieșeau la muncă. Semănau iarbă, cultivau flori, dar 

erau apoi lăsate în grija... primăriei. N-apuca iarba să iasă, că locul era gata bătătorit de copii. Am hotărît ca în organizațiile noastre să înființăm un fel de „sfat al bunicilor" care există în fiecare bloc, dacă nu la fiecare scară. Bunici care altfel știu să se poarte cu cei micuți. De aici a pornit altă inițiativă : repararea pieselor de pe suprafețele de joacă ale copiilor. Consiliul popular i-a însărcinat cu rezolvarea acestei probleme pe deputății Constantin Crăs- 
neanu, directorul întreprinderii mecanice și de material rulant, și 
Gheorghe Teodorescu, pensionar. Cea de-a doua propunere a venit de la comitetele de părinți de pe lingă școli și'licee : „Ce-ar fi dacă elevii, în loc să meargă pe cîmp după plante medicinale, le-ar cultiva în parcuri și-n spațiile verzi ? Și frumusețe în plus, și economie de timp". Drept răspuns, consiliul popular l-a însărcinat pe deputatul Alexandru Teacă, directorul Liceului nr. 2, să organizeze a- ceastă activitate. Fiecare școală sau liceu își au acum repartizate suprafețe și obțin anual aproape 5 000 kg de plante medicinale.Intr-adevăr, orașul Roșiori de Vede este nou nu numai prin construcțiile sale, ci și prin oamenii săi. Oameni care își cinstesc trecutul prin faptele lor prezente, menite să a- dauge noi frumuseți materiale și spirituale localității. Oameni care știu nu numai să întrevadă viitorul socialist al orașului, dar plămădesc în mod real acest viitor. în ziua documentării noastre — era duminică dimineața — in parcul din zona Elena Doamna ieșiseră la „toaleta de primăvară" a orașului peste 300 de oameni. Mai tirziu, aveam să aflăm de la primar, care colinda din- tr-un loc al orașului în altul, dar se și oprea muncind alături de cetățeni, sfătuindu-se cu ei, că pe întreg cuprinsul orașului au muncit în acea zi aproape 10 000 de oameni. Am auzit aici una din propunerile născute în asemenea condiții, de muncă u- măr la umăr : crearea unei alei a scriitorilor legați de acest oraș. Cu Grămăticul, cu Depărățeanu, cu Ga- laction, cu Stancu, cu Preda... „Cu ai noștri" — spunea unul din cetățeni vorbind de marile condeie ale țării legate de Roșiori. „Ca să-i și vedem, să fie cu noi oamenii Teleormanului, ai orașului Roșiori"....Oameni ai Roșiorilor. In gară nouă, una dintre cele mai moderne din țară, femeia de serviciu Gher
ghina Dan închide geamurile spre peron, îndeamnă un grup de călători să vorbească mai încet și dispare dincolo de ușa pe care scrie „Mama și copilul". încercăm să o urmăm, dar ne avertizează cu degetul lă gură : „încetișor să nu se trezească. Mama lui e din Timișoara, a dat o fugă pînă-n oraș după treburi. Să doarmă copilul". L-a rugat și pe impiegatul Gheorghe Becheru să-i avertizeze pe mecanicii de locomotivă ca la plecare să sune mai puțin. „Așa-i aici la noi la Roșiori", îi răspunde mulțumirilor mamei cînd ea a revenit.La plecări și la sosiri, trenurile de călători sînt însoțite în gara de pe Vedea de stoluri de porumbei. Zboară aproape de ferestre, apoi se înaltă, dau ocol orașului și revin pe acoperișul turnului de apă guruind. Parcă ar zice „Ro-și-ori“. Nu vi se pare ?

laurenfiu DUȚA 
Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scinteii*
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o creație a timpului de extraordinară înflorire_ e- conomică de după greșul al IX-lea.Tot astfel se' poate despre oricare dintre prinderile constituite gîrbovitul. trunchi al unor industrii de altădată. Și al căror numitor comun de astăzi este întinerirea, spectaculoasa lor renaștere.

Con-vorbi între- pe
lelor dure prin electroero- ziune). O singură asemenea mașină poate costa intre 50 000 și 250 000 de dolari. Apoi instalații de trefilat metale nobile, pînă la secțiuni de1 0,015 mm. întreprinderea trece anul acesta la fabricația unor roboți industriali de vopsire".

din urmă, printr-o elaborare proprie, la memorii cu semiconductor! cu circuite integrate. Numai în cincinalul trecut unitatea noastră a scutit țara porturi în valoare 100 de milioane lari..."Chiar și cu o
de im- de peste de do-memorie

© în perioada 1950—
1964 s-au investit 3 miliarde lei. Pentru ca în perioada ce a urmat (1965—1983) să se investească de 12 ori mai mult : 36 de miliarde Iei.Ca peste tot în România, socialismul a operat și

un oraș al științei. Funcționează aici 38 de institute și filiale de cercetări (fără a lua în acest calcul și considerabila de cercetare a de învățămînt desfășoară o activitate aproape 5 000 de cercetători. în 1983 ei au
activitate ■ instituțiilor superior) ; prodigioasă

doar o foarte modestă facultate de construcții. Pentru ca, din 1945, să înceapă o necurmată ascensiune universitară. Pînă la impresionantele cifre de azi. Patru mari instituții universitare (Institutul politehnic „Traian Vuia", Universitatea, Institutul a- gronomic, medicină) cultăți cu 81 de zări. Timișoara universitară — o dimensiune nouă,
Institutul de cuprind 12 fa- speciali-

(Urmare din pag. I)țioase și elegante care circulă în Timișoara. Dar producem și alte lucruri de mare tehnicitate, cum ar fi aparatajul de comandă pentru locomotive electrice și vagoane de metrou, pentru excavatoare și mașini de haldat, apoi apara- taj de sudură de toate tipurile — ultima comandă : 15 linii de sudură automată pentru întreprinderea de autoturisme'Pitești... Avem un nomenclator de 329 de produse moderne... Ce am fost ? în 1954 aveam 170 de angajați. Azi avem 3 600. Produceam atunci anual în valoare de 6 milioane lei. Azi — în valoare de 600 de milioane. Și încă ne extindem. 160 de milioane lei investiții numai in acest Export în Elveția, R.F.G., Olanda, Thailanda, Pakistan, Egipt și in multe alte țări. Așa că, față de ce sîntem, punctul de la care am plecat e mai mult simbolic. Noi sîntem, de fapt,

Onei porțiuni din Calea Buziașului timișorenii îi spun acum, neoficial, dar cu mindrie, „Bulevardul tehnicii devîrf". Pentru că acolo au apărut in ultimii ani (acolo și nu doar acolo) citeva mari și moderne întreprinderi aprținind, din toate punctele de vedere, noului. Intre ele — „Electrotimiș". în pauza festivității în cadrul căreia întreprinderii 1 s-a înmînat „Ordinul Muncii" clasa I pentru locul I pe țară în întrecerea socialistă din anul 1983, un coleg de breaslă timișorean ne-a oferit o „fișă" succintă : „A intrat în producție utilaje, clasă, scule.

Argumente despre tinerețea Timișoarei

an...
în 1973. Produce instalații de înaltă piese de schimb, ștanțe .și matrițe pentru industria electrotehnică și electronică. în 11 ani a dotat cu mașini și instalații moderne 30 de întreprinderi noi din domeniul electrotehnicii și electronicii. Se remarcă mașinile de prelucrat prin procedee neconvenționale — „Eler" și „Elerofir" (tăierea meta-

Unei întreprinderi noi din Timișoara i se spune, pe scurt, „fabrica de memorii" (memorii electronice, firește). De fapt ea poartă o denumire complexă : „Centrul de cercetare științifică, inginerie tehnologică și producție industrială pentru tehnică de calcul București, filiala Timișoara". în fapt, o fabrică trăind în cea mai organică simbioză cu cercetarea științifică pe care o valorifică direct și operativ. Pentru personalul ei muncitor scara calificării începe de la tehnician. „Pină anul acesta am produs in exclusivitate memorii pentru tehnica de calcul — ne spune directorul, ing. Tibe- riu Ilin — trecînd apoi succesiv de la memorii simple pentru mașini de facturat la module de memorii cu ferite și, în cele

electronică fabricată aici — ca să folosim un joc de cuvinte — ar fi imposibil de evocat ceva din trecutul industrial al Timișoarei care să semene cu ceea ce este azi.Ar putea să pară un paradox : numărul întreprinderilor industriale a scăzut, la Timișoara, față de cel moștenit la naționalizare. Fuseseră 200. Sint acum 75. Dar ce forță au aceste întreprinderi noi sau renăscute ! Să apelăm la statistici :
© în 1950 volumul producției industriale globale era de aproximativ 2 miliarde lei. 

în 1965 — 4,7 miliarde, 
în 1983 — 31 miliarde 
lei. Deci de circa șapte ori mai mult decît acum 19 ani.

aici în adîncime, a dat forță și dinamism unei industrii care, dincolo de spoiala unor denumiri orgolioase, cantonase în arhaism și rutină. Perioada de după Congresul IX al partidului concentrează creșterile cele mai substanțiale, atît cantitative, cît și calitative.
Străbătîr întîlnitrăbătînd orașul vei i adesea, pe fațada unei zidiri noi i este acel superb bloc circular al(cum turn lui de sudură și de materiale sau paralelipiped din sticlă al Centrului de cercetări științifice și inginerie tehnologică pentru mașini de ridicat "și transportat uzinal) sau la intrarea unor vechi clădiri atent și solid restaurate, firmele unor instituții științifice. Pentru că Timișoara este și

înstitutu- încercări imensul beton și

realizat 2 196 de obiective de cercetare dintr-o tematică de avangardă științifică, între care tehnologiile neconvenționale, automatizarea și robotizarea proceselor tehnologice, produse ale tehnicilor și multe altele.Timișoara — un tinereții ? Da, fără lă. Al unei tinereți dezinvolte și romantice. însetate de cunoaștere și dornice de afirmare. Pentru că la Timișoara trăiesc și învață 20 000 de studenți, grupați, majoritatea, într-un superb oraș în oraș — orașul universitar, conglomerat de construcții noi. 12 500 de locuri în cămine studențești. Se înființase, în 1920, o școală politehnică cu două specializări (doi ani de studiu) și 117 studenți. Pînă în 1944 i se adăugase

de vîrforaș al îndoia-

solară, ce i s-a conferit orașului. O nouă și consistentă infuzie de tinerețe.Era, și înainte vreme, socotit un oraș frumos. Și era, fără îndoială, dacă excludem periferiile sordide. Numai că aceste periferii constituiau ponderea fondului urbanistic. In același ziar „Luptătorul bănă- . țean", din 3 noiembrie 1944, într-un reportaj cu titlul „Colonia mizeriei" (termenul de „colonie" se aplica, generic, tuturor cartierelor muncitorești mărginașe) citim următoarele : „In cartierul Mehala există o colonie de muncitori aduși în stare de mizerie... Sînt impozite peste impozite. Impozitele către primărie și către stat reprezintă a? proape tot rezultatul muncii. Oamenii nici nu știu de ce plătesc impozite comunale. Primăria n-a făcut

și nu face absolut nimic pentru ei. Drumuri nu sînt. Lucrări edilitare nu se fac. De canalizare să nici nu mai vorbim..."Cartierul Mehala este acum unul dintre cele mai recente cartiere de blocuri (încă în extindere) ale orașului. Cartierele noi ale Timișoarei tind să cuprindă de jur-împrejur vechiul centru, scutind orașul de ultimele vestigii ale fostelor periferii.Dintr-o statistică a construcțiilor de locuințe :® S-au construit pînă în 1965 — 6 284 de apartamente.® Din 1965 pină la sfîrșitul anului 1983 s-au construit 27 552 de apartamente.
Deci de aproape pa

tru ori și jumătate 
inai mult decît intr-o 
perioadă anterioară, 
aproximativ egală ca
lendaristic.— Tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut 11 vizite de lucru la Timișoara in cele aproape două decenii de cînd conduce destinele partidului și ale tării noastre — spune primarul orașului, tovarășul Petru Moț. Și, așa cum se intîmplă pretutindeni în țară, după fiecare vizită a președintelui țării municipiul nostru s-a îmbogățit cu încă o etapă de realizări fără precedent. S-a interesat, de fiecare dată, în amănunt de toate aspectele și domeniile vieții și dezvoltării noastre. Și astfel orașul a crescut, a devenit așa cum îl vedeți, l-aș numi un

oraș „cu foc continuu", cu o puternică activitate economică, științifică, socială, culturală. Timișoara se află într-un perpetuu proces de întinerire. Forța acestei tinereți i-o datorează celui care cu atîta clarviziune și pasiune revoluționară a orientat întregul proces al valorificării și dezvoltării resurselor noastre, puterii noastre de creație.La o întrunire publică muncitorească din 5 decembrie 1944,* pentru constituirea primului comitet cetățenesc în cartierul timișorean Fabric, un comunist spunea : „Oamenii țării noastre prind cu deosebită seriozitate sensurile adevărate ale libertății. Au priceput că dezrobirea de la 23 August înseamnă și înțelegerea nevoii de a lua pe propria lor răspundere, cu forțele lor organizate, efortul de realizare a noilor condiții de viață pentru masele largi, reparînd nedreptăți de veacuri".în istoria de patru decenii ce a urmat totul s-a petrecut întocmai. Destinul Timișoarei reprezintă una dintre strălucitele confirmări ale acestui adevăr.Două săptămini după întrunirea pe care o aminteam, la Timișoara se afla un oaspete căruia ziarul comunist local i-a luat un interviu scriind : „Din ochii lui> senini și calzi radiază toată vrerea și hotărîrea de luptă..." De multe ori de atunci încoace avea să mai fie îmbrățișat orașul de ochii aceștia. Cu căldură, cu omenească și comunistă grijă pentru destinul orașului și al locuitorilor săi.
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ÎN AGRICULTURĂCULTURILE PRĂSITOARE
0 Pretutindeni, Ia prășit trebuie să par

ticipe, alături de cooperatori și meca
nizatori, ceilalți locuitori ai satelor

• Specialiștii din unitățile agricole au 
datoria să asigure executarea unor 
lucrări de cea mai bună calitate, 
care să garanteze menținerea den
sității optime

TELEORMAN Hărnicia oamenilor

se vede după suprafețele
prășitePloile căzute la sfîrșitul săptămînii trecute în județul Teleorman au favorizat dezvoltarea culturilor prăsitoare, dar și înmulțirea buruienilor. Ca urmare, comandamentul județean pentru agricultură a stabilit, zilele acestea, să asigure canice și muncă de întreținere ra zilei de ,fost prășită manual pe 78 la sută, iar mecanic — pe 29 la sută din cele 11 000 hectare cultivate. La floarea-soarelui. în cooperativele a- gricole prima prașilă manuală s-a e- fectuat pe 50 la sută, iar cea mecanică — pe 17 la sută din suprafață. De la directorul adjunct al direcției agricole județene, tovarășul Doru Ștefănescu. am aflat că în județ e- xistă 170 echipe. cu peste 1 750 de mecanizatori. 1750 echipe mixte cu 3 850 mecanizatori și 53 800 cooperatori, precum și 1 200 echipe cu a- proape 23 500 cooperatori, la care se adaugă alți locuitori ai satelor. Activitatea de întreținere a culturilor este organizată în acord global.Cum se desfășoară .aceste lucrări 

în unitățile agricole din consiliul agroindustrial Buzescu? „Anul trecut, în unitățile din consiliul nostru am realizat producții mici de sfeclă de zahăr și floarea-soarelui — ne spune tovarășul Marin Dulcă, președintele consiliului. De aceea, acum acordăm o atenție deosebită acestor culturi care au răsărit bine și se dezvoltă viguros. în această perioadă punem accentul pe două aspecte; executarea la timp a prașilelor și păstrarea densității stabilite la hectar". într-adevăr. în raidul nostru prin cooperativele agricole din a- ceastă zonă a județului aveam să constatăm că specialiștii, cadrele de conducere, primarii comunelor urmăresc îndeaproape calitatea lucrărilor de întreținere și încadrarea lor în perioadele optime.Pe ogoarele cooperativei agricole din • comuna Peretu se executa prima prașilă manuală pe ultimele suprafețe din cele 400 hectare cultivate cu floarea-soarelui. Aici, la ferma nr. 4, se afla și președintele unității, Ion Tăbăcitu. „întrucît avem forță de muncă suficientă, am hotă- rît să înlocuim, pe suprafețe cît mai mari, prașilele mecanice cu prașile manuale. Aceasta ne va permite să efectuăm lucrări de bună calitate și să economisim de carburanți", prășitul sfeclei realizat pe 150 ța totală de 200 hectare. De aserne-

noi măsuri menite folosirea mijloacelor me- mobilizarea forței de Ia sate la lucrările de a culturilor. Pînă în sea- 15 mai, sfecla de zahăr a

importante cantități Avansat este aici și de zahăr, care s-a hectare din suprafa-

în-

PENTRU REALIZAREA DE PRODUCȚII RECORD IN 1984ÎNTREȚINUTE EXEMPLAR: POTEN^ALUL GOSPO0ARIILOS ȚiRĂNIȘII - MAt BINE VALORIFICAT
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STADIUL EFECTUĂRII PRIMEI PRAȘILE MANUALE LA CULTURA 
SFECLEI DE ZAHAR in cooperativele agricole, în procente, pe județe, 
în seara zilei de 15 mai. Județele notate cu o linie nu cultivă sfeclă de 

zahăr (pe baza datelor furnizate de Ministerul Agriculturii)nea, prima prașilă manuală s-a cheiat pe toate cele 40 hectare cu cartofi. Au început lucrările de întreținere și la porumb, cultură care ocupă 1 100 hectare. Știind că nivelul retribuției este nemijlocit legat de realizarea și depășirea producției prevăzute, cooperatorii și mecanizatorii care s-au angajat să lucreze în acord global se străduiesc acum să facă prașile la timp și mai ales să mențină densitatea optimă. Din experiența anului trecut, ei s-au convins de avantajele acestui sistem de organizare și retribuire a muncii.Pe cele 150 hectare semănate cu sfeclă de zahăr, cooperatorii din Nenciulești executau rărirea plante- • soarelui a fost reluată cu toate for- lor. Președintele cooperativei. Tudor Mihăiță, controla cum se respectă normele agrotehnice. „Pregătim o recoltă de peste 37 tone la hectar — ne spune el. în acest scop, urmărim menținerea unei densități de 100 000—110 000 plante la hectar".Conducerea consiliului agroindustrial a trebuit să se ocupe mai mult de îmbunătățirea organizării muncii la C.A.P. Buzescu. De ce? Pentru a se preveni situația de anul trecut, cînd. datorită neîntretinerii corespunzătoare a culturilor, recoltele obținute au fost mai mici decît cele planificate. De la primarul comunei, Iancu Geambașu, am aflat că s-au luat măsuri pentru întregului volum de - fltcrărî î participarea la efectuarea lor, bază de contract-angajament, și altor locuitori — lucrători de la stituțiile și unitățile economice cale, navetiști, crescători de i male, pensionari. Bunăoară, cele 650 hectare cultivate cu rumb, aproape jumătate au fost 1 te în primire — de la întreținere și pînă la recoltare — de alți locuitori ai comunei. în afara membrilor cooperatori. O asemenea acțiune a fost întreprinsă și la cooperativa agricolă de producție din Mavrodin, membrii comitetului comunal de partid fiind în fruntea celor care au preluat lucrările de întreținere a culturilor de porumb în acord global.Pe ansamblul județului, în zilele următoare, ritmul prășitului la culturile semănate în această primăvară trebuie intensificat, mai ales in consiliile agroindustriale Roșiori de Vede, Dobrotești, Drăgănești-Vlașca și Nanov, ceea ce impune organizarea temeinică a muncii, mobilizarea generală a tuturor forțelor apte muncă din fiecare localitate.
Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scînteii

buzău: în ritm susținut, cu toată
__________ 9 T

răspunderea pentru recoltăV’

Ploile căzute în ultimele două zile ale săptămînii trecute în majoritatea zonelor județului Buzău au afectat intr-o oarecare măsură desfășurarea lucrărilor de întreținere a culturilor. Imediat ce terenurile s-au zvîntat. prima prașilă manuală la sfecla de zahăr și floarea-

(Urmare din pag. 1)

2 în primul rînd, vom intensifica 
activitatea de cercetare geologică 
la mare adîncime pentru a pune mai bine în evidență două noi zăcăminte-de țiței, a căror exploatare va determina importante creșteri de producție. De asemenea, potrivit programului întocmit, la întregul parc de sonde vor fi aplicate noi măsuri tehnologice care să ducă la creș

terea factorului final de recuperare a 
țițeiului din zăcăminte. Totodată, vom efectua tratamente tensio-active la peste 20 de sonde și vom reactiva 10 sonde vechi, iar pînă la finele primului semestru vor. fi puse în funcțiune încă 4 sonde noi. Se va extinde, de asemenea, forajul subteran la mina de petrol Sărata Mon- teoru. în aceste zile, consiliul oamenilor muncii, sub îndrumarea comitetului de partid, a trecut la elaborarea unui program de măsuri în spiritul sarcinilor și indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a Consiliului Na

realizarea prin 
pe i a , in- 

lo- ani- din po- lua-

de

țele, marți și miercuri înregistrîn- du-se viteze de lucru superioare celor planificate. în medie, cu 200—500 hectare. Pe ansamblul județului, prima prașilă a fost executată pe mai bine de 8 000 hectare din cele 12 500 hectare cultivate cu sfeclă de zahăr și pe circa 6 000 hectare din cele 24 500 hectare cu floarea-soarelui.Faptul că întreaga suprafață cu . culturi prăsitoare este repartizată în acord global pe ferme și echipe a întărit mult răspunderea cooperatorilor și a mecanizatorilor pentru e- xecutarea la timp și în condiții de bună calitate a lucrărilor de întreținere. Mai mult, așa cum a stabilit comandamentul județean pentru agricultură, în 'unitățile din cele 14 consilii agroindustriale se pune uh accent deosebit pe mobilizarea tuturor locuitorilor de la sate pentru e- fectuarea a cel puțin trei prașile manuale, avîndu-se în vedere faptul că. spre exemplu, din cele 24 500 hectare cultivate cu floarea-soarelui, doar 6 500 hectare au fost erbicida- te. Tot în' legătură cu întreținerea culturilor, inginerul Ion Marcoșanu, directorul întreprinderii de industrializare a sfeclei de zahăr Buzău, a tinut să ne spună : „în acest an. am asigurat o mai directă implicare a specialiștilor din fabrică și a celor 19 agenți agricoli din teritoriu în scopul realizării și chiar depășirii producției medii planificate de 33 200 kg sfeclă de zahăr la hectar. împreună cu specialiștii din unitățile unde sînt repartizați, ei urmăresc acum, direct în cîmp. desfășurarea lucrărilor de întreținere, respectarea densității de 100 000 plante rccoltabile la hectar, răspunzînd astfel de realizarea producției pînă la livrarea ei în toamnă". Deci, răspunderea, producătorilor pentru recoltă este dublată în acest an și de cea a beneficiarului.Ieri dimineață, la C.A.P. Gherăseni, prima prașilă manuală pe cele 240 hectare cultivate cu sfeclă de zahăr se apropia de sfîrșit. împreună cu cooperatorii lucrau în cîmp specialiștii și personalul tehnico-adminis- tr’ativ al unității. „întreaga suprafață este repartizată în acord global pe
PRODUCȚIA

ClND CONSILIILE POPULARE VIN IN SPRIJINIIGOSPODARILOR, EFECTIVELE DE ANIMALE CRESC

țional al Oamenilor Muncii, program care vizează, în principal, mai buna organizare a activității brigăzilor' și. în special, a formațiilor de intervenții la sonde, scurtarea timpului la reparații și diminuarea pierderilor de producție în timpul intervențiilor. Prin aceste măsuri și printr-o puternică mobilizare a forțelor, colectivul 
schelei noastre are condiții să înde
plinească prevederile de plan Ia toti 
indicatorii și să obțină pînă la finele 
acestui an o producție suplimentară, 
de peste 5 000 tone țiței.

3 Este vorba de aprovizionarea neritmică cu substanțe chimice pentru tratarea țițeiului. în special cu săpunuri naftenice. precum și pentru tratarea fluidelor de foraj la sondele de mare adîncime. Ne confruntăm, ca și anul trecut, cu serioase greutăți . în ce privește calitatea acumulatorilor și a asemenea, nu avem necesarul de prăjini pentru pompajul metri.
anvelopelor. De asigurat întreg din oțel MOC-11 2 500la peste

„Programe concrete de măsuri 
pentru recuperarea restanțelor44

Ing. Nicolae IONESCU, 
director adjunct al Schelei 

de producție petrolieră Boldești

tre încep să obținerea unor de țiței. se materializeze in producții mai mari

mate inițial. Pentru a impulsiona activitatea de foraj s-a stabilit, împreună cu specialiștii trustului și ai schelei de foraj, un program care urmărește recuperarea restanțelor în acest domeniu. Sîntem pregătiți să efectuăm cu maximă operativitate probele de producție la sondele noi. 
Acum lucrăm cu 12 formații în trei 
schimburi și timpul (ic Punere în 
producție a sondelor s-a redus cu 
două și chiar trei zile. O altă cale de sporire a producției o constituie 
urgentarea lucrărilor de reparații ca
pitale. Cele 7 sonde aflate in reparații capitale vor îi date în exploatare cu cel puțin două săptămîni mai devreme, cîștigînd astfel zilnic 10—15 tone țiței. Alte 20 tone de țiței vor fi obținute zilnic prin perfecționarea 
activității de intervenții la sonde. E- xistă în cadrul schelei formații care • merită să fie evidențiate pentru operativitatea și calitatea lucrărilor de intervenții la sonde. Trebuie să spun însă că mai avem și formații, ba chiar și brigăzi complexe, unde lucrurile nu merg prea bine. La Urzi- ceni și Chițoran a fost nevoie să înlocuim șefii de brigadă, să punem în locul lor alți oameni mai dinamici, mai fermidisciplinei noastre de în asigurarea ordinii și tehnologice. Organizațiile partid, comuniștii, desfă-

2. Știm pentru nl nm îl i sîntem răspunzători
IDe la începutul anului, pe ansamblul schelei s-a acumulat o restanță la producția planificată de țiței de 20 600 tone. în vederea îmbunătățirii activității de producție, la nivelul fiecărei brigăzi 

s-au stabilit programe concrete de 
măsuri pentru recuperarea restanțelor. De la începutul lunii aprilie înregistrăm zi de zi o creștere a nivelului de producție. în prima decadă 
a. lunii mai s-a extras zilnic cu 30—35 
tone mai mult țiței decît în aprilie, ^^ceea ce atestă că eforturile noas-

2 Știm căpentru realizarea integrală a planului, de care depinde direct și nivelul retribuției. întregul colec
tiv al schelei lucrează în acord glo
bal si este retribuit numai și numai 
după rezultatele muncii.Sporirea producției de țiței a schelei depinde însă și de Schelei de foraj Boldești trustului nostru. Trebuie dacă cele 17 sonde noi pe patru luni ne-ar fi fost predata la timp, altele erau și rezultatele noastre. Or. noi am preluat de la foraj numai cinci sonde, care și ele au debite mai mici decît cele esti-

activitatea din cadrul să arăt că planificate

echipe — ne spune inginerul Vale- riu Călin, președintele cooperativei agricole Gherăseni. Creșterea rapidă a buruienilor ne-a determinat să urgentăm efectuarea primei prașile manuale și deci să suplimentăm forțele. Condițiile de vegetație și dezvoltare sînt mult mai bune decît anul trecut și. de aceea, trebuie să profităm acum de fiecare «fereastră» de timp bun de lucru pentru a asigura întreținerea exemplară a tuturor culturilor"..Continuîndu-ne raidul în consiliile agroindustriale Pogoanele. Mihăi- lești și Ziduri ne-am convins de importanta pe care o acordă comitetele comunale de partid, conducerile unităților agricole efectuării la timp și de calitate a lucrărilor de întreținere. împreună cu cooperatorii. echipe de . funcționari și navetiști prășeau de zor sfecla de zahăr și floarea-soarelui. Lucrările trebuie însă mult intensificate în unitățile din consiliile agroindustriale Balta Albă, Măgura, Poșta Cîlnațț, Topliceni și Stîlpu. unde se înregistrează serioase restanțe și o insuficientă mobilizare a forței de muncă, îndeosebi la prășitul florii-soarelui.
■ Stelian CH.IPER
- ficorespondenta! „Scînteii'

înfăptuirea întocmai a prevederilor din Programul unic de creștere a producției în gospodăriile populației și a celor cuprinse în Decretul Consiliului de Stat privind contractările și achizițiile de animale, păsări și produse animaliere constituie, in acest an o preocupare de prim ordin a consiliilor populare din județul Bacău, Gospodăriile populației din zona necooperativizată și cele ale coopera- , tarilor au contractat să vîndă statului 13 700 bovine, pește 11 300 porci, 27 000 ovine, 775 tone carne de pasăre și iepure, 178 600 hectolitri lapte de vacă, 23 668 hl lapte de oaie, aproape 13 milioane bucăți ouă, precum și însemnate cantități de cartofi, fasole, fructe și legume. Pentru a spori și mai mult contribuția gospodăriilor populației la fondul de autoaprovizionare și fondul de stat au fost luate măsuri ca, pînă la sfir- șitul anului 1985, in cele peste 145 000 de gospodării personale din zona cooperativizată și de munte a județului să se ajungă la circa 77 000 de vaci cu lapte, 170 000 porci, 290 000 oi; 1.5 milioane găini ouătoare, 1.6 milioane iepuri de casă, 146 000 familii de albine etc. Cifre mobilizatoare, dar pe deplin realizabile.Pentru sporirea efectivelor și creșterea producției zootehnice este necesar să se asigure crescătorilor animale în număr corespunzător. Iată de ce organele de specialitate și consiliile populare au întocmit programe de activitate cu măsuri concrete oare prevăd producerea în fiecare comunii a unui număr tot mai mare de purcei, pui, iepuri etc. care să fie livrați și crescuți în gospodăriile personale, înființarea de noi circumscripții agrozooveterinare, dispensare veterinare etc. In ancheta' de față am urmărit cum se acționează în această direcție, ce rezultate se obțin.„Faptul că gospodăriile populației din din din tor pun pe bază de contract un număr mare de animale și cantități sporite de produse animale — ne spune inginerul Gheorghe Antochi, directorul direcției agricole. Totuși, rezultatele sînt nemulțumitoare. In județ sînt comune — Dărmănești, Agăș, Oituz, Cășin — unde încărcătura de taurine Ia suta de. hectare de teren, agricol nu depășește 50—80 de capete, iar numărul porcilor și al păsărilor este mult prea mic. Studiind cauzele am ajuns la concluzia că oamenii nu au posibilitatea să-și procure animalele

pe care să le crească. Tocmai de aceea am organizat în anul trecut, ce-i drept doar în unele comune, maternități de scroafe, incubatoare pentru pui, de unde am livrat gospodăriilor populației aproape 9 000 de purcei și peste două milioane de pui de o zi, iepuri, să se rialul biologic țelor, am trecut la organizarea unor maternități de scroafe în fiecare cooperativă agricolă, cooperativă de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor, ca și pe lingă consiliile populare comunale autofinanțate. Vom livra din aceste maternități crescătorilor cu gospodării personale aproape 20 000 de purcei întăreați. Am sta-

precumTntrucît livreze și crescătorii nu s-a populației la nivelul de reușit mate- cerin-

DIN EXPERIENȚA
JUDEȚULUI BACĂU

(XJrmare din pag. I)țiune de însămînțare a crovurilor și a terenurilor joase din luncile Dunării și Ialomiței, care au fost afectate de excesul de umiditate din această primăvară. în alte județe au fost identificate și însămînțate cu furaje terenurile dintre construcțiile zootehnice, au fost restrînse ia strictul necesar platformele pentru . depozitareaJturajelor sau a gunoiului de grajd. Am putea da numeroase exemple care demonstrează nu numai spirit gospodăresc, ci și o înaltă răspundere pentru folosirea integrală a pămîntului — mare avuție a țării.Evident, există și alte rezerve de creștere a suprafeței arabile, a terenurilor care pot și trebuie să fie cultivate neîntârziat. Este suficient ca președinții consiliilor
a

FIZICĂ

județul nostru dețin 55 la sută suprafața de pășune și 60 la sută cea de finețe ilustrează convingă- potențialul material de care dis- acestea pentru a crește .și livra

populare sau cadrele de conducere din unitățile agricole, să arunce o scurtă privire asupra cîmpului sau a terenurilor din jurul construcțiilor gospodărești și vor identifica alte mii de metri pătrați de pămînt care nu au nici o destinație. De-a lungul drumurilor și' al liniilor de cale ferată, pe marginile unor riuri, multe suprafețe sînt ocupate cu gunoaie sau diferite reziduuri care nu numai că diminuează suprafața agricolă, ci dau o imagine neplăcută, dăunează mediului. Printr-o amplă acțiune la care să participe locuitorii comunelor respective, aceste terenuri trebuie curățate, pregătite corespunzător și însămînțate imediat. Modul în care este gospodărit pămîntul unei localități constituie cea mai fidelă oglindă a spiritului gospodăresc al celor aleși la conducerea comunelor sau orașelor.

ță o fermă de reproducție a asociației economice intercooperatiste Bu- huși. în total vor fi livrați crescătorilor de păsări din județ peste 3 milioane pui de o zi.Din discuțiile purtate cu specialiști, cu crescători de animale am reținut că acest material biologic care se asigură centralizat. pe plan județean, nu satisface pe deplin nevoile pentru realizarea efectivelor planificate. Vițeii, purceii, puii trebuie de fapt produși în sate, în gospodăria fiecărui crescător de animale. „Eu cresc în fiecare an cîte un vițel, 25 de oi, 2 porci, 50—60 de găini, fără să cumpăr nimic din afara gospodăriei" — ne spunea Ion Coroba- nă, crescător de animale din satul Berești. La fel ca el procedează mulți săteni din Ghimeș — Făget, Balcani, Solonț și din alte localități ale județului. Există însă comune unde organele locale, conducerile u- nităților agricole așteaptă să le vină din altă parte viței, purcei și păsări. Ne-ain oprit la Berzunți, comună din zona necooperativizată a județului. Aici, în evidența consiliului popular există peste 2 500 hectare de teren agricol, 1 000 hectare de pășune și finețe, 350 hectare izlaz, dar numărul animalelor este mult prea mic față de posibilități : 810 vaci și ju- ninci și, 700 de porci în cele circa 1 600 de gospodării. Situație asemănătoare și, în comuna Cașin, tot din zona necooperativizată. Tovarășa Margareta Orban, primarul comunei, spunea că, după publicarea Programului unic, biroul executiv al consiliului popular a luat măsuri să se înființeze două maternități de scroafe, s-au stabilit 21 de gospodării ale populației care să crească scroafe.Măsuri asemănătoare care să conducă la asigurarea materialului biologic necesar pentru gospodăriile populației au fost luate și în alte localități. In multe comune din consiliile unice Podu Turcului, Traian, Hemeiuș, Izvoru Berheciului, ca și în zona necooperativizată au fost organizate maternități de scroafe, mi- croincubatoare, crescătorii de iepuri și viermi de mătase etc. Prin urmare, în județul Bacău prevederile Programului unic au prins viață. Este necesar însă, ca, în lumina indicațiilor conducerii partidului, organele și unitățile agricole, consiliile populare să acționeze cu și mai multă stăruință pentru a asigura mate-

bilit, totodată, cooperativele agricole de producție și asociațiile pentru creșterea animalelor care vor produce vițele de prăsilă în vederea împrospătării efectivelor de vaci din gospodăriile populației".Dealtfel, în județul Bacău există experiențe bune în acest domeniu, mai ales în satele și comunele din consiliile unice agroindustriale Fili- pești, Helegiu, Sascut, Răcăciuni. La Sascut, bunăoară, cooperativa agricolă a livrat în anul trecut producătorilor particulari mai mult de 400 de purcei înțărcați. La ora actuală, în comună sînt cinci maternități de scroafe, organizate pe lingă unitățile economice mari. Toți purceii obținuți în aceste maternități vor fi vinduți sătenilor cu condiția ca să-i îngrașe și să-i livreze statului pe bază de contract. Aici există, de asemenea, o matcă de 1 500 de iepuri și aproape 300 de familii de albine care vor fi înmulțite și distribuite gospodăriilor populației.Inginerul Petru Plăcintă, directorul I.A.S. „Avicola" Bacău, ne-a spus : „Față de 160 000 pui de găină difuzați în anul trecut, vom livra în acest an circa 330 000. Acestora li se vor adăuga alți 300 000 pui de curcă și 100 000 pui de rață. Pînă acum au și fost livrați producătorilor 200 000 de pui". Tot în vederea asigurării unui număr mai mare de pui de găină, rialul biologic absolut necesar spori- la Bacău, Răcăciuni, Podu Turcului, rii efectivelor de animale. Tîrgu Ocna au fost înființate patru i _ _ ______stații de incubație 270 000 de ouă, iar cu o capacitate de 
la Gîrleni se înal*

$ Gheorghe «AET.4
corespondentul „Scînteii”

Deși ne aflăm la mijlocul lunii mai, încă nu este tru ca în toate localitățile, cu sprijinul organelor și al organizațiilor de partid, consiliile populare să desfășoare o amplă acțiune de identificare a tuturor terenurilor necultivate, indiferent de mărimea și de deținătorii lor, pentru a fi pregătite și însămînțate imediat. Nu trebuie să existe „pămînt al nimănui" ! Totul trebuie arat și în* sămînțat. Unde nu se poate pătrunde cu tractorul să se are cu plugul tras de animale, iar unde nu se poate lucra nici în acest fel să se sape cu cazmaua. O bucată de pămînt de aici, una de dincolo se vor aduna sute și sute de hectare, care, rodind, vor aduce oamenilor și țării un plus de recoltă. în acest an, solul are umezeală suficientă. în asemenea condiții, nu se

prea tîrziu pen- ipcalitățile. poate admite sub nici o formă ca o porțiune de teren să rămînă necultivată !Cultivarea fiecărui metru pătrat de pămînt constituie o problemă de mare răspundere, care trebuie să preocupe în acește zile organele și organizațiile de partid, consiliile populare și conducerile unităților agricole. Indiferent de deținători, pămîntul este o mare avuție națională, el aparține întregii societăți și, de aceea, prin măsuri gospodărești bine gîndite, care să fie aplicate fără irrtîrziere, trebuie să se asigure cultivarea tuturor terenurilor. oricît de mici ar fi ele ca întindere sau ca potențial productiv. Aceasta este în interesul economiei naționale, al unităților agricole, al tuturor oamenilor muncii de la sate și orașe, al întregului nostru popor !
REALIZA TA RITMIC Șl INTEGRAL!șoară o susținută activitate poțitico- 

educativă.
O atenție deosebită acordăm 

creșterii factorului final de re
cuperare a țițeiului. în lunile viitoare urmează să extragem pe această cale, suplimentar , față de programele întocmite, 5 000 tone țiței. De asemenea, ne-am propus să mărim numărul de adiționări, reperforări, tratamente cu diferite substanțe ten- sio-active, astfel încit să creștem debitul potențial al fondului nostru de sonde. Vom efectua circa 2 000 de asemenea operații, care vor determina realizarea unei producții de 
7 000—8 000 tone țiței.
3 Multe din problemele de care depinde sporirea producției de țiței putem și sîntem hotărîți să le rezolvăm cu forțe proprii. Cîteva probleme de aprovizionare cu care sîntem confruntați în prezent — mă refer mai ales la lipsa troliilor — cad însă în sarcina trustului nostru și a ministerului de resort. în încheiere, doresc să exprim angajamentul pe

troliștilor noștri că în întîmpinarea 
aniversării actului istoric de la 23 
August 1914 și a celui de-al XIII-lea 
Congres al partidului vom depune 
toate eforturile pentru a recupera în 
întregime restanțele și a realiza integral sarcinile de plan ce ne revin ’ în acest an.

sporit de lucrări geologo-telinologice 
in vederea intensificării proceselor de extracție, utilizăm injecții de apă în zăcăminte, săpăm noi sonde de în- desire. în perioada care a trecut din acest an. am efectuat peste 300 de operații și lucrări geologo-tehnologi- ce, care s-au soldat eu un aport de producție de 12 000 tone de țiței. Dintre acestea remarc aportul operațiilor de fisurări hidraulice, cu o eficiență de 100 tone de țiței pe fiecare operație, ca și pe cel al tratamentelor cu solvenți ■ care sporesc producția de țiței cu 30 de tone la fiecare operație. în zona noastră, cea mai eficientă metodă se dovedește a fi injecția cu apă; La ora actuală, peste 50 la sută din producția schelei se realizează pe seama acestei operații geologo-tehnologice. De aceea, toate cele șapte formații de lucru acordă prioritate executării lucrărilor de creștere a factorului de extracție la sonde și zăcăminte, conform programului stabilit de compartimentele de specialitate. Ne-am intensificat, totodată, eforturile și

pentru vechi a pictare oarece conlucrăm are un volum lucrări, am venit în ajutorul ei cu patru formații puternice de lucru, constituite din sondorii schelei noastre. Avem convingerea că prin măsurile tehnice și organizatorice întreprinse, planul pe acest an va fi 
îndeplinit și depășit.

asigurarea„în centrul preocupărilor
de randamente maxime în exploatarea 

sondelor44
Ing. Gheorghe DONA, 

directorul Schelei de producția 
petrolieră Zemeș — Bacău

IPe primele patru luni, planul la producția de țiței a’ fost realizat doar in proporție de 96 la sută. Cu excepția lunii ianuarie, cînd planul a fost realizat și depășit, în celelalte luni rezultatele in producție

au fost influențate de greutățile create de masivele căderi de zăpadă și, ca atare, s-a acumulat o restanță de circa 6 000 tone de țiței. Conform programelor pe care le-am întocmit, în
treaga restantă va fi recuperată pînă 
la finele primului semestru.

2 Mai mult de 97 la sută, din producția unității noastre se realizează din zăcăminte și prin sonde vechi. De aceea, pentru creșterea producției executăm un volum

zăcămintele îndesire; com- înlocuire. Besăparea pe unor sonde de de gabarit șiunitatea de foraj cu care mare de

3 Problemele cu care ne confruntăm nu sînt deosebite, ci obișnuite, inerente activității pe care o desfășurăm. Ne-am propus, între altele, să dezvoltăm sectorul de operații speciale. în vederea intensificării producției de țiței la sonde. în acest scop, avem nevoie 
în continuare de unele utilaje spe
ciale — agregate HC-400, cisterne 
tip fluid-foraj. De asemenea, pentru 
stabilizarea muncitorilor și specia
liștilor în zonele greu accesibile 
unde se situează schela noastră solicităm 
sporit de locuințe.

repartizarea unui numărRăspunsurile primite demonstrează că în unitățile menționate se desfășoară o activitate susținută pentru sporirea producției de țiței la nivelul sarcinilor de plan. Important este acum ca în întreaga industrie a 
petrolului să se înregistreze un puternic reviriment în ce privește creș
terea ..................................•
mâții

®
predate la termenele stabilite sau chiar mai devreme ;

® Scurtarea termenelor prevăzute la lucrările de 
în exploatare a sondelor noi ;

• Extinderea tehnologiilor moderne de extracție 
afluxului de țiței Ia sonde și ridicării factorului de 
țițeiului ;

• îmbunătățirea activității de intervenție șî reparații, folosirea Ia 
capacitate maximă a parcului de sonde ;

• Respectarea de către furnizorii de materiale și echipamente din 
cadrul Ministerului Industriei Metalurgice, Ministerului Industriei Chi
mice și Ministerului Industriei Construcțiilor do Mașini a contractelor 
încheiate cu unitățile din ramura petrolului.

producției de țiței extras, urmărindu-se cu prioritate :
îndeplinirea zi de zi a sarcinilor de plan la nivelul fiecărei for- 
de lueru, brigăzi de producție și schele de producție petrolieră ;

Realizarea programelor de foraj, astfel Incit sondele noi să fie

probe și de punere

în vederea creșterii 
recuperare a

Anchetă realizată de »an CONSTANTIN 
cu sprijinul corespondenților „Scînteii"
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UNITA TEA Șl INDEPENDENTA PA TRIEI 
- idealuri permanente ale poporului român
Sînt nenumărate în 

manența idealurilor de 
poporului român, lupta 
soarta sa într-o patrie 
tale ale Istoriei noastre 
lucire în ampla expunere rostită de tovarășul Micolae Ceaușescu ia 
adunarea festivă consacrată sărbătoririi a 65 de ani de ia făurirea sta
tului național unitar român, arătîndu-se că măreața înfăptuire de Ia 
1 Decembrie 1918 este rodul luptelor de veacuri ale poporului român 
și, deopotrivă, chezășia victpriilor mărețe pe care le prefigurează viito
rul comunist al patriei, in această larg cuprinzătoare expunere este evo
cată, alături de alte momente ale luptei poporului român pentru inde
pendență și unitate națională, și acțiunea memorandiștilor de Ia sfîrși- 
tul veacului trecut, subliniindu-se semnificațiile sale majore, faptul că 
ea a arătat limpede poporului român că înfăptuirea legitimelor sale idea
luri naționale nu poate fi rodul bunăvoinței asupritorilor, ci rezultatul 
nemijlocit ai luptei, eforturilor și al jertfelor proprii. Acțiunea memo- 
randiștiior, culminind cu procesul ce le-a fost înscenat în mai 1894 Ia 
Cluj-Napoca, a pus în relief hotărîrea poporului nostru de a păși ferm 
pe drumul luptei de emancipare națională, puternicele legături de sim
țire și de acțiune ce legau pe românii de pretutindeni, in ciuda fron
tierelor care încă îi mai despărțeau pe hărți, iar nu în inimi. Prin toate 
acestea, lupta memorandiștilor se 
istoriei naționale, pe care poporul 
țăminte de prețuire.

istoria noastră momentele ce pun în lumină per- 
libertate, independență și unitate națională aie 
sa necurmată pentru a trăi liber și stăpin pe 
liberă și unită. Asemenea adevăruri fundamen- 

naționale ou fost încă o dată reafirmate cu stră-

înscrie ca un moment de seamă al 
nostru il va omagia mereu cu vii sim-

CLUBUL DE ÎNTREPRINDERE

în ziua de 7 mai 1894 Clujul avea 
o înfățișare cu totul deosebită. Zeci de mii de oameni se agitau pe străzile orașului veniți din toate părțile Transilvaniei, mulți și de peste munți, din România. Se judeca procesul fruntașilor români „vinovați" de a fi redactat și difuzat prin presă un mare memoriu, cunoscut sub numele de Memorand, un document ce dezvăluia lumii nedreptățile ce domneau atunci în imperiul dualist aus- tro-ungar și opresiunea de nesupor- tat suferită de românii din Transilvania. Era, in fond, un rechizitoriu aspru dar drept împotriva unui regim politic anacronic, în care burghezia austriacă, în coaliție cu burghezo-moșierimea maghiară, o mică minoritate din punct de vedere demografic, domneau, prin mijloace de forță, asupra unor mari majorități : slavi de sud (iugoslavi), cehoslovaci, polonezi, români, ruteni, italieni. Opresiunea națională se conjuga, intr-o strinsă interdependentă. cu cea socială și împreună constituiau sistemul opresiv, anacronic, negat de întreaga lume civilizată.In această situație care era calea de urmat de români pentru înlăturarea inechităților și opresiunii ? Calea petițiilor timp de un secol, de la Supplex Libellus Valachorum din 1791, se dovedise greșită. împăratul de la Viena se dovedise nepăsător față de suferințele „supușilor săi". Concepția „bunului împărat" nu mai găsea decît puțini adepți, în rindu- rile clerului. Marea majoritate dintre conducătorii politici de frunte ai românilor își pierduseră cu totul încrederea, după ingratitudinea dovedită față de români de Franz loseph după revoluția din 1848. repetată la 1867, prin anularea hotă- rîrilor dietei românești de la Sibiu din 1863—1864 și încheierea compromisului : compromițător, . dualismul austro-ungar la 1867. Față de această situație, comitetul Partidului Național Român folosește o tactică ■ .„diplomatică", dejucînd jocul Vienei. Adresează împăratului Memorandul, după ce-1 făcuse cunoscut lumii prin ‘publicarea lui în presă, în trei limbi: română, maghiară, germană. Putea, 5n această situație, să-l trimită cancelaria Imperială de la Viena unde voia, iar guvernul maghiar de asemenea. Scopul .urmărit era pe de- • plin atins. Este, de aceea, explicabilă furia guvernanților austro-un- gari.Lumea luase cunoștință de faptul eă in Transilvania, unde marea majoritate a populației era formată din români,- censul era cu mult mai ridicat decît în alte părți ale imperiului, fiind exclusă, astfel, o mare parte a românilor de la unul din drepturile fundamentale ale popoarelor civilizate din secolul al XIX- lea. Luase cunoștință lumea că românii erau excluși de la funcții superioare și limba română din administrație, cu toate, că românii alcătuiau majoritatea absolută a populației. Luase lumea cunoștință de faptul că cele trei milioane de români nu aveau nici o catedră la instituțiile de învățămînt superior, nu aveau gimnazii și școli medii economice și pedagogice de stat.Putea fi plimbat Memorandul necitit de la Viena la Budapesta și

inyers, căci lumea cunoștea adevărul „neîndoios", că românii „mun
cesc pămintul acesta și jertfesc din 
roadele muncii lor, plătind fel de fel 
de dări pentru susținerea statului". Cunoștea lumea alt adevăr „neîndoios", că românii „ca oșteni aduc 
jertfă de singe pentru apărarea ță
rii" și, de asemenea mai luase cunoștință de încă un adevăr „neîndoios" dovedit „prin miile de școli 
pe care le-au înființat și le susțin 
prin propriile mijloace, că ei au

rea unanimitatea poporului român : energie, conștiință, viață.Ziua de 7 mai înseamnă începerea procesului în sala Redutei din Cluj. 20 de fruntași români sînt siliți să apară înaintea juriului, între care loan Rațiu, Gheorghe Pop de Găsești, Vasile Lucaciu. Iuliu Coroia- nu, Mihail Velici ș.a. Și tot atîția apărători.Mulțimile se adunară cu zecile de mii în orașul de pe Someș. Foarte mulți moți coborîră înarmați cu u- neltele agricole, așa cum coboriseră la 3/15 mai 1848 pe Cîmpul Libertății din Blaj. Atmosfera era foarte fierbinte, gata să explodeze, așa cum fusese cu 46 de ani în urmă, într-o altă zi de mai. Cuvîntările lui loan Rațiu și Vasile Lucaciu, reprezentanții burgheziei intelectuale române din Transilvania, au reușit cu greu să liniștească mulțimile agitate. Un apel este adresat „poporului român", care era înștiințat că „libertatea na
țională. drepturile omului și onoa
rea cetățeanului sint 
cat.ă“. O delegație trei țărani, anume regiuni diferite ale este trimisă la Viena la cunoștința împăratului nemulțumirile românilor.în urma apelului, alte sute și mii de țărani se îndreaptă spre Cluj. Pentru a preîntimpina „izbucnirea revoluției", mii de jandarmi și de soldați sint trimiși în orașul de pe Someș. Cu ajutorul acestora mulțimile au putut fi scoase din oraș, in timp ce în sala Redutei, unde procesul continua, sint introduși jandarmii „pentru siguranța publică".

de acad. Ștefan PASCU

conștiință națională... că au cunoștin
ță despre importanța lor etnică, geo
grafică și politică, își cunosc drep
turile". După . cum luase cunoștință și despre spiritul in care fusese alcătuit Memorandul, spirit rezumat în cuvintele rostite încă in 1890 de fruntașul politic îoan Rațiu: „Memorandul trebuie... să combată siste
mul și regimul, dar nu națiunea ma
ghiară... Atacul să se restringă la 
aristocrați și privilegiați, căci aceștia 
sint și au fost inamicii noștri neim- 
păcați, pe cind poporul lor și al se
cuilor au iobăgit deopotrivă cu noi". Solidarizarea lumii civilizate cu Memorandul românilor este dovedită de presa din toate țările, inclusiv de o parte a celei din Austria și Germania, care-1 comentează și-l justifică, de numeroasele întruniri și manifestații in sprijinul revendicărilor românești. Este unul din motivele, pe lingă febrila activitate diplomatică din acei ani. a amînării procesului memorandiștilor timp de doi ani. Pîhă cind, sub presiunea burghezo-moșierimii maghiare, guvernul hotărăște judecarea procesu- . lui Ja Cluj, în 7 mai și zilele următoare din anul 1894.Impresionantă a fost reacția în România la vestea acestei hotărîri. 23 de mitinguri au avut loc ih ziua de 19 aprilie, în mai multe orașe, tîrguri și sate din România, cu participarea a zeci și sute de mii de oameni. Un ziar festiv, cu numele „19 aprilie", se publică; liste de subscripție în favoarea memorandiștilor se organizează; sute de telegrame sînt trimise autorităților cu îndemnul de a in ten'eni în favoarea memorandiștilor; foi volante, poezii, gazete cu caracter festiv se răspîndesc peste tot. Numeroase manifestații de solidaritate cu memorandiștii au loc in ajunul începerii procesului, la 6 mai.O mare agitație cuprinsese poporul român din Transilvania in perioada dintre hotărîrea judecării memorandiștilor și începerea procesului. .Tineretul studios și intelectualitatea cutreieră satele pentru a incuraja pe cei timizi, pentru a le consolida încrederea celor însuflețiți, pentru a asigura prezenta la Cluj, în ziua procesului, a unei mari mulțimi de oameni. Apelul studenților către „poporul român" cerea tuturor românilor să fie conștienți de importanța luptei în acel moment crucial, caracterizînd procesul meniorandiș- tilor „columnă pe care se va înscrie 
una din două : energie sau lașitate, 
conștiință sau nepăsare, viață sau 
moarte". Și s-a scris, așa cum o do-

trase in jude- formată din aleși din trei Transilvaniei, pentru a aduce

Aprecierile jignitoare formulate d«? unii membri ai juriului la adresa mulțimilor adunate la Cluj au provocat filipica lui Vasile Lucaciu : 
„această măreață si spontană mani
festare a poporului român a fost o 
satisfacție dată celui mai sfint ade
văr, celei mai sfinte cauze", care a dovedit lumii că „noi si ei una sin- 
tem, că noi, ca cetățeni liberi, nu ne 
mișcăm singuri pentru interesele și 
libertățile noastre", că „in această 
mișcare sintem întovărășiți de masa 
mare a întregului popor".în ultimele zile de judecată, cele mai dramatice și mai emoționante, s-au înfruntat cu și mai multă vigoare două concepții politice, aceea a guvernanților burghezo-moșierimii maghiare intolerante și a burgheziei intelectuale române nedreptățite, re- ■ prezentanta poporului român oprimat. Cuvîntul de încheiere a procesului l-a avut Ioan Rațiu, demn, curajos, care aducea Ia cunoștința lumii întregi, de pe banca acuzaților, că ceea ce se judeca la Cluj nu era procesul unor persoane singulare, ci procesul întregului popor român, amenințat în existența sa, de- clarind că „existența, unui popor nu se discută, se afirmă". Rolurile se inversară. Memorandiștii nu mai erau acuzați,, ci acuzatori. Cu atit mai mult, cu cit dovezile de solidaritate ale poporului cu conducătorii sporesc in fiecare zi. întruniri au loc in sate și orașe și care hotărăsc răscoala in caz de condamnare a memorandiștilor și organizarea unei mari adunări protestatare la Alba Iulia; sute și sute de scrisori și te-

legrame, întărite de zeci și sute de semnături.Solidaritatea poporului român se manifestă și mai puternic în timpul procesului, peste granițele politice despărțitoare de frați. Comitete de solidaritate se înființează in mai multe orașe din România;, muncitorimea din București și din Ploiești protestează, prin moțiuni votate în adunări publice, împotriva asupririi românilor. Socialiștii din România, prin intermediul presei, își reînnoiesc solidaritatea cu Transilvania.Este impresionantă opiniei publice străine manilor transilvăneni, din Franța, Italia, Belgia, Anglia, Olanda și chiar unele din Austria și Germania, sute de personalități politice, de cultură și de știință din aceleași țări se declară fățiș susținătorii cauzei poporului român.Burghezo-moșierimea maghiară însă, sfidind opinia publică europeană, a pronunțat, prin juriul de la Cluj care-i reprezenta cu fidelitate interesele, o pedeapsă de 31 ani și 2 luni și o sumă de bani, drept cheltuieli de judecată.Mișcarea memorandistă, încheiată cu faimosul proces de la Cluj, poate fi considerată, pe bună dreptate, o altă coloană puternică și trainică, spre susținerea edificiului național, alături de cele ce reprezentau revoluția de la 1848, Unirea Principatelor, Independența României. Și toate la un loc menite să o susțină și să o consolideze pe cea din 1918, cea mai impunătoare, cea mai impresionantă întruchipare a tuturor coloanelor de pînă atunci.Și care se vor îmbogăți cu încă una, frumoasă și puternică și trainică și aceasta, aceea care reprezintă revoluția de eliberare socială și națională din august 1944. Una condi- ționînd-o pe cealaltă și toate împreună, coloanele edificiului național se înfrumusețează și se consolidează cu fiecare zi prin efortul întregii națiuni socialiste, prin realizările fără precedent, spre înflorirea societății noastre socialiste multilateral dezvoltate, spre întărirea necontenită a unității națiunii noastre socialiste în jurul Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu; prin politica de pace și colaborare între popoare, a partidului și a încercatului și prestigiosului său conducător, asi- gurind României socialiste un Ioc de cinste și demnitate între popoarele lumii. Partid și conducător, care înțeleg că în dezvoltarea fără oprire a patriei socialiste, trecutul de luptă, de sacrificii și jertfe ale poporului român pentru marile idealuri și aspirații general umane și deopotrivă ale poporului român, ale acestuia mai mult chiar decît a multor altora — libertate și dreptate, socială și națională, independentă și unitate național-statală — constituie o puternică temelie pe care se ridică măreața construcție, România socialistă. Partid și conducător neobosit și temerar care prețuiesc în cel mai înalt grad faptele înaintașilor — mase populare și conducători înțelepți și curajoși’ — pentru progresul societății, pentru democrație și dreptate, asemenea celor petrecute cu nouă decenii în urmă, fapte în care văd un nesecat izvor de tărie, un necontenit îndemn la strădanii închinate unui unic și înalt țel — gloria și măreția României socialiste.
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- spațiu polivalent de educațietate la alta, aici funcționează 13 cluburi de intreprindere. Deși am vizitat mai multe, am ales pentru investigații mai amănunțite doar două. învecinate. La întreprinderea „Geamuri", el e mai mult o sală mică, polivalentă, ale cărei resurse sînt suplinite mulțumitor de primitorul club din incinta căminului de nefamiliști. Cu Ion Marghescu facem un tur al secțiilor pentru a vedea cum se desfășoară propaganda vizuală (în genere corespunzătoare), apoi deplin- gem dispariția din 1982 (!!?), din „motive obiective", a unor formații artistice. Planuri de reînființare a lor există. Să sperăm că se va găsi și energia necesară împlinirii lor 1 E de observat totuși că spațiul, aparent „impropriu" n-a împiedicat activitatea grupului satiric (10 membri), care a prezentat in ultimele luni patru programe, dintre care unul, Stop, risipei !, a obținut, locul I la faza municipală a „Cintării României". Actualmente, artiștii amatori pregătesc un nou spectacol avînd ca temă „disciplina muncii". Și datorită lui, mă asigură gazdele, numărul absențelor nemotivate a scăzut la jumătate în comparație cu anul precedent. Tot la „club" se desfășoară periodic Sfatul omeniei și întrecerile din cadrul concursului Grupa sindicală — școală a auloconducerii muncitorești.
Peste drum însă, la Vitrome- tan, există un club propriu- zis, unde se desfășurau cind- va și activități de amploare. Pină a ajunge la el ne oprim la comitetul de partid din întreprindere. Notabilă este, consideră gazdele, propaganda prin conferințe, ale cărei teme sînt legate de specificul unității, de educația patriotică, revoluționară. O dezbatere despre Contradicția dintre știință și religie e încă vie în amintirea participanților. La punctul de informare politico-ideologică (bine aprovizionat cu literatură de , specialitate) i-am găsit pregătindu-și informările pe muncitorul Gheorghe Pasăre (care are la activ, la cei 59 de ani ai săi, circa 40 de inovații) și pe tî- nărul inginer Sorinei Șchiaucti.Activitatea cultural-artistică nu este însă pe măsura posibilităților acestui valoros colectiv. Sigur, există o brigadă artistică și un colectiv de montaj literar (instructor : Ilie Neamțu), o formație de muzică ușoară („dirijată" de pasionatul Grigori Helmuth), un număr de soliști vocali, dar rezultatele lor nu sînt tocmai' de relief. Clubul insuși, trebuie să o spunem des«- chis, arată dezolant și nu miră faptul că tinerii nu îi acordă o prea mare atenție. în așteptarea unor reparații, de a căror utilitate nu ne îndoim, lipseau urmele unui elementar Spirit gospodăresc. Curățenia părea să fi fost făcută intr-un timp imemorial ; mobilierul dezafectat era îngrămădit intr-un colț întunecos. Iarăși elocvent, drumul de acces spre club era noroios și desfundat. Citeva ședințe de muncă patriotică ale organizației U.T.C., ale membrilor de sindicat ar putea schimba multe din peisaj. La Vitrometan (unitar te cu 3 340 de oameni ai muncii) se poate face mai mult și mai bine nu numai in planul producției materiale. Construcția in conștir ință e nu mai puțin importantă, incit un reviriment al activității clubului se impune de Ia sine. Vom reveni în timp pentru a surprinde dimensiunile lui.

Joan ADAM

In cadrul complexului și dinamicului nostru sistem educațional, clubul de întreprindere ocupă un loc aparte, determinat în chip firesc de armonioasa confluență a muncii productive cu activitatea de făurire a omului nou. Finalitatea lui a fost- dealtfel subliniată cu claritate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, atunci cind spunea : „O atenție deosebită este necesar să acordăm activității caselor de cultură și cluburilor «lin întreprinderi și instituții, care trebuie sa se manifeste ca adevărate focare de educație și cultură, do formare a conștiinței socialiste a oamenilor muncii. Nu trebuie să existe intreprindere și instituție in care să nu se desfășoare o intensă și bine organizată activitate educativă, care să nu dispună de formații cultural-artistice".Avind permanent în atenție aceste cuvinte programatice, am vizitat in ultimul timp citeva din cluburile unor întreprinderi din județe puternic industrializate, urmărind tocmai felul în care cluburile respective își asumă nobilul statut de foruri ale educației revoluționare.întreprinderea mecanică de material rulant „16 Februarie", Cluj- Napoca. Reporterul mărturisește că n-a fost la primul lui popas în această unitate care și-a sărbătorit, încă din 1970, centenarul. Directorul clubului „Armonia", inimosul Cornel • Lazăr, este relativ nou în muncă, însă secretarul de partid, tovarășul Marton Teodor, un comunist care lucrează de 33 de ani în întreprindere, e o mai veche cunoștință și — cum.se intîmplă adesea in asemenea împrejurări — discuția pornește de la amintiri. De brigada artistică se ocupă tot inginerul Minai Teognoste, printre artiștii .amatori aflîndu-se strungarul Arcadie Cubleșan (care aduce izbitor Ia chip cu Ilarion Ciobanu), ca o statornică prezență ; ansamblul folcloric „Transilvania" a cucerit în anii din urmă noi lauri in „Cintarea României", dar și în țări europene cu strălucite tradiții culturale.Dar problemele întreprinderii sînt altele, ținînd de o vîrstă a calității, care impune noi soluții tehnologice, o pregătire superioară și o conștiință pe măsură. Nouă este apoi și condiția profesională a colectivului de aici, care pină mai deunăzi se ocupa numai de reparații. Creația tehnico-științifică, asimilarea, proiectarea și produce- Irea unor utilaje moderne, competi- ■ tive, cu beneficiari din țară și din străinătate, au devenit la I.M.M.R. cuvinte de ordine.- Se lucrează- intens la producerea cu forțe proprii a unor prese pentru. încercat arcuri și de montat tampoane, se asimilează tuburi de înaltă presiune, se recondiționează masiv piese prin metalizare cu pulberi sau cu sîrmă. „Dacă un arbore cotit nou, îmi explică secretarul de partid, costă in jur de 40 000 lei, recondiționarea lui în atelier ne costă doar 5 000—6 000 lei". Rețin amănuntul, ca și însuflețirea cu care interlocutorul mă asigură că piesele recondiționate aici „sint sufletul reparațiilor", dar îi mărturisesc că m-ar interesa în primul rind sufletul oamenilor, relația care se stabilește între actuala lor condiție profesională și noua lor condiție umană.— Cele două aspecte sint, intr-adevăr. in strinsă legătură, convine el. Noi nu am neglijat niciodată munca de educație, activită

țile politico-ideologice, fiindcă știm că ele „dau tonul" conștiinței și modelează omul. Ne-am realizat exemplar sarcinile de producție în toți anii tocmai fiindcă ne-am preocupat constant și de calitatea conștiinței oamenilor muncii. Dacă doriți să cunoașteți „secretele" noastre în activitatea cultural-educativă, atunci aflați că sînt în esență doar două. Noi punem un mare accent pe animatori, pe calitatea lor profesională și artistică. Toți sînt mecanici cu o înaltă calificare. Al doilea „secret" este caracterul sistematic, polivalent al activităților cultural-artistice și politico-educative desfășurate la club.Examenul realităților ne-a confirmat exactitatea acestor afirmații. La I.M.M.R.. are loc o activitate cultural-artistică intensă și, totodată, multilaterală. împreună cu directorul clubului și cu cițiva artiști amatori (între ei Emilia Oltean, Victoria Felecan, Traian Vin- tilă) „inventariez" formații și acțiuni concomitent impresionante prin număr și calitate. In ultimele două ediții ale Festivalului național „Cintarea României" ansamblul folcloric „Transilvania" a cucerit locul I pe țară. Același loc l-au ocupat «fanfara și grupul de instrumente populare. Le secundează de aproape brigada 'artistică, formația de teatru, grupul folcloric feminin, formația de muzică ușoară și, prezență mai rară in alte unități, cine- clubul, distins in faza republicană cu un onorant premiu III pentru un film pe tema reconditionării pieselor. Acum, muncitorii-cineaști de aici finisează un film pe problema calității producției și un altul folcloric. Simultaneitatea acestor creații filmice mi s-a părut simbolică, întru totul reprezentativă pentru stilul de a munci și a crea propriu muncitorului cu o înaltă conștiință comunistă și patriotică.La clubul. „Armonia" dau spectacole frecvent artiștii Naționalului clujean, ai Filarmonicii și ai Operei (în treacăt fie zis, intr-o întreprindere cu 2 680 de încadrați există 900 de abonamente la teatru, Operă și Filarmonică), sint vernisate expoziții realizate in colaborare cu Muzeul de artă și Biblioteca județeană. Universitatea cultural- științifică de la I.M.M.R. are, la rîndu-i, 12 cursuri (cu 1 000 de cursanți) ținute de reputați oameni de știință și cultură. Directorul clubului tine un adevărat „jurnal" al manifestărilor politico-ideologice și cultural-educative desfășurate aici. Numai în prima jumătate a lunii aprilie . au avut loc dezbaterea despre Educarea afectivității în familie, evocarea Arc peste timp. Sub semnul celor 40 de ani de mari iz- binzi, cadranul politic Continuitate și înnoire în politica externă a României, o „joie a tineretului" punctată dh' o interesantă întilnire cu fruntași în producție ș.a. Șirul enumerărilor ar putea continua. Mai importantă însă decît epuizarea acestor titluri mi s-a părut semnalarea unei trăsături distinctive : Ia „Armonia" nu există nici o zi în care să nu se desfășoare ce! puțin o activitate cultural-artistică sau politico-ideologică. Alături de alți factori, această continuitate și convergentă au făcut ca popularul club să fie distins cu premiul II în faza republicană a precedentei ediții a „Cintării României".
Alte repere ale activității cultural-educative sint de semnalat la Mediaș, municipiu viguros industrializat din județul Sibiu. în condiții diferite de la o uni
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O dovadă elocventă a dezvoltării bazei materiale a învățămintului o con
stituie și moderna Facultate de construcții a Institutului politehnic din Cluj- 

Napoca

Mureș. cins'cea celei de-a 40-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresului al XlII-lea al partidului, in localitățile județului Mureș se desfășoară manifestarea „Luna muzeelor pentru tineret". Cu acest prilej, în holul cinematografului „Arta" din Tirgu Mureș a fost vernisată o amplă expoziție fotodocumentară, organizată de muzeul județean, care ilustrează momente importante din lupta purtată de-a lungul anilor de poporul nostru pentru do- bindirea independenței naționale. Expoziții similare au fost deschise și in orașele Sighișoara, Reghin, Tîrnăveni, Luduș și Sovata. Concomitent, au fost organizate, de asemenea, conferințe, expuneri și simpozioane pe teme istorice vizind e- ducația patriotică, revoluționară a tineretului. (Gheorghe Giurgiu).Bacău Pe scene^e căminelor culturale din Podu Turcului, Răcă- ciuni. Săucești, Traian, Agăș și Pîr- gărești s-a desfășurat cea de-a doua etapă a dialogului-concurs „Sub flamurile lui August", amplă manifestare cultural-artistică organizată de Comitetul județean de cultură și educație socialistă in cadrul Festivalului național „Cintarea României". Au luat parte peste 20 000 de artiști amatori reuniți în 640 de formații corale, de teatru, dansuri, brigăzi artistice etc., reprezentînd cele 12 consilii unice agroindustriale din județ. Spectacolele au fost precedate de vernisarea unor expoziții de artă populară cu lucrări realizate de membrii cercurilor de creație de la sate. (Gheorghe Baltă).la<ȘÎ se desfășoară ceade-a VlII-a ediție a Festivalului muzicii românești, manifestare organizată de Consiliul Culturii și E- ducației Socialiste. împreună cu Comitetul județean de cultură și educație socialistă. Această ediție se bucură de participarea unor reputate colective artistice din țară, între care Orchestra simfonică și Corul Radioteleviziunii Române, Ansamblul de balet al Teatrului mu-

zical „Fantasio" din Constanța, corala „Prietenii muzicii" din Baia Mare, - formațiile conservatorului „George Enescu". In programul manifestării sint înscrise concerte simfonice, recitaluri vocal-instru- mentale, concerte de cameră, spectacole corale. (Manole Corcaci).
BuzâlJ iudeîul Buzău se află în plină desfășurare noua etapă a concursurilor cultural-artistice „Dialogul hărniciei", la care participă formațiile, brigăzile și soliștii amatori din unitățile economice, și „Cei mai buni continuă", la care sînt antrenați elevii din școli și licee. Spectacolele prilejuite de ambele concursuri se constituie intr-un omagiu adus patriei, partidului, oamenilor zilelor noastre. Se remarcă, de asemenea, răspunsurile de notă maximă ale majorității concurenților la proba : „Vă cunoașteți județul ?“. (Stelian Chiper).
Botoșani, în organizarea U- niversității cultural-științifice, în- tr-un mare număr de unități economice și instituții din municipiul Botoșani se desfășoară, în perioada 15 mai — 5 iunie, o suită de manifestări sub genericul „Productivitate, calitate, exigență". Cadre universitare din Iași, Suceava, Bucu- .rești și specialiști din unitățile bo- toșănene prezintă participanților, în funcție de specificul activității lor, noi modalități și procedee pentru influențarea pozitivă a productivității muncii, a calității și eficienței produselor. (Silvestri A>lene0-
Alba. în localitatea Lancrăm s-a desfășurat cea de-a 4-a ediție a Festivalului de poezie Lucian Bla- ga. Programul manifestării a cuprins un concurs de creație și unul de interpretare a poeziei lui Lucian Blaga, recitalurile de poezie „La curțile dorului", susținut de actori ai Teatrului de stat din Sibiu, și „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii", interpretat de actori ai Teatrului Național din Cluj-Napoca, precum și sesiunea de comunicări „Lucian Blaga — filozof al culturii". (Ștefan Dinică).

Cenaclul de artă plasticăLa Combinatul de fibre sintetice din Iași, un grup de lucrători și specialiști au înființat in 1978 un cerc de, pictură. în total sînt acum 18 pictori amatori : lăcătuși ratori chimiști, tehnicieni și tanți, ingineri. Conducerea cenaclu a fost încredințată rului șef al combinatului, Dan Mihăiescu, și inginerului Ion Golovcencu, șeful secției fire III. La început, fiecare a venit cu cite un tablou realizat acasă in timpul său liber. Apoi s-au creat condiții pe la club și pe la secția de pictură și de firme, unde, după orele de producție, rămin deseori plasticienii să lucreze. Ei au conceput și realizat vitraliile la clădirea cantinei (după povestirile lui Ion Creangă, cu deosebire Harap Alb). In sfîrșit, au început să organizeze și expoziții, cum ne spunea Ion Golovcencu. Pînă acum au deschis vreo 30 în incinta combinatului și la club. Cea mai recentă este consacrată celor două evenimente politice ale anului — a 40-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al XlII-lea al partidului. 8 expoziții au fost găzduite in sala „Victoria", în sala „Rotonda" și la Casa de cultură a sindicatelor din Iași, cu lucrări naclului. Acum ziție itinerantă.Am vizitat și chisă la clubul ^fibre sintetice

și ope- proiec- acestui ingine-

ale membrilor ce- pregătesc o expo-noi expoziția des- Combinatului de Iași. Intr-adevăr,

al uzineifiind cu acces liber pentru toți lucrătorii din zona industrială și pen- expoziție vizitatori, ne Puiu, tehnician o suită de peisa- observație și de- lirică aparte pri- cartier Tătărași, ; Nicolae Sarchis,

tru toți ieșenii, această atrage zilnic numeroși ____Criticul de artă Radu Negru spune : „Mihai " ' principal, expune je concentrate ca sen, de o calitate vind natalul său cu amintirile sale , _____________ ,proiectant, se situează și el aproape ca raționalitate a desenului, culorile lui sînt mai calde, o paletă participativă temperamental se citește în toate cele 10 peisaje ale saie ; mai sus ca temperatură și lumină se situează și peisajele lui Constantin Pîinedulce. Cite o mi- croexpoziție de peisaje, predominant fiind alb-griul, semnează Ion Golovcencu și Dan Mihăiescu. în sfîrșit, aș mai adăuga că în progres vizibil sînt și membri mai noi ai grupului de artiști amatori de la Combinatul de fibre sintetice : D. Rășchitoru, Gabriel Gheorghiu, Petre Diaconu, Nicolae Ciubotaru, Mircea Rotaru, Constantin Robu și Gheorghe Boancă se disting tot cu peisaje, dar și cu portrete, flori, naturi statice, pictate poetic și tehnic elevat, cu raporturi sonore între culori. Toți încep să aibă renume de pictori autentici".Asemenea aprecieri au fost făcute pentru lucrările pictorilor amatori de la Combinatul de fibre sintetice din Iași și de juriile unor

concursuri. Ca urmare, operatorul chimist Gabriel Gheorghiu a obținut locul II pe țară la ediția care s-a încheiat recent a Festivalului național „Cintarea României", pentru tabloul „Cap de copil".Din inițiativa membrilor cenaclului, îndeosebi a lui Ion Golovcencu, Dan Mihăiescu, Gabriel Gheorghiu, Mircea Rotaru, copii ai căror părinți lucrează în combinat sint ajutați la grădiniță, la școală și acasă, cei mai talentați fiind chemați la combinat să picteze. Astfel, s-au colectat de Ia ei cîte- va mii de desene. Li s-au creat, totodată, condiții să deschidă și ei expoziții în secțiile combinatului. Acum sînt două, în sala fibre III. Pereții secției fiind tip calcan, cereau pentru desfătarea muncitorilor asemenea puncte artistice, care au fost denumite ingenios „Ochii viitorului" și „Părinții lucrează, copiii desenează". Aceste expoziții sint permanente ; se schimbă doar desenele cu altele noi, sau se măresc cind copiii vin cu prea multe.După cum se vede, la Combinatul de fibre sintetice din Iași un grup de creatori amatori, antrenînd și copiii lor și ai altor lucrători, depun toată pasiunea și priceperea lor să cultive frumosul, realizînd lucrări de artă plastică de reală ținută artistică.
Manole CORCACI

*
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Tovarășului BETTING CRAXI
' Secretar general al Partidului Socialist ItalianCu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului Socialist Italian vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de succes, sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul italian prieten.Sînt convins că relațiile de caldă prietenie și colaborare existente între partidele, țările și popoarele noastre vor continua să se dezvolte și în viitor în interesul României și Italiei, al cauzei păcii și securității internaționale.

NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm plăcerea de a vă adresa, dumneavoastră și, prin dumneavoastră, poporului prieten al României, în numele poporului Republicii Democratice Afganistan și al meu personal, mulțumirile noastre sincere pentru caldul mesaj de felicitări transmis cu ocazia aniversării Revoluției din aprilie.Sînt convins că legăturile de prietenie și cooperare dintre popoarele și partidele noastre se vor dezvolta și extinde continuu, în folosul reciproc al popoarelor noastre și în interesul păcii și securității in lume.Cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres pentru poporul prieten al României.
BABRAK KARMAL

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan, 

Președintele Consiliului Revoluționar 
al Republicii Democratice Afganistan

A APĂRUT, IN LIMBA MAGHIARĂ, IN COLECȚIA
„Din gîndirea sociai-politicâ a președintelui României", 

volumul

NICOLAE CEAUSESCU
9

Făurirea statului național unitar român
EDITURA POLITICA

(ÎN ÎNTÎMPI^^ DE~23^AUGUSr

REMARCABILE REALIZĂRI 
ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ 
Panoul fruntașilor pe patru luni ale anului

Cronica zileiDelegația Mișcării Revoluționare Naționale pentru Dezvoltare din Ruanda, condusă de Habymana Bonaventure, secretar general al mișcării. care, la invitația C.C. al P.C.R., 
n făcut o vizită în tara noastră, a părăsit, miercuri dimineața. Capitala.La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de tovarășul Petru Enache, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., de Mihai Ni- colae, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.A fost prezent Jules Kananura,ȘTIRI SP

FOTBAL: Ieri, Steaua - Dinamo 1-1Pe stadionul „23 August" din Car pitală, în fața a circa 60 000 de spectatori, ieri a avut loc derbiul campionatului diviziei A : Steaua — Dinamo. A fost un meci frumos, încheiat cu un rezultat echitabil : 1—1. Scorul l-a deschis Steaua, în minutul 28 (prin Lauren țiu), dinamoviștii egalînd după pauză (min. 67, prin Augustin). în urma acestui rezultat. Steaua conduce in clasament (47 de puncte toate meciurile disputate), urmată de Dinamo (46 de puncte — două jocuri mai puțin).
TIR. La poligoanele Tunari și Dinamo au continuat întrecerile „Cupei țărilor latine și Greciei*1 și ale campionatelor internaționale ale României. Sportivii români au obținut de această dată patru noi , victorii în „Cupa țărilor latine și Greciei** : la pușcă liberă 3X40 focuri masculin, individual (prin loan Joldea, cu 1 166 puncte) și pe echipe (Florin Cristo- for, loan Joldea, Eugen Antonescu — cu 3 467 puncte) și la pistol 10 m feminin, individual (prin Silvia Ka- posztai, cu 377 puncte) și pe echipe (Silvia Kaposztai, Anișoara Matei, Ana Ciobanu) — 1127 puncte.Ambele competiții se încheie astăzi.
RUGBI. In continuarea turneului pe care-1 întreprinde în țara noastră, echipa de rugbi a Scoției a jucat miercuri la Constanța cu selecționata locală. Victoria a revenit oaspeților cu scorul de 28—18, după ce la pauză au condus constănțenii cu 15—3. Punctele au fost marcate de Dods (5 lovituri de pedeapsă și o transformare), Steven (eseu), Willie (eseu) și Renwick (dropgol) — pentru oaspeți, și D. Alexandru (4 lovituri de pedeapsă). Ion Vasile (lovitură de pedeapsă) și Cristian Capmare (dropgol). Au asistat peste 5 000 de spectatori.Reamintim că duminică pe stadionul „23 August** din Capitală se va desfășura meciul dintre reprezentativele României și Scoției.
vremea

Timpul probabil pentru intervalul 17 
mai, ora 21 — 20 mai, ora 21. In (ară : 
Vremea se menține caldă. Cerul va fi 
schimbător. Vor cădea ploi locale, mai 
ales sub formă de averse, în vestul și 

. nordul țării, precum și la munte. In 
rest, aversele vor fi izolate. Vîntul va 

ambasadorul Republicii Ruandeze to tara noastră.
★Cu prilejul Zilei naționale a Norvegiei, miercuri a avut loc în Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea, la care au luat parte membri ai conducerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.Au fost prezenți Boree Merlees Riise, ambasadorul Norvegiei la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)ORTIVE

CICLISM. A 7-a etapă a „Cursei Păcii** (Mlada Boleslav — Trutnov, 151 km) a fost cîștigată de Thomas Barth (R.D. Germană). Grosul plutonului — unde se aflau și cicliștii români Mircea Romașcanu și Ionel Gancea — a sosit la 11 secunde față de învingător. In clasamentul general individual, lider se menține bulgarul Nencio Staikov. M. Romașcanu se află pe locul 18, la 3’44”. în clasamentul cățărătorilor, locul întîi este ocupat de polonezul Bartkowiak (15 puncte), urmat de bulgarul Staikov (13 puncte) și Mircea Romașcanu (12 p). In etapa de ieri, Romașcanu s-a desprins de pluton la km 35 împreună cu polonezul Koricki, reușind să se claseze pe locul doi la primele puncte de cățărare. Cei doi fugari, care la un moment dat aveau un a- vans de peste 2 minute, au fost a- junși de pluton la km 89.Astăzi este zi de repaus. Cursa se reia mîine cu etapa a 8-a : Trutnov— Karpacz (161 km).
AUTOMOBILISM. Echipajul românesc L. Balint — C. Zărnescu (pe „Dacia 1310“) a cîștigat întrecerea mașinilor de grupa A — clasa 1300 în cadrul „Raliului Nisipurile de aur“, competiție internațională de coeficient 4 desfășurată in Bulgaria. Celelalte echipaje românești care au încheiat întrecerea (Urdea — Amărică. Mateescu — Panaite, Bucur— Simeanu) au ocupat, la aceeași clasă, locurile 7, 14 și, respectiv, 16. La raliu au luat startul 73 de e- chipaje din 16 țări.
BOX. Astăzi, o nouă gală din turneul primilor patru boxeri din țară la fiecare dintre categorii, de la ora 17,30, de asemenea la sala Floreasca din Capitală. „Capul de afiș** al reuniunii : meciul semigreilor Georgică Donici (B.C. Galați) — Fedea Pamfil (Dinamo). Alte partide interesante : la 51 kg, Constantin Tițoiu (Dinamo)— Ion Boboc (Rapid), la 57 kg, N. Talpoș (Metalul Salonta) — j. pa- naite (B.C. Galați) și Costin Stancu (Steaua) — George Oprișor (Voința Craiova), la 63,5 kg, Ilie Dragomir — FI. Tîrcovnicu (ambii Dinamo).

sufla slab pină la moderat, cu Inten
sificări locale de scurtă durată, îndeo
sebi la munte. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 6 șl 16 grade, iar 
cele maxime între 20 șl 30 de grade. 
Dimineața, Izolat, se va produce ceață. 
In București : Vreme caldă, cu cerul 
variabil, favorabil ploii de scurtă du
rată. Vîntul va sufla slab pină la mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 14 șl 17 grade, cele maxime 
între 24 și 28 de grade. (Ileana Mihăiiă, 
meteorolog de serviciu).

Prezentăm, în continuare, rezultatele obținute în întrecerea socialistă 
de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi indus
triale, transporturi, precum și din domeniul circulației mărfurilor.

Potrivit punctajului general, stabilit pe baza realizării indicatorilor 
prevăzuți in criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la 30 aprilie *) 
pe primele locuri se situează :

IN DOMENIUL PRODUCȚIEI 
ENERGIEI HIDROELECTRICE 
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale „Porțile de Fier**, cu 501,5 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 9,3 Ia sută la producția de energie electrică la bornele generatoarelor și la graficul de putere la dispoziția sistemului energetic național ; unitatea și-a îndeplinit sarcinile de plan la productivitatea muncii-; consumul tehnologic pentru producerea energiei electrice a fost mai mic decît cel normat cu 3,2 la sută, iar cheltuielile au fost mai mici decît cele prevăzute în buget cu 9,7 la sută.Locul II : întreprinderea electro- centrale Curtea de Argeș, cu 468,3 puncte.Locul III : întreprinderea elec- țrocentrale Rîmnicu Vîlcea, cu356,6 puncte.

IN DOMENIUL EXTRACȚIEI 
ȚIȚEIULUI ȘI GAZULUI METAN

Locul I : Schela de producție 
petrolieră Berea, județul Buzău, cu 
581,9 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 2,1 la sută la producția fizică, 8,7 la sută la producția netă și Ia productivitatea muncii, 4,1 la sută la producția- marfă vîndută și încasată ; cheltuielile totale și materiale la 1 000 lei producție-marfă au fost mai miei decît cele planificate cu 2,3 la sută.Locul II : Schela de producție gaze naturale Mediaș, județul Sibiu, cu 579,2 puncte.Locul III : Schela de producție petrolieră Ticleni, județul Gorj, cu 448,3 puncte.

IN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRILOR 

METALURGICE
Locul I : întreprinderea de țevi 

sudate Zimnicea, județul Teleor
man, cu 639,7 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 7,2 Ia sută la producția-fizică, 9,1 la sută la pro- ducția-marfă vîndută și încasată, 2,8 Ia sută la productivitatea muncii, 7,9 la sută la beneficii ; depășiri de plan au mai fost obținute la producția netă ; cheltuielile totale și materiale realizate au fost mai mici decît cele planificate.Locul II : întreprinderea „Cablul românesc** Ploiești, cu 547,3 puncte.Locul III : întreprinderea „La- Iromet** București, cu 501,6 puncte, 

ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI 
ȘI UTILAJE ELECTRICE.

MOTOARE ȘI MATERIALE 
ELECTROTEHNICE

Locul I : întreprinderea „Elec- 
trotimiș" Timișoara, cu 814,1 
puncte.Principalii indicatori de. plan au fost depășiți cu : 2.8 la sută la producția fizică. 9,5 la sută la producția- netă. 1.1 la sută la productia- marfă vîndută si încasată si la productivitatea muncii ; depășiri de plan au mai fost obținute la export si beneficii : consumurile de materii prime si materiale au tost mai mici decît cele normate cu 1.7 la sută, iar cele de energie electrică si combustibili cu 4.5 la sută.Locul II : întreprinderea de motoare electrice Pitești, cu 617,4 I puncte.Locul HI : întreprinderea de conductori electrici emailați Zalău, cu 606.4 puncte.

ÎN INDUSTRIA
DE MEDICAMENTE. COSMETICE, 

COLORANȚI ȘI LACURI
Locul I : întreprinderea de me

dicamente București, cu 587,4 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 1,9 la sută la producția fizică. 3.1 Ia sută la producția netă. 6.9 la sută la produc- ția-marfă vîndută si încasată ; depășiri de plan au mai fost obținute _la export și- la beneficii ; cheltuielile totale si materiale la 1 000 lei productie-marfă au fost mai mici decît cele planificate.Locul II : întreprinderea de lacuri si vopsele ..Policolor** București. cu 563.6 puncte.Locul III : întreprinderea chimică Craiova cu 520.2 puncte.

IN INDUSTRIA 
EXPLOATĂRII LEMNULUI 

Locul I : întreprinderea forestie
ră de exploatare si transport Rîm
nicu Vîlcea. cu 832,5 puncte.e) Indicatorii privind produc

ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și bene
ficiile sînt calculați pe trei 
luni.

Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 7,6 la sută la producția fizică. 3,4 la sută la producția netă. 3,2 la sută la produc- ția-marfă vîndută si încasată. 20.2 la sută la beneficii ; cheltuielile totale la 1 000 Iei productie-marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 0,5 la sută, iar cele- materiale cu 0,8 la sută. bLocul II : întreprinderea forestieră de exploatare si transport Suceava, cu 513,8 puncte.Locul III : Unitatea forestieră de exploatare si transport Craiova, cu480,2 puncte.
ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ 

(MĂTASE, IN. CÎNEPĂ. LÎNĂ)
Locul I : întreprinderea de stofe 

„Dorobanțul" Ploiești, cu 666,9 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 14,5 la sută la producția fizică. 4 Ia sută Ia pro

ducția-marfă vîndută si încasată. î la sută la producția netă. 1.3 la sută la productivitatea muncii ; depășiri de plan au mai fost obținute la export ; consumurile de materii prime si materiale au fost mai mici decît cele normate cu 1,5 la sută, iar cele de energie electrică și combustibili cu 0.8 la sută.Locul II : întreprinderea Filatura de lînă pieptănată Buzău, cu 605,8 puncte.Locul III : întreprinderea „Țesă- toriile reunite" București, cu 491 puncte.
ÎN INDUSTRIA PIELĂRIEI, 

CAUCIUCULUI 
ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI

Locul I : întreprinderea de Piele, 
încălțăminte și marochinărie „13 
Decembrie" Sibiu cu 819,8 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 2,9 la sută la pro- ducția-marfă vîndută și încasată,7.5 la sută la producția netă. 14,2 la sută la export, 8,3 la sută la productivitatea muncii. 4,8 la sută la beneficii ; consumurile de materii prime și materiale au fost mai mici decît cele normate cu 3,9 la sută, iar cele de energie electrică și combustibili cu 1 la sută.Locul II : întreprinderea de piele și încălțăminte „Pionierul" București,. cu 802,3 puncte.Locul III : întreprinderea de piele și încălțăminte „Progresul" București, cu 678,4 puncte.

ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ 
— SUBRAMURA INDUSTRIALI

ZAREA LAPTELUI
Locul I : întreprinderea de in

dustrializare a laptelui Galați, cu 
923 puncte.Principalii indicatori de plan ău fost depășiți cu : 11,4 la sută la producția-marfă vîndută și încasată. 8,8 la sută la productivitatea muncii. 3 la sută la livrări la fondul pieței ; depășiri de plan au mai fost obținute la producția fizică, producția netă și la beneficii : cheltuielile totale și materiale la 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici decît cele planificate.Locul II : întreprinderea de industrializare a laptelui Ialomița, cu795,3 puncte.Locul III : întreprinderea de industrializare a laptelui Suceava, cu762,7 puncte.

ÎN INDUSTRIA POLIGRAFICĂ
Locul I : întreprinderea poligra

fică „13 Decembrie 1918“ București, 
cu 738 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 7,4 la sută la producția fizică și la producția netă, 12,6 la sută la producția-marfă vîn- dută și încasată. 8,3 la sută la productivitatea muncii ; depășiri de plan au mai fost obținute la export și la beneficii ; cheltuielile totale și materiale la 1 000 Iei producție- marfă au fost mai mici decît cele planificate.Locul II : întreprinderea poligrafică „Bucureștii Noi" cu 693,9 puncte.Locul III : întreprinderea poligrafică Iași, cu 508,6 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR RUTIERE 
Locul I : întreprinderea de trans

port și utilaje construcții Rovînari, 
cu 961 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 23,8 la sută la volumul mărfurilor transportate, 12.6 la sută la productivitatea muncii. 18.4 la sută la venituri brute din activitatea de transport ; depășiri de plan au mai fost obținute Ia producția netă și la beneficii; cheltuielile la 1 000 lei venituri brute din transporturi au fost mai mici decit cele planificate cu 1,9 la sută, iar consumurile de carburanți au fost mai mici decît cele normate cu 15,6 la sută.Locul II : întreprinderea de transporturi auto Caraș-Severin, cu546,8 puncte.Locul III : întreprinderea de transporturi auto Timiș cu 491,4 puncte.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI
— OFICII JUDEȚENE

Locul I : Oficiul județean de tu
rism Prahova, cu 431,5 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 7 la sută la prestări servicii pentru populație, 5 la sută la desfaceri de ' alimentație publică, 6 la sută la încasări medii pe un lucrător, 9,8 la sută la beneficii, 5,6 la sută la total încasări 8 valutare. 8,8 la sută la numărul de turiști-zile ; cheltuielile de circula- I tie la 1 000 lei desfacere au fost mai mici decît cele planificate cu 4,1 la sută.Locul II : întreprinderea de turism. hoteluri și restaurante București, cu 351,6 puncte.Locul III : Oficiul județean de turism Brăila, cu 233,4 puncte.

ÎN COOPERAȚIA
DE PRODUCȚIE, ACHIZIȚII 

ȘI DESFACERE A MĂRFURILOR
Locul I : Uniunea județeană a 

cooperativelor de producție, achizi
ții, desfacere a mărfurilor și de 
credit Neamț, cu 727 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 2,3 la sută la producția industriei mici, 4,3 la sută la beneficii, 6,1 la sută la livrări de mărfuri la fondul pieței ; depășiri de plan au mai fost obținute la prestări servicii pentru populație, export și la producția în alimentația publică ; cheltuielile de circulație la 1 000 Iei desfacere au fost mai mici decît cele planificate cu 0,4 la sută.Locul II : Uniunea județeană a cooperativelor de producție, achiziții, desfacere a mărfurilor și de credit Vîlcea, cu 679,2 puncte.Locul III : Uniunea județeană a cooperativelor de producție, achiziții, desfacere a mărfurilor și de credit Harghita, cu 652,8 puncte.

ÎN DOMENIUL 
APROVIZIONĂRII 

TEHNICO-MATERIALE
Locul I : Baza județeană de apro

vizionare tehnico-materială Satu 
Mare, cu 750,5 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 4 la sută Ia volumul de desfacere prin depozit,30,5 la sută la mărfuri încărcate și expediate paletizat și cu 31,6 la sută la cele pachetizate ; depășiri de plan au mai fost obținute la viteza de circulație a mărfurilor și la beneficii. Unitatea a realizat importante depășiri la preluarea și valorificarea stocurilor disponibile din întreprinderi.Locul II : Baza județeană de aprovizionare tehnico-materială Alba, cu 692,4 puncte.Locul III : Baza județeană de aprovizionare tehnico-materială Vîlcea, cu 676,5 puncte.

ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI
DE LOCUINȚE SI PRESTĂRI 

ÎN CONSTRUCȚII
Locul I : întreprinderea de con

strucții, reparații, administrare I°- 
cativă Foișor — București, cu
922,9 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 23 la sută la producția de construcții-montaj. 18,6 la sută la încasări din activitatea de producție și prestări de servicii,17,3 la sută la volumul lucrărilor de întreținere, reparații curente și prestări în construcții. 18,4 la sută le prestări servicii pentru nopu- iație, 27 la sută la beneficii. 21,4 la sută la productivitatea muncii ; cheltuielile materiale la 1 000 lei producție-prestări au fost mai mici decît cele planificate cu 25,2 la sută.Locul II : întreprinderea de construcții, reparații, administrare lo- eativă Brașov, cu 867,8 puncte.Locul III : întreprinderea de construcții, reparații, administrare locativă" Vitan București, cu 749,1 puncte. (Agerpres)

ZIUA NAȚIONALĂ A NORVEGIEI
Maiestății Sale Regelui OLAV V al Norvegiei

OSLOAniversarea Zilei naționale a Norvegiei îmi oferă plăcutul prilej de a adresa Maiestății Voastre felicitări cordiale și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, precum si urări de prosperitate pentru poporul” norvegian,
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Numele micii localități Eidsvoll, de lingă Oslo, cu străzi înguste și case vechi, este înscris cu litere de aur în cartea de istorie a poporului norvegian. Aici, la 17 mai 1814, într-o clădire modestă, păstrată pînă astăzi cu deosebită grijă, s-au adunat primii deputați aleși de popor pentru a adopta Constituția Norvegiei independente. Eidsvoll a devenit astfel un simbol al dragostei de libertate a poporului norvegian, care, în fiecare an, la 17 mai, cinstește ziua proclamării Constituției ca sărbătoare națională a Norvegiei.Adăugind la vechile ocupații de temerari navigatori și pescari iscusiți îndeletniciri noi, norvegienii au a- sigurat țării, prin e- forturile lor stăruitoare, un remarcabil progres economic, construind mari șantiere navale, fabrici și uzine în sectoare de vîrf ale tehnicii moderne, numeroase hidrocentrale, în ultima perioadă,

lingă țărmul norvegian, lung- de mai multe mii de kilometri, s-au identificat în apele Mării Nordului și au început să fie exploatate zăcăminte de petrol și de gaze naturale extrem de bogate. Ekofiks, primul teren petrolifer comercializat din această zonă, a fost descoperit în toamna anului 1969 ; a urmat în 1977 Statfjord, care a devenit în prezent cel mai mare teren petrolifer aflat în producție. în- tr-un moment cînd în alte sectoare industriale se fac simțite efectele negative ale crizei economice mondiale, industria petrolieră și a gazelor naturale, a- flată sub controlul guvernului, are o contribuție considerabilă la realizarea produsului național brut și a veniturilor provenite din exporturi.Poporul norvegian, popor preocupat de telurile construcției pașnice, se pronunță pentru înțelegere și colaborare între po
O formă de economisire 
comodă și avantajoasăAsigurarea servirii în cele mai bune condiții a populației constituie unul din obiectivele principale ale activității întregului personal al Casei de Economii și Consemna- țiuni. Printre măsurile luate pentru realizarea acestui obiectiv se numără și înființarea de unități și- puncte de servire C.E.C. în multe unități economice și instituții, pentru asigurarea servirii oamenilor muncii chiar la locul unde își desfășoară activitatea.In afara efectuării operațiilor de depuneri și restituiri curente, lucrătorii acestor unități și- puncte de servire C.E.C. realizează în principal cerințele sutelor de mii de depunători care doresc să economisească permanent, lună de lună, pe 

bază de consimțămint scris prin vi
rament. Această formă modernă de economisire prezintă numeroase a- vantaje pentru depunători, printre care menționăm : scutirea de a se Imai deplasa de fiecare dată la unitățile C.E.C. pentru efectuarea de depuneri, * acestea efectuîndu-se Ia locul de muncă al depunătorului ; se asigură o continuitate și regularitate în acțiunea individuală de economisire ; depunătorul beneficiază de toate drepturile și avantajele generale ale economisirii la C.E.C.. cît și de cele specifice instrumentului de economisire' folosit. Cei aproape 400 000 de oameni ai muncii care economisesc lunar pe bază de consimțămint scris prin virament, și numărul acestora este I în continuă creștere, s-au convins

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează :
Duminică 20 mai 1984, Administrația de stat Loto-Pronosport organizează o nouă tragere LOTO 2 — prilej de a se obține importante cîștiguri în bani. Se reamintește participanților că la LOTO 2 se pot dobîndi și autoturisme „Dacia 1 300“, în cazul cînd la una sau mai multe categorii valoarea unitară rezultată din calcul este egală sau superioară contravalorii autoturis

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA SPECIALA 
PRONOEXPRES — OLIMPIC. DIN 16 MAI 1984

FAZA I;EXTRAGEREA I 5 35 11 2 24 14 15.EXTRAGEREA A II-A : 45 44 31 27 21 20.
FAZA A II-A :EXTRAGEREA A III-A ! 12 10 18 3 4.EXTRAGEREA A IV-A : 15 29 38 42 17. 

poare, manifestînd un interes firesc pentru încetarea cursei înarmărilor. pentru micșorarea tensiunii, asigurarea păcii și întărirea securității în Europa.Intre România și Norvegia s-au dezvoltat și se dezvoltă, pe deasupra distanțelor care le separă, raporturi de prietenie, bazate pe egalitate în drepturi și respect reciproc. Colaborarea dintre țările și popoarele noastre înregistrează o evoluție pozitivă, un curs continuu ascendent. O contribuție de o deosebită importanță a a- dus, în acest sens, vizita de stat, efectuată în Norvegia, în 1980, de președintele Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, vizită care a stimulat puternic lărgirea și diversificarea raporturilor româ- no-norvegiene pe plan bilateral și internațional, în interesul celor două popoare, al cauzei păcii, destinderii și înțelegerii în Europa și în lume.

din plin de avantajele acestei forme moderne de economisire la C.E.C.Depunătorilor care nu folosesc încă această formă de economisire. Casa de Economii și Consemnațiuni le recomandă să se adreseze ghișee- lor sau punctelor de servire C.E.C. din unitatea în care lucrează ori, în lipsa acestora, direct serviciilor financiare prin care să solicite depunerea lunară sau chenzinală a sumei pe care o doresc din retribuția personală, precum și instrumentul de economisire pe care să fie depuse sumele respective.Spre exemplu, dacă consimțămîn- tul dv. este de 1 000 lei lunar, pe un libret de economii cu dobîndă pe termen economisiți următoarele sume : după 1 an — 12 388,20 lei, după 2 ani — 25 519,70 lei, după 3 ani — 39 439,10 lei, după 4 ani — 54 193,70 lei, după 5 ani — 69 833,55 Iei, după 10 ani — 163 286,60 lei.Avantajul economisirii prin a- ceastă formă este evident : după 10 ani realizați un sold al economiilor de 163 286,60 lei, din care 43 286,60 lei reprezintă dobînda de 6^Ia sută acordată anual de Casa de Economii și Consemnațiuni Ia depunerile efectuate pe libretele de economii cu dobîndă pe termen.Dacă v-ați convins de utilitatea acestei forme de economisire prin exemplul de mai sus, atunci nu ră- mîne decît să solicitați acest lucru ghișeului C.E.C. sau serviciului financiar. care vor da curs imediat solicitării dv.

mului sau dacă pe mai multe variante de pe un bilet cîștigător suma totală se ridică Ia cel puțin- 70 000 lei. Iată deci încă un argument pentru folosirea biletelor cu variante multiple. La tragerile LOTO 2 se pot obține cîștiguri pînă la nivelul plafonului maxim și pe variante sfert (25 la sută) dacă la categoria respectivă nu s-au omologat variante întregi.
FAZA A III-A :EXTRAGEREA A V-A : 5 12 3 30 27 7 41 28.EXTRAGEREA A VI-A î 40 24 21 32 6 34 15 17.Fond total de cîștiguri : 1 582 284 Iei. din care : 16 489 lei. report la categoria 1.

(Urmate din pag. I)industrie sarcini și obiective majore subliniate cu deosebită claritate de secretarul general al partidului la recenta plenară a Consiliului Național al Oamenilor Muncii. precum : punerea mai bine în 
valoare a resurselor materiale ale 
țării pentru realizarea independen
ței energetice într-o perioadă cît 
mai scurtă și dezvoltarea bazei de 
materii prime ; creșterea mai pu
ternică a productivității muncii pe 
calea mecanizării, automatizării, a 
ridicării gradului de calificare a 
muncitorilor, a mai bunei organi
zări a muncii și a producției, asi- 
gurîndu-se utilizarea deplină a 
capacităților de producție și reali
zarea producției fizice în sortimen
tul prevăzut prin plan: ridicarea ca
lității producției, îmbunătățirea ni
velului tehnic și prelucrarea supe
rioară a materiilor prime ; aplica
rea neabătută a măsurilor pentru 
reducerea consumurilor de materii 
prime, energie și combustibil ; ge
neralizarea în toate sectoarele a 
acordului global ; realizarea în în
tregime a programului de investi
ții : îndeplinirea și depășirea pre
vederilor la export.Definind strategia înfăptuirii unei noi revoluții agrare, secretarul general al partidului a configurat liniile de forță care privesc accentuarea factorilor intensivi de creștere a producției vegetale și 

animale prin folosirea completă, 
protejarea și ameliorarea fondului 
funciar : aplicarea metodelor mo
derne în sporirea considerabilă a 
producției la hectar pentru a ob
ține în acest an o producție re
cord ; traducerea în viață a preve
derilor programului de creștere a 
electivului de animale ; generali
zarea și aplicarea cu fermitate a 
acordului global : înfăptuirea Pro
gramului unic de creștere a pro
ducției agricole în gospodăriile 
populației. în directă legătură cu accentuarea laturilor calitative ale producției industriale și agrare, secretarul general al partidului a reliefat necesitatea sporirii aportu
lui specialiștilor din domeniul cer
cetării științifice și învățămîntului la accelerarea progresului tehnic, la creșterea productivității muncii sociale și eficienței economice.Sînt unități, secții, formații de lucru care, sub conducerea și îndrumarea organizațiilor de partid, în abordarea laturilor calitative ale activității lor, se situează peste prevederile de plan, ele oferind experiențe care demonstrează că sarcinile stabilite de conducerea partidului pot fi îndeplinite — trebuind să fie considerate, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, ca prevederi minimale. Ceea țe Înseamnă că organelor și organizațiilor de partid le revine îndatorirea de a acționa cu mai multă eficiență pentru a conferi

GENERALIZAREA EXPERIENȚEI ÎNAINTATE

— cerință esențială a activității organizațiilor de partidactivității de cunoaștere, sprijinire și extindere a modalităților și experiențelor pozitive, a noului un caracter sistematic, permanent.Experiențele, inițiativele și metodele înaintate, în general noul în producție, în întreaga viață socială trebuie să se bucure de la primii pași din partea organelor și organizațiilor de partid de un sprijin consistent și multilateral. Numai beneficiind de acțiunea convergentă a tuturor factorilor politici, organizatorici, tehnici și educativi noul se poate afirma și amplifica cu repeziciune atît pe plan local, cît și național. Practica muncii de partid arată că totdeauna viziunile simpliste, înguste, t-nilaterale, o anumită compartimentare greșită a înțelegerii noului, a experienței pozitive s-au soldat cu rezultate nesemnificative. Se spune adesea, și nu fără temei, că afirmarea puternică a experienței pozitive, in toate domeniile de activitate, constituie cea mai ieftină investiție materială și intelectuală. Dar, firește, cu condiția ca aceasta să se facă la 

timp, cu obiective bine definite, cu discernămînt și simț critic în alegerea formelor și mijloacelor de propagare a noului.Un rol esențial în generalizarea unei experiențe înaintate îl are, așa cum o demonstrează practica, descoperirea exemplelor pozitive, prezentarea lor detaliată, care să reconstituie cu grijă, sub ochii celor interesați, un nou proces tehnologic, o nouă metodă de economisire a energiei electrice, o nouă tehnologie de cultivare a unor plante etc. Totodată, este necesar ea organizațiile de partid să vegheze ca exemplele pozitive să fie în așa fel expuse posibilitatea aplicării experienței în discuție .' ‘ .muncă — cel puțin cu efecte similare, dacă nu și mai bune decît în cele în care s-au născut. 
incit să demonstrezeși în alte locuri de

Se întîmplă uneori ca un procedeu care s-a dovedit în unele împrejurări foarte eficace să fie adoptat mecanic de dragul unor mode, ca să spunem așa, și nu întru totul justificat. în măsura în care organele și organizațiile de

partid manifestă grijă pentru promovarea și generalizarea experienței înaintate este necesar să facă acest lucru și atunci cînd „experiența" trebuie folosită pentru a înlătura un procedeu perimat, devenit impropriu unei producții cu parametri calitativi superiori și eficienți din punct de vedere economic. Or, trebuie spus că, din păcate, asemenea preocupări nu sint pe măsura însemnătății lor.Unele situații scot în evidență faptul că numai participarea la acțiunile de prezentare a experienței pozitive, fără un efort propriu de a aplica cele văzute, reprezintă doar o nedorită risipă de timp. Pentru a evita asemenea situații, organele și organizațiile de partid trebuie să combată tendințele de iestivism, să militeze pentru ca acțiunile întreprinse pentru generalizarea experienței înaintate să fie însoțite de criticarea manifestărilor de formalism și birocratism, de inerție și rutină, care uneori baricadează pătrunderea noului pe planul informării și, cu atît mai mult, pe cel al introducerii, extinderii soluțiilor inventive, eficiente.

Este o realitate care trebuie să preocupe organele și organizațiile de partid faptul că noul și 
experiența valoroasă a fruntașilor 
pătrund încă destul de lent în 
unele ramuri ale economici, in 
unele unități, mai ales în sectoare 
și formații ale acestora. Sînt destule cazuri cînd unități vecine obțin rezultate diferite, iar cei cu realizări slabe parcă nici nu și-ar da seama că dincolo de propria lor activitate există o experiență pe care, fără nici o cheltuială, ar putea s-o preia și s-o aplice cu o finalitate tot atît de bună. Iată de ce orga
nele și organizațiile de partid, în 
activitatea lor de generalizare a 
experiențelor înaintate trebuie să 
urmărească, pe lingă efectul ma
terial, și pe cel educativ. Dealtfel, nu puține au fost cazurile cînd, in cadrul unor schimburi de experiență, cei cu rezultate slabe puși să informeze despre „experiența" lor au tras ei înșiși neplăcute concluzii despre propria activitate și, întorși la locurile lor de muncă, s-au străduit să demonstreze că dețin capacitatea, forța și voința necesare pentru a se situa cel puțin la nivelul realizărilor obținute de fruntași.Afirmarea prezenței activiștilor de partid și de stat din toate domeniile la desfășurarea unei munci concrete, unitare de extindere a 

inițiativelor valoroase reprezintă, de asemenea, în împrejurările actuale, o cerință esențială a activității organelor de partid. Pretutindeni unde s-a asigurat prezența cadrelor, a activului de partid, acolo unde este mai greu, în sectoarele și secțiile cu rol-cheie în sporirea producției de materii prime și energetice, celei destinate exportului, în creșterea producției vegetale și animaliere, problemele și-au găsit și își găsesc rezolvări operative, durabile, prin încorporarea a tot ceea ce s-a dovedit mai bun și eficient într-un domeniu sau altul.Ca avanposturi ale promovării spiritului revoluționar, a noului, în toate domeniile de activitate, organele și organizațiile de partid au îndatorirea să inițieze permanent acțiuni politico-organizatorice menite să determine ca pretutindeni toate experiențele avansate să rodească din plin la scara economiei naționale, să orienteze și să unească strădaniile creatoare ale oamenilor muncii, pentru ca noul să se afirme cu mai multă vigoare în toate sferele vieții economico- sociale, omagiind prin remarcabile realizări cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și anțiim- perialistă și Congresul al XIII-lea al partidului.



I

SSrt fe asii la wl maltromwwiianianNOUAKCHOTT 16 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, s-au transmis locotenent-colonelului Mohamed Khouna Ould Haidalla, președintele Comitetului Militar de Salvare Națională, șef al statului și al guvernului Republicii Islamice Mauritania, un mesaj de salut prietenesc, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate și progres poporului mauritanian.Mulțumind călduros pentru mesajul adresat, șeful statului mauritanian a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală. recunoștința profundă pentru atenția pe care o acordă

adîncirii și dezvoltării cooperării prietenești cu Republica Islamică Mauritania, precum și urările de noi și importante succese pe care poporul mauritanian le adresează poporului român prieten.Schimbul de mesaje a avut loc eu prilejul primirii de către șeful statului mauritanian a tovarășului Marin Capisizu, ministru secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, șef al Departamentului Industriei Alimentare, președintele părții române în Comisia mixtă româno-mauritaniană de cooperare economică și tehnică.La primire a participat M.L.O. N’Diayane, membru al Comitetului Militar de. Salvare Națională, ministrul pescuitului și economiei maritime.
Lucrările Conferinței de Ia Stockholm

România se pronunță pentru negocieri constructive 
în vederea adoptării de măsuri de creștere a încrederii 

și securității, de dezarmare în EuropaSTOCKHOLM 16 (Agerpres). — Dezbaterile care au Ioc în' cadrul Conferinței de la Stockholm jun tot mai clar in lumină preocuparea largă a țărilor participante pentru realizarea de progrese în direcția restabilirii și dezvoltării încrederii în raporturile dintre state, a întăririi securității lor și a creării condițiilor pentru înfăptuirea unor măsuri de dezarmare în Europa. în acest scop, numeroase delegații scot în relief necesitatea trecerii fără întîrziere la dialog și negocieri concrete asupra propunerilor de măsuri avansate de diferite state. Printre aceste propuneri se situează și ansamblul de măsuri prezentate de România încă din primele zile ale conferinței.Intervenind în dezbateri, delegația română a subliniat, printre altele, că măsurile propuse de țara noastră sînt de natură să contribuie efectiv la întărirea încrederii reciproce și securității tuturor țărilor europene. Ia reducerea riscului unei confruntări militare pe continent, la consolidarea obligației statelor de a nu recurge la forță sau la amenințarea cu forța în relațiile reciproce. Remarcînd că

toate propunerile cunoscute au fost prezentate oficial sub forma unor documente de lucru și că asupra lor au avut loc deja schimburi de opinii, delegația română s-a pronunțat, pentru trecerea neîntîrziată la examinarea detaliată, de fond, a acestor propuneri, în scopul identificării elementelor comune și al negocierii pe baza lor a unor acorduri de substanță. Pentru asigurarea succesului acestor negocieri, este necesar ca toate propunerile să fie tratate în mod egal și să fie analizate într-un spirit deschis, de cooperare și de acomodare reciprocă.Deteriorarea continuă a situației din Europa și din lume, a spus reprezentantul țării noastre, impune ca toate statele să participe la lucrările conferinței într-un mod constructiv, cu răspundere și să manifeste voința politică necesară pentru convenirea de urgență a unor măsuri practice care să servească interesul comun al tuturor națiunilor europene în creșterea încrederii și securității și în deschiderea drumului spre dezarmare pe continentul european.
BERLINUL OCCIDENTAL

„NU — rachetelor nucleare în Europa!"

Mii și mii de persoane au participat la o amplă demonstrație în Berlinul 
occidental, scandind „Nu - rochetelor nucleare in Europa 1"

Viața confirmă:

Schimb de mesaje intre secretarul general 
al Partidului Comunist Român 

și secretarul C.C. al Partidului Comunist 
din Grecia (interior)ATENA 16 (Agerpres). — La Atena a avut loc un schimb de mesaje intre tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, și Yannis Bannias, secretar al C.C. al Partidului Comunist din Grecia (interior).Din partea secretarului general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae .Ceaușescu, au fost transmise secretarului C.C. al P. C. din Grecia (interior) un cald salut și cele mai bune urări.Secretarul C.C. al P. C. din Grecia (interior) a mulțumit călduros pentru salut și a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai bune urări din partea C.C. al P. C. din Grecia (interior) și a sa personal.

El a evocat cu satisfacție convorbirile pe care le-a avut recent, la București, cu secretarul general al Partidului Comunist Român.Schimbul de mesaje s-a efectuat cu ocazia primirii de către tovarășul Yahnis Bannias a tovarășului Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. în cadrul convorbirii, care a avut loc cu acest prilej, s-a subliniat dorința reciprocă de a se dezvolta pe mai departe relațiile dintre cele două partide și de a se acționa pentru intensificarea colaborării în diverse domenii dintre România și Grecia, pentru conlucrarea lor activă pe arena mondială.
ORIENTUL MIJLOCIU

• Cabinetul libanez a examinat proiectul de program al po
liticii guvernamentale * Forțe armate israeliene au pătruns 

într-o tabără de refugiați palestinieni din sudul LibanuluiBEIRUT 16 (Agerpres). — Cabinetul libanez reunit • în plen a început. miercuri, examinarea proiectului de program al politicii guvernamentale. informează agențiile internaționale de presă. La încheierea dezbaterilor, premierul libanez Rashid Karame a declarat că membrii guvernului ..au căzut de acord asupra conținutului" . acestui proiect, elaborat de o comisie specială desemnată de noul guvern de uniune națională, o hoțărîre definitivă ur- mînd a fi luată la viitoarea întrunire a echipei ministeriale, prevăzută pentru sîmbătă, 19 mai.în ce privește situația din Beirut și împrejurimi, se relatează că. in general, a dominat calmul, .înregis- trîndu-se doar schimburi sporadice de focuri, după intensele tiruri de artilerie și arme automate soldate cu victime din zilele precedente.
+încetarea ostilităților la Beirut trebuie să fie primul obiectiv fundamental al noului guverh libanez de

unitate națională, au declarat Walid Joumblatt. liderul Partidului Socialist Progresist, și Nabih Berri. conducătorul mișcării șiite „Amal". Aceste declarații survin după patru zile de tiruri intense de artilerie între milițiile rivale, soldate cu moartea a cel puțin 20 de persoane și rănirea altor cîtorva sute.BEIRUT 16 (Agerpres). —■ Forțe armate israeliene au pătruns, în noaptea de marți spre miercuri, in tabăra de refugiați palestinieni de la Ain Heloue, aflată într-o suburbie a orașului Saida — din sudul Libanului — și au deschis focul cu tunurile amplasate pe tancuri împotriva locuințelor, informează oficiul din Beirut al Agenției Națiunilor Unite de Ajutor și Lucrări pentru Refugia- ții Palestinieni (U.N.R.W.A.), potrivit agenției France Presse.Aceeași sursă menționează că mai mulți refugiați palestinieni au fost răniți, iar 50 au fost arestați.

Manifestări 
culturale 

românești
PARIS 16 (Agerpres). — Sub 

auspiciile Primăriei din Eragny 
— Franța, la Casa de cultură 
din localitate a fost organizată 
o „Săptămână culturală . româ
nească".

De o atenție aparte s-a bucu
rat expoziția de carte româ
nească, in cadrul căreia la loc 
de frunte s-au aflat lucrările 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

. Ambasada țării noastre in 
'Franța a donat, cu acest prilej, 
Bibliotecii municipale din E- 
ragny lucrări din literatura ro
mână, albume de artă și discuri.

BONN 16 (Agerpres). — Sub 
auspiciile Societății pentru Eu
ropa de sud-est din Miinchen, la 
Academia de Studii Politice din 
Tutzing a avut loc sesiunea ști
ințifică intitulată „Cultura ro
mânească și Europa". In cursul 
celor trei zile de expuneri și 
dezbateri, profesori și cercetă
tori din România și R.F. Germa
nia au prezentat comunicări în 
domeniile istoriei, literaturii, 
lingvisticii, arheologiei, muzeis
ticii, in care au subliniat trăsă
turile specifice ale spiritualită
ții românești in contextul civi
lizației europene. Delegația ro
mână la sesiune a fost condusă 
de acad. prof. Emil Condurachi. 
‘ Au participat oameni de cul
tură, ziariști, reprezentanți ai 
Ambasadei României la Bonn.

în sprijinul cauzei 
independenței 

NamibieiDAR ES SALAAM 16 (Agerpres). — Ministrul de externe al Tanzaniei, Benjamin Mkapa, a declarat că țara sa va continua să sprijine mișcarea de eliberare din Namibia sub con- ducerea Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.). El a subliniat necesitatea retragerii trupelor sud-africane din Angola și aplicarea neîntîrziată a rezoluției 435 a Consiliului de Securitate privind accesul la independență al Namibiei.

Sesiunea Adunării Naționale
a Reprezentanților Populari a R. P. Chineze

Raportul privind activitatea guvernului, prezentat 
de premierul Consiliului de Stat, Zhao Ziyang

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

PARLAMENTUL ANDIN, reunit în sesiune la Quito, a adoptat o rezoluție în care sprijină „Declarația de la Quito", document elaborat și aprobat în cadrul Conferinței economice latino-americane înalt, care a avut loc în în capitala Ecuadorului. Rezoluția subliniază poziția unitară a țărilor din regiune privind problemele economice și financiare din America Latină și necesitatea renego- cierii datoriei lor externe. reco- mandînd să se insiste pe lîngă statele creditoare pentru ca acestea să înțeleagă situația gravă creată prin majorarea ratei dobînzilor și să treacă la măsuri de corectare a ei.

la nivel ianuarie
PRETURILE AU CRESCUT ÎN 

LUNA APRILIE ÎN ISRAEL cu nivelul record de 20,6 la sută, prefigurând o rată a inflației de 406 la Sută pe întregul an 1984 — a anunțat Biroul Central de Statistică din Tel Aviv, citat de agenția United Press International. In primele patru luni ale anului în curs, indicele prețurilor bunurilor de consum — alimente, îmbrăcăminte — chirii, servicii etc. a crescut cu 71,7 la sută, precizează sursa citată.

TRANSNAȚIO- în mod nerațio- |COMPANIILE
NALE exploatează în . .. ... ....nai pădurile din Filipine, provocând daune însemnate economiei naționale, relevă ziarul „Manila Times". Numai în sudul insulei Mindanao, scrie ziarul, aproximativ 90 000 de hectare de păduri sînt tăiate anual de companiile transnaționale, fără ca suprafețele respective să fie re- împădurite.

BEIJING 16 (Agerpres). — în Raportul privind activitatea guvernului, prezentat de Zhao Ziyang, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, in Adunarea Națională a Reprezentanților Populari, se relevă că. în 1983. economia națională a continuat să progreseze în ritm susținut. Producția industrială globală a crescut cu 10,5 la sută, iar producția agricolă cu 9,5 la sută. Industria ușoară și cea grea s-au dezvoltat armonios, iar producția de energie a crescut constant.Nivelul de trai al poporului, atît în mediul urban cit și in cel rural, a continuat să crească. In primul trimestru al anului 1984, producția industrială a fost cu 12 la sută mai mare decît în aceeași perioadă a anului 1983.S-au înregistrat noi progrese în domeniile științei, educației, culturii, sănătății publice, în revolutionarea, modernizarea și reorganizarea Armatei Populare Chineze de Eliberare ; a fost întărită apărarea națională a Chinei.Principalul obiectiv al anului în curs — a continuat vorbitorul — rămîne dezvoltarea economică. Arătînd că în prezent există încă o serie de deficiențe în ce privește productivitatea, planificarea și altele, vorbitorul a spus : în activitatea economică viitoare trebuie să se bucure de o atenție deosebită două aspecte : reorganizarea structurii economice și o mai largă deschidere către exterior. Trebuie să se pună accentul pe următoarele orientări : stimularea inițiativei întreprinderilor și oamenilor muncii, restructurarea sistemelor de conducere din industria de construcții și din construcțiile capitale, asigurarea unei creșteri substanțiale a beneficiilor, efectuarea unei reforme în sistemul de circulație a bunurilor, depunerea de eforturi în vederea asigurării succesului zonelor economice speciale, înființarea mai multor orașe-port și dezvoltarea schimburilor economice și tehnologice cu alte țări, încurajarea rolului intelectualilor în construcția socialistă și utilizarea rațională a aptitudinilor personalului calificat.în partea consacrată în raport problemelor internaționale, vorbitorul a arătat că R.P. Chineză se pronunță pentru dezarmare, împotriva cursei înarmărilor nucleare, pentru interzicerea totală și distrugerea completă a armelor nucleare, chimice, biologice și spațiale și pentru reduceri substanțiale ale armelor convenționale. împreună cu popoarele tuturor țărilor — a declarat Zhao Ziyang — poporul chinez va continua să desfășoare eforturi susținute pentru a contribui la înfăptuirea dezarmării și la reducerea încordării. Apărarea păcii mondiale este obiectivul primordial al politicii externe a Chinei — a subliniat premierul.

Raportorul a reafirmat angajamentul Chinei conform căruia niciodată și în nici o situație nu va folosi prima armele nucleare și că nu intenționează să folosească armele nucleare împotriva statelor nenucleare.„R.P. Chineză va promova în continuare prietenia și cooperarea multilaterală cu România și Iugoslavia", a subliniat premierul Zhao Ziyang. Există ample perspective, de asemenea, pentru dezvoltarea relațiilor prietenești între China și alte țări socialiste din Europa răsăriteană, a adăugat el.China dorește în mod sincer normalizarea relațiilor chino-sovietice și este gata să dezvolte schimburi economice, tehnologice și culturale cu Uniunea Sovietică. Pentru cele două țări, a trăi în prietenie corespunde intereselor fundamentale și năzuinței comune ale popoarelor lor și duce la pace în Asia și în lume. In ultima vreme, a avut loc o creștere a comerțului și a schimbului de delegații între cele două țări.în raport se arată, de asemenea, că R. P. Chineză este gata să reia convorbirile cu Vietnamul pentru a îmbunătăți relațiile bilaterale.China sprijină în mod hotărît lupta țărilor din lumea a treia împotriva agresiunii externe și pentru independență națională și suveranitate de stat.China își va întări în continuare legăturile și cooperarea cu mișcarea de nealiniere. Ea va continua să sprijine și să ia parte activă la activitățile internaționale multilaterale avînd drept scop întărirea înțelegerii reciproce și a cooperării prietenești între toate popoarele și promovarea progresului comun. China nu va urmări niciodată hegemonia și nici nu va ceda unor presiuni hegemoniste.în raport se arată că R. P. Chineză acordă importanță extinderii relațiilor chino-americane. Problema Tai- wanului rămîne totuși un obstacol în calea dezvoltării acestor relații. Zhao Ziyang a cerut Statelor Unite să urmeze politica unei singure Chine și să ia măsuri practice, efective, pentru a reduce treptat și substanțial vînzările de arme către Taiwan, ceea ce va duce la rezolvarea definitivă a acestei probleme.China își va dezvolta relațiile ei cu toate statele, pe baza principiilor coexistenței pașnice — a relevat premierul Zhao Ziyang. Ea pune un accent special pe dezvoltarea bunelor relații cu țările învecinate, deoarece aceasta privește- nu numai securitatea și dezvoltarea Chinei, ci influențează pacea și stabilitatea în întreaga regiune a Asiei și Pacificului.China sprijină propunerea guvernului R.P.D. Coreene pentru reuni- ficarea independentă și pașnică a Coreei și cererea justă a poporului coreean privind retragerea trupelor americane din Coreea de Sud.

MANIFESTAȚII DE PROTEST 
1 ÎMPOTRIVA APARTHEIDULUI.Ca răspuns la manifestațiile de protest ale elevilor africani împotriva I apartheidului, în cartierul Atterid- geville din Pretoria autoritățile au I închis șase școli, iar poliția a operatnumeroase arestări. Proteste ale e- levilor africani au fost înregistrate . și în școlile din Port Elisabeth șiKradok. Autoritățile polițienești au I folosit împotriva elevilor gaze lacrimogene.

PARTIDELE POLITICE URU-
GUAYENE au hotărît să-și întă- ' rească unitatea de acțiune față de guvernul militar în perspectiva apropiatelor negocieri asupra reformei Constituției, s-a anunțat la Montevideo. In cursul unei reuniuni a Uniunii interpartidare, lideri politici au cerut. forțelor armate să instaureze „un climat apt să favorizeze negocierile" angajat, totodată, să nu guvernului președintelui Alvarez decît/ propuneri după ce, în prealabil, regimul militar a avansat un proiect de reforme asupra Constituției.

și s-au prezinte Gregorio comune,reprezintă

NUMĂRUL PERSOANELOR RĂ
MASE FĂRĂ ADĂPOST în . urma recentelor cutremure de pămînt din sudul și centrul Italiei se ridică a- cum la 36 000. Un comunicat oficial publicat la Roma relevă că seismele au provocat distrugerea sau avarierea a numeroase locuințe și clădiri ale unor instituții ppblice din circa 200 de localități. La Roma se exprimă îngrijorarea în legătură cu faptul că seismele continuă. Marți, de pildă, s-a înregistrat o nouă suită de cutremure in insula Salina, cel mai puternic dintre ele fiind de ■ patru grade pe scara Mercalli.

PENTRU INDUSTRIA HÎRTIEI. Specialiștii firmei „Canadian Paper" au descoperit o plantă din care se poate fabrica hîrtie de aceeași calitate cu hîrtia produsă din lemn. Este vorba de trestia africană repede crescătoare numită hibiscus, care în decurs de 150 zile poate ajunge la o înălțime de 4 m. Această creștere — de 3—4 ori mai rapidă decît a lemnului pe aceeași suprafață de teren — o face foarte utilă pentru industria hîrtiei.o condiție de bază pentrulichidarea subdezvoltării și progresul economiei mondialeSesiunea anuală a Consiliului O.N.U.D.I. (Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială) — ce se desfășoară la Viena, cu participarea reprezentanților celor 45 de state membre ale forului executiv al organizației, între care și România — prilejuiește o amplă dezbatere în legătură cu situația economică mondială, îndeosebi cu implicațiile ei asupra cooperării industriale internaționale și a procesului de industrializare a țărilor în curs de dezvoltare. Precedată de reuniunea Comitetului permanent al O.N.U.D.I., care a examinat și evaluat contribuția organizației la îndeplinirea obiectivelor Strategiei internaționale pentru actualul Deceniu al dezvoltării (1981—1990), sesiunea consiliului are pe agenda de lucru un larg evantai de probleme, de la cele referitoare la înfăptuirea hotărîrilor ultimei Conferințe generale a O.N.U.D.I. (Delhi, 1980), restructurarea producției industriale mondiale și transferul de tehnologie, pînă la chestiuni legate de pregătirea viitoarei conferințe generale a O.N.U.D.I. (Viena, august 1984).Asemenea ansamblului negocierilor economice multilaterale ce au Ioc în această perioadă, dezbaterile Consiliului pentru dezvoltare industrială sînt marcate de fenomenele de criză din economia mondială, care, deși se resimt în toate statele lumii, afectează cel mai puternic țările în curs de dezvoltare, inclusiv eforturile lor de industrializare. Consiliul — declara In ședința de deschidere secretarul general al O.N.U.D.I., Abd-El Rahman Khane — își evaluează activitățile și dezbate programul său de viitor într-un „moment critic" pentru industrializarea țărilor în curs de dezvoltare.într-adevăr, din datele aflate în atenția participanților rezultă că, dacă, țările rămase în urmă au

realizat unele progrese în edificarea unei industrii proprii, despre aceasta s-a putut vorbi pînă la declanșarea actualei crize, interval in care ponderea statelor respective în producția industrială a lumii a sporit de Ia 8,2 la sută in 1960 la 10,2 la sută în 1975. După aceea, ponderea „lumii a treia" practic a stagnat, creșterea ei fiind de numai 0,Ț la sută între 1975 și 1980. O situație nouă, deosebit/ de critică, s-a creat în primii trei ani ai actualei decade, cînd sporul pro-

pitaliste dezvoltate, în primul rînd de S.U.A., a dat o dublă lovitură țărilor sărace. Pe de o parte, do- binzile excesive, descurajînd investițiile în economie, au accentuat recesiunea în țările dezvoltate, ceea ce a dus la diminuarea cererii de produse provenite din statele în curs de dezvoltare și, implicit, a veniturilor lor din exporturi — principala sursă de finanțare a programelor de industrializare a țărilor sărace. Pe de altă parte, politica „banilor scumpi", a sporit

cele aplicate mărfurilor similare exportate de țările, dezvoltate. Totodată, cel puțin în anumite sectoare, cum este comerțul cu textile, restricțiile cantitative vizează în exclusivitate țările în curs de dezvoltare, deși ritmul de creștere a exporturilor lor este cu mult inferior celui al statelor dezvoltate, în sfîrșit, avantajele acordate țărilor în curs de dezvoltare în cadrul sistemului generalizat de preferințe sînt treptat retrase ca urmare a aplicării principiului
Pe marginea reuniunii Consiliului pentru dezvoltare industrială 

al O.N.U.D.I.

ducției industriale a țărilor rămase în urmă a fost infim (0,1 la sută în 1982), față de 9 la sută cit s-a prevăzut în Strategia internațională a dezvoltării. Asemenea evoluții contrastează flagrant atît cu obiectivele actualului deceniu al dezvoltării, cit și cu cele ale „Programului de acțiune de la Lima", care are in vedere creșterea, pînă în anul 2000, la cel puțin 25 la sută a ponderii țărilor în eurs de dezvoltare în producția industrială mondială.Firește, criza economică mondială a contribuit apreciabil la slăbirea, pînă în pragul stagnării, a procesului industrializării țărilor rămase în urmă. Dar, așa cum a reieșit și din dezbaterile de pînă acum ale reuniunii de Ia Viena, la actuala situație critică s-a ajuns datorită nu atît crizei, cit mai ales politicilor economice, comerciale, financiare și de credit adoptate de țările capitaliste avansate în intenția de a ieși din criză. Astfel, politica dobînzilor inalte promovată de ia o vreme de unele țări ca-

nemăsurat povara datoriei externe a țărilor „lumii a treia" și a blocat accesul lor la credite internaționale, inclusiv pentru achiziționarea de bunuri necesare industrializării. în aceste condiții, nu numai industria, ci și celelalte sectoare ale economiei țărilor subdezvoltate au mult de suferit. Din datele prezentate la reuniunea OiN.U.D.I. de la Viena rezultă că producția pe locuitor a țărilor în cauză a scăzut continuu de la începutul actualului deceniu — în medie cu 1,3 la sută pe an — și, drept urmare, se așteaptă ca venitul pe locuitor — și așa modest — să fie la sfirșitul lui 1984 eu 5 la sută mai mio decît în 1980.Practicile discriminatorii față de țările în curs de dezvoltare sînt deosebit de evidente și în domeniul comercial. Taxele vamale la care sînt supuse produsele manufacturate provenite din țările respective — ce au o pondere de numai 9,2 la sută în comerțul mondial cu asemenea produse — sînt, în general, de trei ori mai mari decit

„gradației", .potrivit căruia țările beneficiare ale • sistemului sînt obligate să facă concesii reciproce pe măsura sporirii participării lor la comerțul mondial cu produse manufacturate.Desigur, așa curn au arătat numeroși vorbitori, opoziția țărilor capitaliste dezvoltate față de o restructurare de fond a industriei mondiale afectează în primul rînd țările în curs de dezvoltare, pentru care industrializarea reprezintă o pîrghie principală în procesul lichidării subdezvoltării, a decalajelor dintre state — obiective centrale ale unei noi ordini economice internaționale, menită să asigure progresul tuturor popoarelor, în același timp, datorită interdependențelor în creștere din lumea de azi, menținerea actualelor structuri deformate nu poate rămîne fără urmări negative asupra situației economice generale, inclusiv a țărilor dezvoltate. Dealtfel, evoluțiile din ultima vreme au făcut să se înțeleagă mai bine că situația economică a țărilor

dezvoltate depinde într-o măsură tot mai mare de transformarea țărilor in curs de dezvoltare într-un partener comercial viguros, cu o industrie care să-i permită exporturi competitive și să-i asigure o putere de cumpărare solidă.România socialistă, ea însăși țară în curs de dezvoltare, participă la sesiunea Consiliului pentru dezvoltare industrială al O.N.U.D.I. animată de dorința asigurării unui spirit de conlucrare reală, urmărind perseverent stabilirea de comun acord a unor măsuri concrete, care să contribuie la rezolvarea de fond a problemelor economice majore ale lumii contemporane, in primul rind a celor legate de industrializarea țărilor rămase în urmă pe plan economic. în acest spirit, țara noastră a făcut o serie de propuneri privind extinderea colaborării economice între statele in eurs de dezvoltare, promovarea unor forme moderne de cooperare industrială, inclusiv crearea de întreprinderi mixte de către țările respective, extinderea conlucrării în domeniul cercetării științifice, al asistenței tehnice și pregătirii cadrelor. De asemenea, România a subliniat necesitatea reducerii dobînzilor Ia niveluri rezonabile și lărgirii accesului țărilor în curs de dezvoltare la creditele internaționale, eliminării tuturor barjerelor care îngrădesc artificial aria cooperării economice, comerciale și tehnico-științifice. Avînd în vedere importanța deosebită a soluționării unor astfel de probleme, țara noastră s-a pronunțat, în același timp, pentru pregătirea temeinică a viitoarei conferințe generale a O.N.U.D.I., astfel ca ea să marcheze cu adevărat un pas înainte pe calea împlinirii aspirațiilor de progres ale tuturor popoarelor.
Gh. CERCEEESCU

Pentru soluționarea pe căi politice a situației 
din America Centrală

O nouă inițiativă a „Grupului de Ia Contadora”’CIUDAD DE PANAMA 16 (Agerpres). — Guvernele costarican și ni- caraguan au acceptat crearea unei comisii de supervizare și prevenire' care, operînd în zona frontierei comune, va fi însărcinată cu evitarea sau stingerea unor posibile tensiuni apărute intre cele două țâri. Comisia va fi alcătuită din reprezentanți ai Grupului de la Contadora — Columbia, Mexic, Panama și Venezuela — și va fi instalată la 26 mai a.c. în postul de frontieră de la Penas Blancas.Acordul, în acest sens, a fost semnat la Ciudad de Panama în cursul întîlnirii dintre miniștrii de externe din Costa Rica (Carlos Jose Gutierrez) și Nicaragua (Miguel d’Escoto), în prezența președintelui Republicii Panama, Jorge Illueca, și a celor 4 miniștri de externe ai țărilor membre ale Grupului de la Contadora, transmit agențiile Prensa Latina și France Presse.Referindu-se la lucrările Reuniunii miniștrilor de externe din țările membre ale Grupului de la Contadora, ministrul panamez al relațiilor externe, Oyden Ortega, a precizat că participau ții au hotărît să sprijine eforturile de normalizare a situației de la frontiera nicara-

guano-costaricană — transmite agenția Prensa Latina. In acest sens, grupul tehnic al organizației amintite a primit misiunea de a-și aduce aportul concret în convorbirile bilaterale nicaraguano-costaricane ' inițiate la nivel de miniștri ai relațiilor externe și care sînt consacrate normalizării situației de la frontiera dintre cele două țări — a arătat; ministrul panamez de externe.WASHINGTON 16 (Agerpres). — într-o relatare privind vizita președintelui Mexicului în S.U.A., a- genția Associated Press transmite că, referitor la criza din America Centrală, Miguel de la Madrid a declarat : „Fiecare țară de pe continent trebuie să facă tot ce-i stă în putință pentru a relnstaura pacea, pentru a evita războiul prin respectarea suveranității popoarelor, a dreptului lor de a-și decide singure soarta și prin respingerea soluțiilor interventionists de orice fel". In legătură cu obiectivele „Grupului de la Contadora", din care face parte și Mexicul. Miguel de la Madrid a subliniat necesitatea aplicării principiilor autodeterminării, neintervenției, egalității statelor, rezolvării pașnice a conflictelor, extinderii cooperării internaționale pentru dezvoltare.„LE FIGARO"
„Milioane de copii amenințați"

ca urmare a recesiunii economice și șomajului
Sub titlul „Milioane de copii 

amenințați", ziarul parizian „Le 
Figaro" publică un articol in care 
subliniază că recesiunea econo
mică mondială — cea mai pro
fundă și îndelungată incepînd 
din anii ’30 — antrenează o foarte 
gravă înrăutățire a condițiilor de 
viață ale copiilor. Impactul crizei 
— continuă „Le Figaro" — este deo
sebit de puternic asupra acestei 
populații dezarmate și neputincioa
se. Potrivit unui studiu al Fondu
lui Națiunilor Unite pentru Copii 
(U.N.I.C.E.F.), această situație este 
caracteristică țărilor in curs de dez
voltare, dar efectele ei devastatoare 
sint resimțite și în țările industria
lizate. In Statele Unite, de pildă, 
rata mortalității infantile a cres
cut in mod spectaculos în regiunile 
cele mai afectate de șomaj. Propor
ția de copii sub 18 ani care trăiesc 
sub limita sărăciei cunoaște o 
continuă creștere. Din 1981, un co
pil american din 5 face parte din 
această categorie.

Aproape pretutindeni în lume, 
acolo unde rata șomajului a depă
șit zece ia sută, se constată o creș
tere însemnată a procentului de 
mortalitate in rindul copiilor. Con
statările făcuțe in Brazilia, in Costa 
Rica sau Bangladesh confirmă 
această corelație între procentul de 
mortalitate și înrăutățirea situației 
economice. In alte regiuni, Indica
torii de nutriție arată o netă în
răutățire, In Brazilia, de exemplu, 
dar și în S.U.A., unele indicii con
firmă faptul că sporește numărul 
copiilor care se nasc cu o greutate 
subnormdlă. De altfel, și înălțimea

copiilor în raport cu virsta lor 
scade. Fenomenul delincventei ju
venile s-a agravat in Italia, ca și in 
S.U.A., unde procentul de sinuci
deri, ca și de omucideri, nu înce
tează să crească. Autorii studiului 
U.N.I.C.E.F. ajung la concluzia că 
în viitor situația se va deteriora și 

‘mai mult, dacă nu se întreprind 
măsuri urgente pentru stoparea 
acestor flageluri sociale. In conse
cință, U.N.I.C.E.F. lansează un apel 
comunității internaționale de a ac
ționa în direcția schimbării tendin
ței actuale. Organizația preconizea
ză o inițiativă menită să stimuleze 
activitatea economică pe plan mon
dial, in special în țările în curs de 
dezvoltare, și să modifice sistemele 
financiare în scopul reducerii ser
viciului datoriei.

Totodată, U.N.I.C.E.F. recomandă 
încă o dată reducerea cheltuielilor 
militare pentru a se obține sumele 
indispensabile apărării copiilor.

Din numărul total al copiilor care 
se nasc anual in America Latină, 
11 la sută mor înaintea împlinirii 
vîrstei ie 5 ani, a. declarat Rodrigo 
Crespo Toral, directorul general al 
Institutului interamerican pentru 
copii (I.I.N.) — organism speciali
zat al Organizației Statelor Ameri
cane. El a menționat că rata morta
lității infantile înainte de împlini
rea vîrstei de un an este de ordinul 
a 85 la mie în țările din America 
Latină și a cerut aplicarea imediată 
de măsuri și acțiuni de natură să 
remedieze această situație.

(Agerpres)
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