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în spiritul sarcinilor subliniate la plenara
Consiliului Național al Oamenilor Muncii

Inscriindu-se între programele 
prioritare ale economiei noastre na
ționale, dezvoltarea în ritm tot mai 
susținut a bazei proprii de materii 
prime și resurse energetice consti
tuie una din sarcinile majore stabi
lite de Congresul al XII-lea și Con
ferința Națională ale partidului. Ca 
urmare a politicii constant promo
vate de conducerea partidului nos-' 
tru în acest domeniu, a măsurilor 
luate pentru identificarea de noi re
zerve geologice, a investițiilor făcute 
pentru dotarea și modernizarea ba
zei tehnico-materiale a unităților din 
industria extractivă, 
anul celei de-a 40-a 
voluției de eliberare 
nală, antifascistă și 
și al celui de-al XIII-lea Congres al 
partidului — urmează ca necesarul de 
energie primară să fie acoperit din 
resurse interne în proporție de circa 
94 Ia sută, ceea ce reprezintă un nou 
și important pas în asigurarea inde
pendenței energetice a țării. Atinge
rea acestui obiectiv al planului pe 
anul 1984 reprezintă una din cerin
țele de cea mai mare însemnătate 
pentru progresul necontenit al eco
nomiei. naționale, 
nivelului de trai al 
in conformitate cu 
gramelor pe care

Mobilizați de îndemnurile vibrante 
adresate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu Ia plenara Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii, minerii, 
petroliștii, energeticienii, întreaga 
noastră clasă muncitoare au acum 
datoria patriotică de a acționa 
neabătut, cu pasiune, elan revoluțio
nar și înaltă răspundere pentru dez
voltarea bazei energetice și de ma
terii prime în conformitate cu pre
vederile planului, ale hotăririlor 
Conferinței Naționale a partidului. 
Așa cum sublinia secretarul general 
al partidului, rezultatele obținute de 
o serie de unități din toate sectoa
rele de activitate demonstrează că 
există posibilitatea .reală pentru 
realizarea și depășirea planului pe 
acest an. Astfel, în primele patru 
luni ale anului, un număr de uni
tăți miniere și-au îndeplinit și depă
șit prevederile de plan, livrînd su
plimentar importante cantități de 
cărbune, minereuri de fier, plumb si 
zinc în' concentrate. Totodată, ca ur
mare a atenției acordate forajului 
sondelor de exploatare, în perioada 
care a trecut 
au fost puse 
noi.

Rezultatele 
ramurilor extractive și in industria 
energetică nu pot fi considerate to
tuși satisfăcătoare. în cele patru luni 
care au trecut de la începutul anului 
se înregistrează o serie de restanțe 
în îndeplinirea planului la producția 
de lignit, țiței, energie electrică. 
Aceasta impune ca, în continuare, 
să se acționeze cu și mai multă ho- 
tărîre, așa cum factorii de răspun-

în acest an — 
aniversări a re- 
socială și națio- 
antiimperialistă

pentru creșterea 
întregului popor, 
prevederile pro- 

ni le-am propus.

de la începutul anului 
în funcțiune 321 sonde

obținute pe ansamblul

A

VÎLCEA :

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Comunist Român,

s-a întâlnit cu tovarășul Gerardo Iglesias,
secretar general al Partidului Comunist din Spania

dere din sectoarele respective s-au 
angajat în cadrul plenarei Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii, pentru lichidarea rămînerilor in 
urmă și recuperarea nerealizărilor, 
astfel incit, pe întregul an, să fie 
înfăptuite prevederile planului pri
vind dezvoltarea bazei energetice și 
de materii prime a țării. Fără îndo
ială, condițiile concrete in care se 
desfășoară activitatea de extracție a 
cărbunelui sau de exploatare a zăcă
mintelor de țiței sînt diferite de la o 
unitate la alta. Cu toate acestea, din 
activitatea practică de pînă acum se 
desprind cîteva direcții de acțiune 
și măsuri ce trebuie luate în majo
ritatea unităților pentru sporirea 
producției de materii prime și resur
se energetice.

Folosirea intensivă, cu in
dici superiori, a mijloacelor 
tehnice din dotare rePrezintă 
una din căile cele mai însemnate 
pentru creșterea producției de căr
bune, țiței, minereuri, energie elec
trică. După cum se știe, in ultimii 
ani s-au făcut eforturi materiale și 
financiare cu adevărat uriașe pentru 
dezvoltarea și modernizarea bazei 
tehnico-materiale din industria ex
tractivă și energetică. Faptul că în 
acest an circa 90 la sută din produc
ția de țiței și 76 la sută din aceea de 
lignit urmează să se realizeze cu ca-

paritățile aflate în funcțiune eviden
țiază importanța exploatării în cele 
mai bune condiții, cu eficiență supe
rioară a mijloacelor tehnice exis
tente.

In toate unitățile din industria ex
tractivă există utilaje și instalații de 
mare randament și complexitate teh
nică. a crescut gradul de mecanizare 
a operațiilor, munca oamenilor a de
venit mai ușoară din punct de vede
re al efortului fizic. Desigur, în aces
te condiții este necesar un nivel mai 
ridicat de cunoștințe profesionale, se 
cere un efort mai susținut pentru 
buna organizare a muncii, astfel in
cit zi de zi și oră de oră toate uti
lajele și instalațiile să 
la nivelul maxim al 
Pot fi

funcționeze 
parametrilor, 

date multe exemple de 
unități miniere care în ultimii ani 
și-au sporit substanțial producțiile, 
uneori dublîndu-le sau chiar tri- 
plindu-le numai prin îmbunătățirea 
indicilor de exploatare a utilajelor, 
în același timp se pot nominaliza 
și numeroase unități unde se înre
gistrează sute de ore de întreruperi 
accidentale ale utilajelor, randamen
tul acestora fiind cu totul nesatisfă
cător.

Iată de ce, avînd în vedere sarci
nile mult sporite față de anul trecut, 
consiliul de conducere al Ministeru-

lon TEODOR
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In carierele Întreprinderii miniere Rcvinari se depun eforturi stăruitoare 
pentru a folosi cu randament superior modernele utilaje de excavații 

in vederea sporirii producției de cărbune
Foto : Eugen Dichiseanu

Un obiectiv prioritar pentru dezvoltarea zootehniei

CREȘTEREA PUTERNICĂ
A PRODUCȚIEI DE FURAJE

Producție fizică 
peste plan

Hotărite să transpună în fapte
indicațiile și orientările secreta
rului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, date 
la recenta plenară a Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii, 
colectivele de muncitori, ingi
neri și tehnicieni din unitățile 
industriale ale județului Vilcea 
își sporesc contribuția la reali
zarea de noi produse solicitate 
de economia națională și la ex
port, De la începutul anului și 
pină in prezent au fost obținu
te peste prevederile planului 
mai bine de 34 milioane kWh 
energie electrică, 1 423 tone țiței, 
35 156 000 m.c. gaze asociate, 
echipament hidraulic în valoare 
de peste 10 milioane lei și alte 
produse. (Ion Stanciu, corespon
dentul „Scînteii").

Au îndeplinit planul

pe 5 luni

15 întreprinderi 
din județul Botoșani

50 BANI

COMUNICAT
co privire la convorbirile dintre tovarășul

Nicolae Ceausescu si tovarășul Gerardo Iglesias

co

Antrenarea în întrecerea so
cialistă a tuturor oamenilor 
muncii, urmărirea desfășurării 
acesteia la nivelul formațiilor de 
lucru, secțiilor și atelierelor de 
producție au determinat înde
plinirea pînă acum a planului 
pe 5 luni ale anului de către 15 
întreprinderi industriale din ju
dețul Botoșani. Rezultatele cele 
mai bune le înregistrează
lectivele muncitorești de la „In
tegrata" de in și „Melana", în
treprinderea minieră din Doro- 
hoi. Fabrica de zahăr din Bu- 
cecea și întreprinderea mecani
că pentru agricultură și indus
trie alimentară. Pină la sfîrșitul 
lunii mai, cele 15 colective mun
citorești vor realiza și livra su
plimentar ‘uri volum de' produse 
în valoare de aproape 130 mi
lioane lei. (Silvestri Ailenei, co
respondentul „Scînteii").

In ziua de 18 mai, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, a a- 
vut convorbiri cu tovarășul Gerardo 
Iglesias, secretar general al Partidu
lui Comunist din Spania, care, în 
fruntea unei delegații de partid, a 
făcut o vizită de prietenie în Româ
nia, la invitația C.C. al P.C.R.

Din partea română, la convorbiri 
au participat tovarășii Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., și 
Ion Stoian, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Din partea spaniolă, a luat parte la 
convorbiri tovarășul Simon Sanchez 
Montero, membru al Comitetului E- 
xecutiv, secretar cti probleme inter
naționale al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Spania.

în numele Partidului Comunist din 
Spania, al tovarășei Dolores Ibarruri, 
președintele partidului, tovarășul 
Gerardo Iglesias, secretar general al 
partidului, a ' transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, conducerii Parti
dului Comunist ~ *Român, tuturor co-

muniștilor români, întregului popor 
român prieten un cald salut tovără
șesc și cele mai bune urări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit tovarășului Gerardo Iglesias 
pentru urările adresate și a rugat să 
se transmită tovarășei Dolores 
Ibarruri. conducerii Partidului Co
munist din Spania, comuniștilor și 
tuturor oamenilor muncii spanioli sa
lutări cordiale și un mesaj de solida
ritate militantă.

în timpul convorbirilor s-a proce
dat la o informare reciprocă asupra 
activității și preocupărilor Partidului 
Comunist Român și Partidului Co
munist din Spania, precum și la 
un schimb de păreri în legătură cu 
dezvoltarea relațiilor dintre cele două 
partide, cu privire la unele aspecte 
ale vieții politice internaționale, ale 
mișcării comuniste și muncitorești.

Tovarășul Gerardo Iglesias a salu
tat activitatea și rezultatele obținute 
de poporul român, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, în con
strucția societății socialiste în Roma* 
nia. Tovarășul Gerardo Iglesias a 
subliniat, totodată, solidaritatea Parti-

dului Comunist Român cu Partidul 
Comunist din Spania, atît în anii grei 
ai dictaturii franchiste, cît și în pe
rioada procesului de afirmare demo
cratică în Spania.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
evidențiat interesul și sentimentele 
de solidaritate frățească cu care în
treg poporul român urmărește acti
vitatea pe care o desfășoară Partidul 
Comunist din Spania pentru înfăp
tuirea unor profunde înnoiri sociale, 
pentru afirmarea și dezvoltarea de
mocrației, pentru apărarea interese
lor vitale ale oamenilor muncii 
spanioli. *

De ambele părți s-a exprimat sa
tisfacția față de relațiile prietenești, 
de colaborare și solidaritate existente 
între Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Spania, relații 
ce se bazează pe încrederea și în
țelegerea 
dreptului 
elabora 
strategia ... ___________
conform Condițiilor istorice, naționa-

reciprocă, pe respectarea 
fiecărui partid de ă-și 
politica internă șl externă, 

și tactica revoluționară

(Continuare în pag. a V-a)

TELEORMAN:

Economii de materii 
prime și energie 

electrică
Oamenii muncii din industria 

municipiului Alexandria au 
diminuat consumurile planifica
te în perioada ce a trecut din 
acest an cu 71,2 tone metal, 640 
tone combustibil convențional și 
2 280 MWh energie electrică. La 
baza acestor rezultate se află a- 
plicarea unor complexe progra
me de măsuri tehnice și orga
nizatorice, care au vizat extin
derea recondiționării pieselor de 
schimb, valorificarea materiale
lor refolosibile, perfecționarea 
tehnologiilor de fabricație, gos
podărirea riguroasă a resurselor 
materiale și energetice. Printre 
unitățile economice cu cele mai 
bune rezultate se înscriu^ între
prinderea de panouri și tablouri 
electrice, întreprinderea de a- 
parataje și accesorii, întreprin
derea de rulmenți, Filatura de 
bumbac, întreprinderea de 
transporturi auto. (Stan Ștefan, 
corespondentul „Scînteii").

Dejun oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu
mân, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a apreciat tradiționalele
dintre cele două partide comuniste, 
solidaritatea dintre comuniștii ro
mâni și spanioli, manifestată încă 
din perioada luptei împotriva dicta
turii franchiste. Secretarul general 
al Partidului Comunist din Spania a 
adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, comuniștilor români, din 
partea sa, precum și a tovarășei 
Dolores Ibarruri, a întregului Partid 
Comunist din Spania, cele mai bune 
urări de succes in activitatea pe care 
o desfășoară pentru construcția so
cietății socialiste in România, pentru 
promovarea cauzei păcii, colaborării 
și înțelegerii între popoare.

Dejunul a decurs într-o atmosferă 
tovărășească, de caldă prietenie.

Vineri, după 
rilor, tovarășul 
oferit un dejun 
lor Gerardo Iglesias și Simon San
chez Montero.

Au participat tovarășii Emil Bobu, 
Ion Coman, Manea Mănescu, Petru 
Enache, Ion Stoian, Miu Dobrescu, 
Silviu Curticeanu, Constantin Mitea, 
consilier al secretarului general al 
partidului.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Gerardo Igle
sias au rostit scurte toasturi. în 
acest cadru, tovarășul 
Ceaușescu, apreciind că vizita în 
România a tovarășului 
do Iglesias reprezintă o expresie 
a bunelor relații dintre cele două

încheierea convorbi- 
Nicolae Ceaușescu a 
în onoarea tovarâși-

Nicolae

Gerar-

partide comuniste, a dorinței comune 
de a acționa in direcția întăririi con
tinue a colaborării și solidarității lor, 
a urat Partidului Comunist din Spa
nia succes deplin în activitatea sa, 
în întărirea legăturilor cu masele 
largi populare, în lupta pentru pace, 
pentru independență, pentru progres 
economic și social. Secretarul general 
al Partidului Comunist Român a 
toastat pentru o bună colaborare în
tre partidele și țările noastre și a 
adresat tovarășului Gerardo Iglesias 
cele mai bune urări de succes în 
activitatea viitoare.

La rîndul său, tovarășul Gerardo 
Iglesias, exprimînd satisfacția pen
tru această intîlnire cu secretarul 
general al Partidului Comunist Ro-

raporturi

La invitația tovarășului Nicolae Ceausescua J 3
Președintele Republicii Togoleze,

general Gnassingbe Eyadema, va efectua o
oficială de prietenie în țara noastră

9■ 3 >svizita

în prima jumătate a lunii mai, 
odată cu începerea pășunatului, s-au 
creat posibilități pentru creșterea 
producției animaliere. Cu toate că in 
primăvară acestui an vremea a fost 
mai rece, intîrziind vegetația pășuni
lor, totuși, în multe unități, lucrările 
de întreținere și fertilizare efectuate 
asigură cantități sporite de masă ver
de. întrucît fînețele naturale consti
tuie sursa principală de furaje pen
tru efectivele de 
bovine și ovine, 
este necesar ca 
în această peri
oadă să continue 
lucrările amelio
rative care să a- 
sigure o recoltă 
sporită de masă 
verde și fin de 
calitate cît mai 
bună.

La indicația conducerii partidului, 
în primăvara acestui an au fost des
fășurate ample lucrări pe pășuni și 
finețe, care au o însemnătate deose
bită pentru dezvoltarea zootehniei, 
în numeroase comune, conducerile 
unităților agricole socialiste, consi
liile populare au organizat acțiuni de 
masă pentru ameliorarea pajiștilor, 
între altele, s-au efectuat lucrări va
riate de însămînțare. de fertilizare, 
de defrișare a vegetației nefolositoa
re, de combatere a eroziunii și acidi
tății solului. Care este stadiul acestor 
lucrări și ce trebuie întreprins in con
tinuare ?

De o maximă eficiență pentru creș
terea recoltei de masă verde se dove
dește regenerarea pășunilor, care a- 
sigură structuYa optimă a ierburilor 
și, in primul rînd. mărirea ponderii 
leguminoaselor bogate in proteine. în

acest an. lucrările de însămîntare a 
pajiștilor s-au efectuat pe mai mult 
de 122 000 hectare, față de 100 000 
hectare cit se prevăzuse în plan. 
Programele stabilite la aceste impor- 

“ tante lucrări au fost depășite in ju
dețele Botoșani și Mureș, unde au 
fost regenerate cite 8 000 hectare de 
pășuni. Rezultate bune au fost ob
ținute și in județele Constanta, Cluj, 
Buzău, Satu Mare, Bacău, Călărași

de pășuni și finețe, programul pe 
această perioadă fiind realizat în 
proporție de 94 la sută. în județul 
Mureș s-au fertilizat cu îngrășăminte 
naturale și chimice peste 66 000 hec
tare, față de 33 000 hectare prevăzu
te, iar în județul Botoșani s-au ad
ministrat îngrășăminte pe 60 000 hec
tare, in loc de 46 000 hectare planifi
cate. De asemenea, programele de 
fertilizare au fost

LA ORDINEA ZILEI: ameliorarea
în continuare a pajiștilor, organizarea 

rațională a pășunatului

și altele. Timpul înaintat impune in
tensificarea acțiunilor ameliorative 
pe pajiști, fiecare zi cîștigată puțind 
aduce un plus de recoltă de masă 
verde și fin. Aceste lucrări trebuie 
continuate mai ales în județele in 
care se înregistrează incă intirzieri 
în efectuarea lor : Arad, Galați.

Fertilizarea pășunilor asigură creș
terea producției de iarbă, ceea ce 
impune utilizarea rațională a îngră
șămintelor. în acest an s-au ferti
lizat 1 426 000 hectare, reprezentînd 
93 la sută din suprafața prevăzută 
pentru perioada 1 ianuarie — 31 
mai. Merită să fie relevate ac
țiunile întreprinse într-o serie de 
județe și unități agricole pentru 
extinderea suprafețelor fertilizate 
cu îngrășăminte organice. In to
tal au fost fertilizate cu gunoi 
de grajd și dejecții 345 000 hectare

depășite in jude
țele Călărași. Vil- 

Vrancea, 
și Dolj, 

impor- 
acțiune 

însă in-

cea, 
Giurgiu 
Această 
tantă 
trebuie
tensificată în alte 
județe ; ne refe
rim îndeosebi la 
județul Mehedinți, 
unde planul de 
fertilizare pe a- 
fost îndeplinit înceastă perioadă a 

proporție de numai 30 la sută, pre
cum și la județele Tulcea, Ialomița, 
Satu Mare, unde se înregistrează 
restanțe mari la executarea acestei 
lucrări. Suprafețe mari de pășuni 
urmează să fie fertilizate în zonele 
de munte. Odată cu începerea pășu- 
natului, organizarea fertilizării prin 
tîrlire, adică mutarea la cîteva zile 
a locului de pășunat al animalelor, 
constituie cel mai ieftin mijloc de 
îmbunătățire a unor mari suprafețe 
de pășune.

Sînt rezultate, In general, bune, 
care demonstrează că in majoritatea

Constantin BORDEIANU
(Continuare în pag. a IV-a)

noastră, 
lunii

tn 
mai

prietenie în 
ultima decadă

ral Gnassingbe Eyadema, 
ședințele Republicii Togoleze, 
efectua vizită

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republi- 

Socialiste România, gene- oficială

Chipul nou al orașelor țării

ca

mîndrie a prezentului socialist4

om, ca cetățean, 
concrete, mai con-

unor centre urbane și rurale în

fiecare dintre noi, 
dovezile cele mai 
ale mersului înainte al societății noas- 
fără nici o îndoială, noua înfățișare a 
țării. Transformarea radicală a tuturor

/

/ (1

y.”--
fi

..

*

*

*

u.

Pentru 
una din 
cludente 
tre este, 
orașelor 
localităților patriei - la propriu spus „din temelii" 
- în ritmuri și la proporții greu de redat in cu
vinte, este o parte componentă a întregii trans
formări radicale a înfățișării României in cei 40 
de ani ai libertății noastre, împletindu-se cu 
puternica dezvoltare, în ritmuri înalte, a indus
triei, agriculturii, a celorlalte sectoare de acti
vitate,- prin munca înfrățită a întregului popor, 
orientat și condus cu înțelepciune de partid.

Acest proces a cunoscut noi dimensiuni, de 
o amplă desfășurare și la un nivel superior, în 
perioada inaugurată de Congresul al IX-lea. 
Este perioada caracterizată prin înflorirea tutu
ror județelor și localităților, în pas cu avintul 
economiei naționale, într-o concepție științifică,

unitară, de largă perspectivă, care ține seama 
de interesele repartizării echilibrate, judicioase 
a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, 
de procesele demografice și sociale, de necesi
tatea creării 
care oamenii să beneficieze de toate atributele 
unor condiții civilizate de muncă și viață. Chipul 
nou al localităților este chipul de prestigiu al 
epocii noastre - al „Epocii Ceaușescu".

Aceste prefaceri înnoitoare caracterizează 
toate tipurile de localități, de la vechile orașe, 
devenite cu adevărat orașe mari, puternice 
centre economice, politice, științifice și culturale, 
pînă la modestele localități - înscrise și ele, în 
acești ani, pe coordonatele 
rapide.

Deosebit de semnificativă 
fostelor orașe mici, a tîrgurilor 
cremenite - se părea pentru

unor progrese

este dezvoltarea 
de odinioară în
totdeauna - in

letargie, în stagnare. Toate au înregistrat salturi 
considerabile în dezvoltarea lor ; imaginea așe
zărilor respective fiind, în cel mai riguros înțeles 
al termenului, de nerecunoscut.

Unora din aceste orașe le consacram 
paginile a 2-a și a 3-a din ziarul de as
tăzi. Să ne oprim o clipă privirile asupra 
imaginilor, așezate față în față, din ve
chea și din noua înfățișare a orașelor și 
vom vedea ce înseamnă — și pentru ora
șele foste mici și mijlocii — timpul pre
zentului socialist. Soarta lor, evoluția lor 
spectaculoasă se leagă nemijlocit de schimbă
rile structurale petrecute în dezvoltarea tuturor 
localităților țării. Acestor schimbări le vom con
sacra și de aici înainte, în paginile ziarului, am
ple spații de prezentare, relatări și imagini.

*
1
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40 DE ANI DE MARI IZBlNZI SUB STINDARDUL PARTIDULUI

Oricine privește orașele, satele, județele, localitățile patriei noastre 
poate constata avîntul construcției de locuințe, avîntul noului în industrie, 
în agricultură, în întreaga viață social-culturală, poate vedea că întreaga 
țară se transformă rapid prin munca entuziastă a întregului popor, care 
înfăptuiește neabătut politica partidului comunist - politică ce corespunde 
pe deplin năzuințelor vitale ale întregii noastre națiuni.

NICOLAE CEAUȘESCU

i F®
$< " ți».

BAIA MARE:

Ctitoriile contemporane ale maramureșenilor
Drumul de 40 de ani al orașului de pe Săsar este drumul de la 

o localitate in care singurul loc pavat — și acesta ou -piatră de 
riu — era micul patrulater al pieței, de la o localitate in care 
oamenii se ingrămădeau claie peste grămadă in barăcile de lemn 
ale proprietarilor de mine, pină la stadiul de municipiu modern, 
cu toate dotările civilizației urbane și cu o arhitectură vestită 
in întreaga țară.

• Pe lingă dezvoltarea șl modernizarea mineritului și metalurgiei 
neferoase, în economia orașului au apărut ramuri Industriale noi : con
strucția de mașini, industria ușoară și cea alimentară.

• Numai în perioada următoare Congresului al IX-lea au fost in
vestite pentru Baia Mare 14 MILIARDE lei.

• Astăzi, municipiul realizează o producție industrial de peste 
16 MILIARDE lei — de 3,3 ORI mai mare decît cea din 1966 și de 
5,2 ORI mai mare decit cea din 1960 I

• In 1966, populația însuma 62 769 locuitorii azi, numărul locui
torilor a ajuns la aproape 129 000. Pentru ei s-ou construit peste 
29 000 de apartamente, adică de PATRU ORI mai mult decit întregul 
fond locativ existent înainte de 1944.

• Invățămînt superior la Baia Mare ? Institut de cercetări în Ma
ramureș ? - se mirau scepticii cu nu preo mulți ani în urmă. Și unul 
și altul și-au consacrat, prin remarcobile succese, existența.

vaslui : Destinul unui „sat întins"

Scriind despre Vaslui, in 1904, Nicolae lorga se 
întreba : ,fime ar putea preface acest întins sat 
vechi intr-un oraș modern, cind lipsește bogăția și 
rostul de muncă din care ea izvorăște î“

Răspunsul la această întrebare retorică, străbătută 
de pesimism, l-au dat, fără putință de tăgada, anii 
socialismului.

® Dacă în 1965 Vasluiul avea o singură întreprin
dere de oarecare importanță, astăzi are 14 mari uni
tăți industriale ; în ultimii 20 de ani au fost create 
peste 30 000 noi' locuri de muncă.

• Valoarea producției economice a crescut de la 
119 MILIOANE lei in 1948 la 6,7 MILIARDE lei in pre
zent, adică de peste 56 DE ORI I

• In 1965 existau 380 de apartamente ; în 1984 — 
numărul acestora se ridică la 15 000. De aproape 
40 DE ORI mai multe I

Vechiul „sat întins" s-a transformat într-un înfloritor 
municipiu al României socialiste. Industrializarea, acel 
„rost de muncă din care Izvorăște bogăția", constituie 
astăzi un fapt cert, o existență incontestabilă.

HUNEDOARA: „Cetatea oțelului" 
a crescut de 12 ori!

Renumele Hunedoarei se identifica mai demult cu 
industria. Și totuși, in 1950 valoarea producției globale 
industriale huhedorene reprezenta 3,5 miliarde tei, pe 
cind azi ea se ridică la 22,9 MILIARDE lei !

Odată cu industria a crescut, în ritm legendar,, și 
orașul.

® In anul 1948 „cetatea de foc" înregistra... 7 018 
locuitori ; în 1984, numărul locuitorilor săi se ridică Ia 
peste 87 300. Hunedoara de azi înglobează 12 Hu
nedoara de acum 36 de ani I

® in 1960, fondul locativ de stat însuma doar 3 153 
de apartamente. 80 LA SUTĂ din populația activă lo

cuia în vreo 30 de „tabere" alcătuite din baracamen- 
te. De atunci și pină acur s-au construit aproape 
23 000 apartamente și peste 3-0 de locuințe indivi
duale cu ajutor de la stat, alcătuind 7 cartiere noi, 
care dispun de O largă rețea de dotări social-cultu- 
rale ; in căminele de nefamiliști locuiesc aproape 3 000 
de tineri.

® La Hunedoara există 22 creșe și grădinițe, 13 
școli generale, 5 licee, un institut de subingineri, o 
casă de cultură, cu 600 locuri, 2 cluburi muncitorești 
cu 1 500 de locuri, două cinematografe, 3 biblioteci.

FOTOGRAFIILE DIN PAGINILE DE FAȚĂ REDAU IMAGINEA DE IERI ȘI DE AZI A ORAȘELOR PREZENTATE, PUNÎND ÎN LUMINA PROFUNDELE ÎNNOIRI DIN ANII SOCIALISMULUI
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SNOBE A PREZENTULUI SOCIALIST
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rîmnicu vîlcea : Tinerețea unui oraș al constructorilor
Atestat istoricește : acum două milenii. Certificat scris de naștere : hrisovul de la 

1389 al lui Mircea cel Bătrîn. Populația la începutul acestui secol : 729 de suflete. Așe
zare lipsită de orice simetrie. Oraș al pensionarilor. Aceasta era „fișa biografică" a ora
șului Rîmnicu Vilcea.

® înscris pe coordonatele industrializării, tîr- 
gul de pe vremuri a fost proiectat direct în do
meniul ramurilor purtătoare de progres tehnic :
chimia, construcția de mașini, energia electrică, 
valoarea producției economice a orașului cres-

cind de la nici 30 milioane lei în 1950, la peste 
13,2 miliarde lei în prezent.

• Municipiul cu aproape 88 000 de locuitori 
se armonizează în toate elementele sale.

• In perioada 1966-1983 s-au construit 21 000 
de apartamente, alte 1710 li se adaugă în

acest an. Termen de comparație : 866 de apar
tamente construite între 1950-1965.

® Fostul oraș „fără centru" își conturează 
noul „centru civic" — mai multe microcartiere 
noi, cu o arhitectură care conferă fiecăruia un 
profil distinct și, totodată, armonie ansamblului.

• A căpătat Rîmnicu Vîlcea și o... faleză — 
pe malul lacurilor de acumulare, create odată 
cu cele două hidrocentrale care strunesc apele 
Oltului să dea lumină.

suceava : Istorie nouă într-o străveche vatră

vestigiilor

1

MIERCUREA
CIUC

înfrățite

IHIviryir.?'

Bl R
M

Se poate spune — și nu greșește cel care o face — că Suceava, fn afara 
istorice, n-a păstrat mai nimic din anii de dinaintea eliberării.

© Cetatea Sucevei este azi o cetate a indus
triei : metalul, hîrtia, lemnul și multe alte re
surse capătă aici chipul nou al produselor so
licitate de economia națională, de piața exter
nă, valoarea producției industriale ridicîndu-se, 
în perioada 1965—1983, la 97,5 MILIARDE lei, 
față de numai 9,5 miliarde lei în perioada 1950— 
1964.

• Aproape in totalitate orașul este nou : în 
anii socialismului s-au construit aici peste 24 000 
de apartamente confortabile.

• Numărul locuitorilor a crescut la 87 000 - 
de 8,6 ORI mai mulți decît în 1948 !

• Același ritm accelerat de creștere l-au cu
noscut și dotările social-cuiturale. In 1984 func

ționează 15 grădinițe și cămine pentru copii, 
10 școli de cultură generală, 6 școli profesio
nale, 9 licee de specialitate, un institut de în- 
vățămînt superior. Numărul personalului didac
tic a crescut de la 491 în 1965 fa 1 250 în 
acest .an.

© Suceava mai dispune de o modernă casă 
de cultură a sindicatelor, de 6 cinematografe și 
9 muzee, iar în' biblioteci aproape UN MILION 
de volume stau la dispoziția cititorilor.

Punctul de pornire al renașterii fostului tîrg, de
venit un modern oraș, se leagă semnificativ de 
cuvintele rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu prilejul uneia din primele sale vizite de lucru 
întreprinse aici: „Dorim ca orașul Miercurea-Ciuc 
să devină o fală a locuitorilor plaiurilor harghi- 
tene“. Așa s-a și intimplat.
• Au fost alocate importante fonduri de Investiții 

în vederea creării unei puternice „personalități indus
triale" a orașului. Ea constă, astăzi, in două mari plat
forme cu 12 întreprinderi moderne - din diferite ra
muri, inclusiv a construcției de tractoare.

• In 1984, valoarea producției globale industriale 
este de 20 DE ORI mai mare decît în 1948.

® Efectele pozitive ale dezvoltării economice n-au 
întîrziat să se reflecte pe plan economico-social : 
populația orașului a sporit de 6,4 ORI in răstimpul 
1948-1982. Numărul personalului muncitor depășește 
30 000. Locuitorii acestor plaiuri, întotdeauna în cău
tare de muncă în alte părți, lucrează acum la ei acasă.

® S-au construit peste 11 000 de apartamente ; tot
odată, din cele 5 000 de apartamente prevăzute pentru 
centrul civic, 2 000 au și fost date în folosință.

© Se află în stadiu de finisare noul sediu poîitico- 
administrativ al județului, Palatul culturii, precum și 
un hotel cu 300 de locuri. Au fost amenajate com
plexe sportive și de agrement, alte obiective de interes 
cetățenesc, parcuri și grădini.

SLOBOZIA:

Coordonate noi 
in nemărginitul 

Bărăgan
Pini In 1952, Slobozia mai era cunoscută ca un 

umil tirg al Bărăganului. Saltul spre o nouă viață 
l-a marcat industrializarea. S-a construit intîi plat
forma industriei alimentare — întreprinderea de 
ulei, cea de industrializare a laptelui, alături de 
care s-au dezvoltat o platformă a industriei chi
mice cu principala unitate — combinatul de îngră
șăminte — și filatura de bumbac. Toate — creații 
ale ultimilor 15 ani.

® 1970 : producția industrială - aproape 760 MI
LIOANE lei ; 1983 : peste 3 MILIARDE lei, adică de 
60 DE ORI mai mare decît în 1965 I

• A crescut constant numărul locurilor de muncă : 
de la 4 753 în anul 1965 la 25 000 in 1984.

© Odată cu dezvoltarea economică generală a cres
cut numărul locuitori'or : de la 12 400 in 1965 la 
aproape 50 000 în momentul de față.

© Astăzi, numai numărul elevilor aproape că ega
lează totalul populației de acum 20 de ani.

© In același an de referință pentru Slobozia, 1965, 
s-au construit doar... 65 de apartamente noi. Cîte sint 
astăzi? 13 100. Și se clădește în continuare.

Pagini realizate de Maria BABOIAN cu sprijinul corespondenților „Scînteii"
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Întreținerea exemplară a culturilor 
-lucrare hotărâtoare pentru producții mari în acest an, 

Ea care trebuie să participe toți locuitorii satelor
MUREȘ MEHEDINȚI

PRIMIREA ÎN PARTID 
moment de însemnătate deosebită 
în formarea viitorului comunist

Calitatea — pe primul plan
Ploile abundente căzute în ultimele 

zile au determinat ca multe terenuri 
agricole din județul Mureș să fie 
afectata de exces de umiditate. 
Alături de unele suprafețe cultivate 
cu grîu, orz și porumb, apa băltește 
pe mai bine de 1 950 hectare din cele 
12 300 hectare cultivate cu sfeclă de 
zahăr. Iată de ce comandamentul ju
dețean pentru agricultură a stabilit 
să se organizeze acțiuni de masă în 
vederea evacuării apelor de pe tere
nurile agricole și pregătirii acestora, 
acolo unde este cazul, pentru a fi re- 
însămînțate.

Pe de altă parte, precipitațiile au 
favorizat dezvoltarea culturilor pră- 
șitoare, dar și înmulțirea buruieni
lor. De aceea, la lucrările de între
ținere a culturilor participă mii de 
locuitori ai satelor. Imediat ce tere
nurile s-au zvintat. prașila manuală 
la sfecla de zahăr — cultură cu o 
mare pondere în zonă — a fost re
luată cu toate forțele. Pe ansamblul 
județului, prima prașilă manuală a 
fost încheiată pe întreaga suprafață 
cultivată cu sfeclă de zahăr, iar pra
șila a doua — pe 1 100 hectare.

Faptul că întreaga suprafață cu 
sfeclă de zahăr este repartizată în 
acord global, pe ferme și echipe, a 
întărit mult răspunderea cooperato
rilor și a mecanizatorilor pentru 
executarea la timp și în condiții de 
bună calitate a lucrărilor de întreți
nere. O imagine edificatoare despre 
modul responsabil în care se acțio
nează în aceste zile în județul Mureș 
ne-au oferit-o cooperatorii și mecani
zatorii din unitățile consiliului agro
industrial Sărmașu, unde sfecla de 
zahăr ocupă o suprafață de 1 430 hec
tare. „Anul trecut am realizat, în 
medie, 28 000 kg sfeclă de zahăr la 
hectar și ne-am propus să depășim, 
în acest an, 33 000 kg la hectar — ne 
spune Gheorghe Urcan, inginerul-șef 
al consiliului agroindustrial. Ne ba
zăm pe hărnicia și priceperea oame
nilor, pe respectarea întocmai a teh
nologiei acestei culturi". în loc de alt 
argument, specialistul face pe cîteva 
sole ale cooperativei agricole Sărma
șu o simplă măsurătoare, din care re
zultă că înainte de rărit densitatea 
era cuprinsă între 180 000—200 000 
plante la hectar, iar pe porțiunile 
unde răritul a fost executat, densi
tatea ajunge la 120 000 plante la hec
tar. așa cum prevede tehnologia.

în raidul nostru prin cooperativele 
agricole Balda, Miheș, Sărmașu am 
notat șl următorul fapt. Deși se lucra 
in „ferestrele" dintre ploi, la prăși- 
tul sfeclei de zahăr (ca și al altor cul
turi) participă zilnic peste 2 000 de 
membri cooperatori și alți locuitori 
abl satelor. „Noi’pregătim în acest an, 
pq cele 230 hecțarebițjtj^ațp, ,cu șfeglă 
de zahăr, o resplta'de peste 50 000 
kg la hectar" — ne spune Alexandru 
Barbat, inginerul-șef al cooperativei 
agricole Șăulia de Cîmpie. Că acest

Pe șantierele noii amenajări hidroameliorative complexe din Cîmpia Buzăului

RITMUL DE EXECUȚIE TREBUIE 
MULT INTENSIFICAT

prin participarea tuturor factorilor răspunzători
în județul Buzău se află în exe

cuție unul din obiectivele de primă 
importanță ale Programului național 
de îmbunătățiri funciare. Este vorba 
de o amenajare hidroameliorativă 
complexă în Cîmpia Buzăului, care 
își propune să rezolve intr-o concep
ție unitară toate lucrările de hidro
ameliorații privind protecția și ridi
carea potențialului productiv al te
renurilor din zona dealurilor subcar
patice ale județelor Buzău și Pra
hova, cît și cele pentru producerea 
de energie. Noua amenajare va avea, 
în final, 59 760 hectare irigate și 
40 430 hectare desecate. Totodată, în 
această zonă se vor ameliora 10 770 
hectare de terenuri sărăturate și se 
vor executa regularizări de văi și de 
torenți pe o lungime totală de 
286 km.

Desigur, scopul principal al'lucră
rilor hidroameiiorative complexe 
din Cîmpia Buzăului îl consti
tuie crearea tuturor condițiilor pen
tru obținerea în această zonă a 
unor producții agricole sigure și 
stabile, indiferent de evoluția vre
mii. „Pentru rezolvarea în mod 
unitar a acestor probleme — ne 
spune tovarășul Victor Istrățoiu, 
șeful proiectului — ne-am stră
duit ca, prin soluțiile adoptate, să 
asigurăm executarea în complex a 
lucrărilor de irigații, desecări, com
baterea eroziunii solului, ameliorarea 
terenurilor sărăturate și altele. în 
mod deosebit ne-am preocupat ca, în 
funcție de configurația terenului, să 
găsim soluții, așa cum ne-a cerut 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. pentru 
extinderea metodei de udare a cul
turilor prin brazde. Astfel, din cele 
59 760 hectare irigate, 8 312 hectare 
de vie și livezi se vor uda prin 
brazde, iar pe 28 578 hectare se va 
folosi udarea bivalentă a culturilor, 
adică atît prin brazde, cît și prin as- 
persiune, 'în funcție de structura 
plantelor cultivate. Aș mai adăuga că 
prin întreaga concepție de proiectare 
s-a căutat aplicarea acelor soluții 
care să asigure aducțiunea gravita
țională, fără consum de energie, a 
apei necesare pentru irigații. Bună
oară, prin amplasarea canalului prin
cipal de aducțiune a apei C-Vest pe 
cote dominante, ca dealtfel și a altor 
canale, se asigură alimentarea gra
vitațională a stațiilor de punere sub 
presiune, prin conducte îngropate, 
care, spre deosebire de metoda cla
sică cu canale deschise, duce la ne- 
scoaterea definitivă din circuitul 
productiv a terenului agricol și la 
mari economii de apă".

Caracteristice pentru acest obiectiv 
aflat în construcție, obiectiv care 
fără îndoială poate fi considerat ca 
primul mare sistem hidroameliorativ 
conceput a se realiza prin rezolvarea 

angajament este pe deplin realiza
bil, ne-au demonstrat-o aici numeroși 
cooperatori cu care am stat de vorbă. 
„Vedeți, eu și tovarășii mei de bri
gadă am realizat anul trecut, pe o 
parcelă de 25 hectare, 76 000 kg 
sfeclă de zahăr la hectar. După cum 
arată cultura, în acest an scontăm pe 
o producție superioară — ne spunea 
cooperatoarea Emilia Ormenișan. 
Ne-am angajat, șl o vom obține ne
greșit. Cum ? întrecîndu-ne în a exe
cuta lucrări la timp și de cea mai 
bună calitate". Președintele coopera
tivei. Gheorghe Duma, ne-a de
monstrat cît de avantajos este pentru 
unitate, pentru fiecare cooperator 
în parte să se obțină producții mari 
de sfeclă de zahăr. Anul trecut, 
cooperativa a realizat, numai de la 
producția de sfeclă de zahăr (în me
die — 46 000 kg la hectar), un venit 
de 6 milioane lei, 3 000 tone borhot, 
3 000 tone colete,. iar membrilor 
cooperatori li s-au repartizat 32 tone 
de zahăr. E și aceasta o explicație a 
faptului că aici zilnic pot fi văzuți, 
la lucrările de prășit și rărit, peste 
450 de membri cooperatori (și alături 
de ei, mulți funcționari și cadre di
dactice). prașila a doua fiind reali
zată pe aproape toate cele 230 hectare 
cultivate.

Cu aceeași răspundere se acționea
ză și în celelalte unități din consi
liul agroindustrial Sărmașu. unde la 
lucrările de întreținere a culturilor 
participă în număr mare, alături de 
cooperatori, și ceilalți locuitori ai 
satelor.

Gheorcjhe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii"

Prășitul și fertilizarea florii-soarelui la C.A.P. Roșiori, județul Teleorman 
Foto : Sandu Cristian
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în complex a tuturor lucrărilor din- 
tr-un perimetru dat, sînt modalitățile 
preconizate pentru asigurarea apei 
pentru suprafețele irigate. Apa se va 
asigura din acumularea Siriu, care 
are un debit util de 120 milioane mc 
și. parțial, din acumularea Surduc, 
cu un debit de 160 milioane mc. De
bitele de apă necesare pentru" con
sumul zilnic în sisteme sînt reținute 
în acumularea Sătuc-Berca. cu un 
volum zilnic de 23 milioane mc. De 
aici, apele sînt conduse printr-un 
canal cu funcțiune mixtă — energie 
și irigații — .pe parcursul căruia se 
vor construi patru centrale hidro
energetice, pînă la lacul redresor de 
la Șimineasa. Din acest lac, prin ca
nale principale de aducțiune, apa 
este dirijată pe terenurile amenajate 
pentru irigații din dreapta și stingă 
riului Buzău.

Timp de două zile ne-am aflat în 
mijlocul constructorilor acestui mare 
obiectiv de îmbunătățiri funciare. 
Inginerul Florea Damian, director de 
antrepriză, ne-a vorbit pe larg des
pre organizarea activității, despre 
problemele ce le au de rezolvat 
pentru realizarea unui ritm înalt de 
execuție. Cele două brigăzi de con
structori de la șantierele Vernești și 
Ulmeni au preluat executarea tuturor 
lucrărilor în acord global. Activitatea 
se desfășoară pe un front larg — la 

’ desecări, regularizări de pîraie și to- 
renți, drenaje, iar la irigații forțele 
sînt concentrate la execuția prime
lor două tronsoane ale canalului prin
cipal C-Vest. de la Vernești la Cio- 
bănoaia, în lungime de 9 km. Pînă 
acum au fost săpați trei kilometri de 
canal ; lucrările continuă cu inten
sitate. hotărîrea constructorilor fiind 
de a încheia amenajarea acestei por
țiuni din canal pînă Ia 23 August 
„Organizarea activității în acord glo
bal — ne spunea inginerul Florea 
Damian — a întărit răspunderea oa
menilor din brigăzi pentru realizarea 
unor ritmuri înalte de execuție. Sînt 
mulți buldozeriști, excavatoriști, dra- 
gliniști care își depășesc zilnic nor
mele de lucru cu 20—25 la sută. To
tuși, pentru respectarea termenelor 
de punere în funcțiune — primele 
capacități de irigații sînt planificate 
In anul viitor — ritmul de execuție 
trebuie să crească mult. Și rezerve 
avem".

Din discuția cu directorul de an
trepriză, ca și cu alți specialiști de pe 
șantiere, am reținut cîteva probleme, 
de a căror soluționare operativă de 
către forurile competente depinde în 
mod hotărîtor realizarea la timp a 
volumelor de lucrări planificate. în 
primul rînd, se pune problema core
lării bazei tehnice și materiale cu 
volumul de lucrări planificate și cu 
termenele stabilite pentru punerea în 
funcțiune a obiectivelor. Se înregis
trează în momentul de fată un im

Exemplul fruntașilor este 
cel mai bun îndemn

Pe întreg cuprinsul județului Me
hedinți, culturile prășitoare se dez
voltă viguros și au o densitate bună. 
Ploile abundente căzute in ultimele 
zile favorizează însă, în egală măsu
ră, și creșterea buruienilor. De aceea, 
executarea lucrărilor de întreținere a 
culturilor pe toate suprafețele con
stituie acum o cerință esențială pen
tru ca plantele să se poată dezvolta 
normal și să rodească bogat. Cum se 
desfășoară lucrările ? Cu ce randa
ment este folosită forța de muncă 
din unitățile agricole ? Pentru a da 
răspuns la aceste întrebări, timp de 
o zi ne-am aflat în Lunca Dunării, în 
zona nisipurilor, pe terenurile unită
ților din consiliul agroindustrial Go
goșu, unde semănatul a început mai 
devreme și vegetația este mai avan
sată.

La C.A.P. Gogoșu au fost însămîn- 
țate cu porumb 1 285 hectare, de pe 
care trebuie să se obțină o produc
ție medie de 4 830 kilograme boabe la 
hectar. Cum se acționează pentru a 
se obține aceste producții ? Pe o solă 
se aflau la prășitul manual peste 150 
de cooperatori. „Chiar de azi — ne 
spune Hie Cretan, șeful fermei nr. 4 
— am trecut la executarea celei de-a 
doua prașile la cultura cartofilor tim
purii de pe cele 40 hectare. In ace
lași ritm avansăm și la prășitul po
rumbului pe cele 296 hectare cîte 
avem cultivate în ferma noastră". La 
întrebarea : ciți cooperatori sînt in 
cîmp ? — inginera Mitrana Predescu, 
președinta cooperativei, ne-a răs
puns : „Peste 540 de oameni, repar
tizați în raport de volumul de lu
crări pe care-1 avem de executat. 
Pentru noi, urgența zilei este execu-. 
tarea prașilei manuale la porumb, 

portant deficit de capacitate la utila
jele terasiere. „Eșalonarea executării 
lucrărilor într-un timp scurt, pînă în 
anul 1986 — ne spunea tovarășul 
Gheorghe Alexandrescu, directorul 
întreprinderii județene de execuție 
și exploatare a lucrărilor de îmbună
tățiri funciare — impune să avem 
asigurate utilajele terasiere la nive
lul sarcinilor de plan. Aceasta cu atît 
mai mult cu cit lucrările sînt la în
ceput și mai avem de realizat exca- 
vaț'ii și terasamente însumind peste 
38 milioane mc, de făcut impermea- 
bilizări de canale pe o suprafață de
1,2 milioane mp, de amenajat con
ducte de aducțiune și de distribuție 
a apei pe 2 534 km și de îngropat 
drenuri pe 3 300 km. Cu sprijinul co
mitetului județean de partid, am 
primit nouă autoscrepere de la Mi
nisterul Transporturilor și Telecomu
nicațiilor. Dar sînt și alte utilaje de 
care avem urgentă nevoie. Direcția 
generală de resort din Ministerul 
Agriculturii trebuie să ne sprijine în 
procurarea lor. Sperăm într-o co
laborare bună cu întreprinderea de 
specialitate din județul Teleorman, 
cu a cărei conducere am luat legă
tura pentru a ne trimite o serie de 
utilaje ce rămîn disponibile prin în
cheierea lucrărilor la sistemul Vii- 
șoara, precum și mecanici care să le 
conducă".

Am notat și alte probleme care 
condiționează darea la timp în ex
ploatare a obiectivelor de îmbunătă
țiri funciare prevăzute a se realiza 
în cadrul acestei noi amenajări. Le 
supunem, pe scurt, atenției organe
lor în drept, spre analiză și rezol
vare :

® Este necesară accelerarea rit
mului de execuție la marile acumu
lări de Ia Siriu și Surduc, spre a se 
corela asigurarea sursei de apă cu 
punerea în funcțiune a primelor ca
pacități de irigații.
• Ministerul Energiei Electrice și 

Institutul de studii și proiectări hi
droenergetice, ca proiectant general 
pentru partea de amenajări hidro
energetice a riului Buzău, trebuie să 
urgenteze realizarea lucrărilor la 
acumulările prevăzute în aval de 
Sătuc-Berca și a documentațiilor de 
execuție a canalului cu funcție mix
tă — energie și irigații — de care 
depind asigurarea și aducțiunea 
apei.
• Pentru desfășurarea lucrărilor 

pe un front larg este nevoie ca, în 
cel mai scurt timp, forurile de re
sort să-și dea avizul pentru scoate
rea din circuitul agricol a terenurilor 
afectate de amplasarea obiectivelor 
de îmbunătățiri funciare din Cimpia 
Buzăului.

Aurel PAPADIUC 
Stelian CH1PER 
corespondentul „Scînteii" 

floarea-soarelui și cartofi. Cum solul 
are suficientă umiditate reușim să ne 
depășim viteza de lucru zilnică pla
nificată. în loc de 15 ari pe un coo
perator — cît am prevăzut la prașila 
manuală — realizăm pînă la 20 de 
ari. Aceasta înseamnă că vom scurta 
cu patru zile perioada stabilită pen
tru prășit".

Faptul că se lucrează în ritm in
tens a permis ca în această unitate 
porumbul să fie prășit pe 790 hec
tare și să se încheie prima prașilă 
manuală pe cele 250 hectare cu floa
rea-soarelui, cultură la care a înce
put și prașila a doua.

Dacă la C.A.P. Gogoșu, ca și Ia 
cooperativele agricole din Jiana și 
Dănceu există o temeinică organizare 
a muncii și se asigură o amplă mo
bilizare de forțe la prășit, în schimb, 
pe solele C.A.P. Cioroboreni, cu greu 
am găsit cîțiva cooperatori la între
ținerea culturilor. Străbatem mari 
porțiuni de teren și constatăm că pe 
alocuri buruienile au depășit cultu
rile. Arterele satului sînt însă pline 
de cooperatori. De ce nu treceți la 
prășit ? — ne adresăm inginerului 
Gheorghe Firu, președintele coopera
tivei. „Știți — începe acesta cu jus
tificările — terenul e prea umed, apoi 
culturile n-au ajuns încă în faza în 
care să putem efectua prașila". Sînt 
afirmații pe care realitatea le infir
mă. Aici, despre altceva este vorba : 
de lipsa de preocupare pentru buna 
organizare a muncii. Tovarășul Du
mitru Brîndușescu, inginerul-șef al 
consiliului agroindustrial Gogoșu, 
ne-a spus : „Pe raza consiliului nos
tru, la toate culturile se poate exe
cuta prima prașilă. Majoritatea tere
nurilor avînd structură nisipoasă, nu 
se pune problema că nu este posibil 
să se lucreze în cîmp chiar dacă a 
plouat în ziua precedentă sau în 
cursul nopții".

Anul trecut, cooperatorii din Cioro-' 
boreni au realizat la porumb 1 628 
kilograme boabe la hectar. O dife
rență apreciabilă față de cît au obți
nut cooperatorii din Gogoșu. In acest 
an vor să ajungă la o medie de 4 500 
kilograme boabe la hectar. Cum va 
fi posibil să realizeze o asemenea 
producție cîtă vreme, pînă la această 
dată, n-au prășit nici măcar un hec
tar din cele 470 cultivate ?

Și pe terenurile C.A.P. Balta Ver
de — unitate ale cărei sole se află 
în continuarea celor de la C.A.P. Go
goșu — se aflau puțini cooperatori 
la muncă. Și aici, pe unele sole bu
ruienile au luat-o înaintea culturilor. 
S-au prășit doar 50 hectare din cele 
452 hectare ocupate cu porumb. Să 
nu știe cumva cooperatorii din Cio
roboreni și Balta Verde că aceste zile 
sînt hotărîtoare pentru producția a- 
cestui an 7 Exemplul vecinilor le stă 
la îndemînă. Și ar fi bine să-l ur
meze cît mai grabnic.

Vircjiliu TĂTARU 
corespondentul „Scînteii"

Creșterea puternică 
a producției 

de furaje
(Urmare din pag. I)
județelor organele de specialitate, 
consiliile populare și conducerile uni
tăților agricole) au acționat cu mai 
multă răspundere pentru realizarea 
sarcinilor formulate de conducerea 
partidului privind îmbunătățirea pă
șunilor și fînețelor naturale, spre a 
se asigura creșterea producției de 
masă verde și fîn. De bună seamă, 
în această privință mai sînt multe 
de făcut. Lucrările ameliorative pe 
pășuni și finețe nu constituie o ac
țiune de sezon, ele trebuie continuate 
în tot cursul anului, astfel incit să 
fie îndeplinită exemplar sarcina ca 
în anul 1985 să intrăm în normal cu 
lucrările de îngrijire, fertilizare și 
cultivare a pășunilor și fînețelor — 
sarcină subliniată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de 
lucru de la C.C. al P.C.R. din de
cembrie anul trecut.

Ceea ce s-a cîștigat prin executa
rea lucrărilor de ameliorare și între
ținere pe pășuni trebuie consolidat 
prin organizarea temeinică. în aceas
tă perioadă, a pășunatului. încă 
din primele zile cînd animalele 
sînt scoase pe izlazuri este ne
cesar să fie delimitate precis 
suprafețele, astfel incit acestea să 
poată fi pășunate prin rotație 
— măsură care asigură regenera
rea ierbii șl previne degradarea pă
șunii. De asemenea, încă de pe acum 
trebuie stabilite cu exactitate supra
fețele de pe care iarba urmează să 
fie cosită pentru fîn, pe această cale 
mărindu-se cantitățile de furaje de
pozitate. Totodată, pădurile pot și 
trebuie să constituie o sursă impor
tantă de furajare a animalelor.

Organele agricole de specialitate și 
consiliile populare au datoria să se 
ocupe, în continuare, cu cea mai 
mare răspundere de buna gospodă
rire a pășunilor și fînețelor naturale, 
astfel încît să se asigure furaje în
destulătoare pentru animalele unită
ților agricole și gospodăriilor popu
lației. Pe baza Programului unic de 
creștere a producției agricole în gos
podăriile populației, cooperatorii și 
producătorii din zona necooperativi- 
zată au contractat livrarea la fondul 
de autoaprovizionare și la fondul de 
stat a unui mare număr de animale 
și produse animaliere. Pentru ca 
aceștia să-și poată îndeplini obliga
țiile pe care și le-au asumat prin 
contract, este nevoie să fie sprijiniți 
îndeaproape prin atribuirea locurilor 
de pășunat, potrivit reglementărilor 
în vigoare. Organele și organizațiile 
de partid au datoria să sprijine cu 
perseverență toate acțiunile care pri
vesc îmbunătățirea pășunilor și tine
telor naturale, să urmărească îndea
proape ca organele de specialitate și 
consiliile populare să rezolve opera
tiv și cu competență toate proble
mele legate de organizarea pășunării 
animalelor, astfel încît să se asigure 
sporirea substanțială a producției 
zootehnice.

întreprinderea de textile „Ardelea
na". La comitetul de partid asistăm 
la o ședință de confirmare a hotă- 
rîrilor adoptate de adunările gene
rale ale organizațiilor de bază din di
ferite secții ale unității privind pri
mirea unor uteciste în rîndurile 
partidului. Tinerele răspund cu sigu
ranță Ia întrebările puse. Momentul 
este solemn, dar timiditatea abia se 
face simțită. Verificarea pregătirii 
teoretice este legată de aspectele 
practice ale activității tinerelor la lo
cul de muncă. în contextul îndatori
rilor membrilor de partid, Felicia 
Smecicași, controlor tehnic de cali
tate, arată că în exercitarea atribu
țiilor sale profesionale nu se limitea
ză numai la a depista și a consemna 
abaterile de la normele de calitate, 
ci cheamă la rampă pe maiștri, că
rora li se atrage atenția cu toată fer
mitatea pentru a lua neîntîrziat mă
suri. La rindul ei, Kovacs Gydngy 
vorbește despre preocuparea sa de a 
realiza țesături de calitate superioară 
și a economisi materia primă. Rodica 
Contraș, secretară a organizației de 
bază U.T.C. din secția preparații, 
mărturisește că,s-a hotărît să ceară 
să devină purtătoare a carnetului 
roșu al comuniștilor pentru a contri
bui într-o măsură mai mare, alături 
de ceilalți'membri de partid din sec
ție, la îndeplinirea sarcinilor ce revin 
colectivului și, prin aceasta, Ia reali
zarea programului de dezvoltare 
multilaterală a patriei.

întreprinderea de piese de schimb 
și utilaje pentru industria chimică 
(I.P.S.U.I.C.). Angajăm o discuție cu 
doi tineri care și-au exprimat dorin
ța de a deveni membri de partid. U- 
nul este mai zgîrcit la vorbă, celălalt 
mai volubil. Amîndoi sînt muncitori 
harnici, cu remarcabile rezultate în 
producție, cunoscute și apreciate și 
în afara colectivelor secțiilor în care 
lucrează. Ioan Goia are 26 de ani și 
lucrează de nouă ani în întreprinde
re. „Cînd am decis să fac acest pas 
important din viața mea — ne spune 
el — m-am sfătuit cu maistrul Du
mitru Pop. Maistrul, care mă cunoaș
te de cînd am venit în întreprindere, 
m-a încurajat și mi-a promis tot aju
torul. Biroul organizației de bază nr. 
3 din secția acoperiri l-a însărcinat 
apoi să se ocupe de pregătirea mea. 
Eu îmi dau toată silința să nu-1 deza
măgesc pentru a mă prezenta cît mai 
bine pregătit în fața adunării gene
rale a comuniștilor". Și părerea lui 
Dumitru Pop : „Și înainte Ioan era 
un muncitor conștiincios. Insă de 
cînd a hotărît să devină membru de 
partid arată o grijă și mai mare pen
tru îndeplinirea sarcinilor de plan, 
pentru calitatea lucrărilor, citește cu 
atenție documentele de partid, cuvîn- 
tările tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru a-și îmbogăți bagajul de cu
noștințe politice". Nicolae Moldovan, 
frezor în secția montaj, absolvent al 
unui liceu industrial, ne spune : „Deși 
am numai 23 de ani, mă gîndesc mai 
de mult să devin comunist, să fac 
parte din partidul care, prin politica 
sa, a rtransformat din temelii țara 
noastră și a creat condiții atît de mi--, 
nunate pentru afirmarea tineretului".

„Aflăm de la tînărul frezor că are 
preocupări variate. „N-am timp li
ber, mă instruiesc, îmi plac literatu
ra, istoria, economia politică ; nu-mi 
este indiferent ceea ce se petrece în 
jurul meu și în lume". Și opinia co
munistului Octavian Marc din secția 
montaj-prelucrări, care răspunde de 
pregătirea sa : „Nicolae Moldovan, și 
sînt mulți tineri ca el în întreprinde
rea noastră, este deja bine pregătit. 
Eu caut să-i dezvolt spiritul de ini
țiativă, să-l obișnuiesc cu îndatoririle 
de comunist, să-l antrenez în diferite 
acțiuni inițiate de organizația de 
partid, să-1 fac să fie un factor de 
mobilizare a celorlalți tineri, adică 
să-l pregătesc pentru o viitoare par
ticipare intensă la viața de organi
zație".

Intrarea în rîndurile partidului re
prezintă o opțiune de înaltă respon
sabilitate, moment de maturizare a 
convingerilor politice și de acumula
re a unei experiențe profesionale și 
de viață, care conferă existenței in
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PENTRU DEZVOLTAREA BAZEI ENERGETICE Șl DE MATERII PRIME

(Urmare din pag. I) 
lui Minelor, consiliile oamenilor 
muncii din centralele și întreprinde
rile miniere trebuie să acționeze cu 
maximă răspundere pentru aplicarea 
programelor stabilite, să ia toate mă
surile necesare pentru funcționarea 
continuă, fără întrerupere, a utilaje
lor de mare complexitate din cariere 
și subteran, pentru completarea for
ței de muncă, îmbunătățirea asisten
ței tehnice. întărirea ordinii și dis
ciplinei la fiecare loc de muncă. 
Măsurile care se iau trebuie să asi
gure realizarea unei producții medii 
zilnice de lignit de cel puțin 150 000 
tone în actualul trimestru, 175 000 
tone în trimestrul III și 190 000 tone 
în trimestrul IV, Iichidîndu-se în fe
lul acesta pină Ia încheierea anului 
restanțele acumulate în primele patru 
luni.

Sporuri însemnate de producție se 
pot obține și în industria petrolieră 
prin mai buna exploatare și între
ținere a parcului existent de sonde. 
Practic, în toate schelele de produc
ție există încă sonde al căror poten
țial productiv nu este exploatat co
respunzător, la care se întîrzie efec
tuarea lucrărilor de intervenție șl 
reparații, aplicarea tehnologiilor mo
derne pentru creșterea debitelor de 
țiței. Or. asemenea stări de lucruri, 
cu repercusiuni directe asupra nive
lului de realizare a planului, au la 
bază, de regulă, deficiențe de ordin 
organizatoric. Ca atare, consiliul de 
conducere al Ministerului Petrolului, 
organizațiile de partid și organele de 
conducere colectivă ale trusturilor și 
schelelor petroliere trebuie să. acțio
neze neîntîrziat pentru punerea în 
funcțiune a tuturor sondelor, com
pletarea formațiilor de lucru, îmbu
nătățirea asistenței tehnice, reduce
rea substanțială a tiranilor neproduc
tivi, respectarea dlscinlinei tehnolo
gice, creșterea gradului de recupe
rare a țițeiului din zăcăminte.

Noile capacități de produc
ție — în funcțiune la terme
nele stabilite ! ° bună parte din 
producția de cărbune, țiței, gaze na
turale, minereuri, energie electrică 
urmează să se realizeze cu noile ca
pacități care vor fi puse în funcțiu
ne pină Ia sfîrșitul anului. La lignit, 

dividuale un sens major și nobil, a- 
cela de a participa în deplină cunoș
tință de cauză și cu întreaga capa
citate la edificarea socialismului și 
comunismului. Definitoriu pentru o 
astfel de angajare totală este spiritul 
revoluționar, trăsătură esențială și 
permanentă în modul de a gîndi și a 
acționa al celui investit cu calitatea 
de comunist. Această deviză de con
duită militantă a membrului de 
partid a fost precizată cu claritate și 
profunzime de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : „Pentru a fi co
munist, pentru a putea fi revoluțio
nar nu este suficient să ai un carnet' 
roșu în buzunar. Trebuie să îți ridici 
continuu nivelul de cunoștințe, tre
buie să acționezi în sensul cerințelor 
obiective ale dezvoltării". Iată de ce 
pregătirea temeinică a viitorilor 
membri de partid reprezintă o com
ponentă importantă a muncii politi- 
co-organizatorice și cultural-educati
ve desfășurate și de organele și or
ganizațiile de partid din cele două 
întreprinderi sătmărene. Aspectele 
consemnate la începutul acestor în
semnări reprezintă doar exemplifi-

VIAȚA DE PARTID

IN MUNICIPIUL SATU MARE
cări ale finalizării unor ample și 
multiple acțiuni inițiate în acest sens.

A intrat în practica de zi cu zi a ce
lor două comitete de partid de a ana
liza periodic modul în care se des
fășoară munca de primire în partid, 
de a stabili măsuri corespunzătoare 
pentru respectarea criteriilor prevă
zute în statut, în hotărîrile și instruc
țiunile Comitetului Central al parti
dului. Pentru a asigura creșterea ca
litativă a rîndurilor partidului, în
tărirea rolului organizațiilor de bază 
de conducător politic al locurilor de 
muncă, comitetele de partid cer bi
rourilor acestora să desfășoare o 
muncă politico-organizatorică dc per
spectivă, de orientare selectivă asu
pra celor ce întrunesc calitățile nece
sare spre a deveni viitori comuniști. 
Astfel, comitetul de partid de la „Ar
deleana" folosește cu bune rezultate 
studiile de perspectivă întocmite de 
comisia pentru problemele organiza
torice de partid și de cadre, ale or
ganizațiilor de masă și obștești. In 
momentul cînd a luat ființă noua 
secție de finisaj, pe lîngă membrii 
de partid care au format organiza
ția de bază, existau un număr mare 
de tineri deja pregătiți, care, prin 
primirea lor în rîndul comuniștilor, 
au întărit capacitatea organizației de 
partid — ceea ce s-a reflectat în în
chegarea colectivului. în rezultatele 
din ce în ce mai bune obținute de 
secție. Procesul de întărire a orga
nizației de partid de la I.P.S.U.I.C., 
prin primirea de uteciști bine pregă
tiți profesional și politic, explică și 
saltul pe care l-a făcut unitatea în 
cîțiva ani, azi fruntașă pe ramură, 
trecînd de la o producție simplă la 
fabricarea de utilaje chimice de 
mare complexitate, care mai înainte 
se procurau din import. Dar odată 
cu complexitatea sarcinilor de pro
ducție, cu noile exigente privind 
afirmarea progresului tehnic, creș
terea productivității muncii, redu
cerea consumurilor materiale, comi
tetul de partid, birourile organiza
țiilor de bază au sporit Ia rîndul lor 
răspunderea comuniștilor în pregă
tirea tinerilor, în acordarea recoman
dărilor.

Evident, procedeul cel mai eficient 
în asigurarea unei pregătiri cores
punzătoare a viitorilor membri de 
partid il reprezintă încredințarea 
formării lor unor comuniști cu expe
riență. Aceasta presupune din partea 
celor care își asumă o asemenea răs
pundere, pe lîngă propria-i pregătire, 
tact, simț pedagogic, resurse afecti
ve. Și în cele două întreprinderi 

peste 80 la sută din sporul de pro
ducție prevăzut a se realiza în acest 
an față de anul trecut trebuie să se 
obțină cii noile capacități care vor 
fi puse eșalonat în funcțiune. Inves
tiții mari se efectuează și in indus
tria petrolieră, în unitățile producă
toare de energie electrică. Unități
lor specializate de proiectări și de 
construcții le revin, prin urmare, 
sarcini deosebit de mobilizatoare, cu 
implicații directe în asigurarea ba
zei energetice și de materii prime a 
țării. Rezultatele obținute în primele 
patru luni ale anului pe numeroase 
șantiere dau garanția că noile obiec
tive vor începe să producă la ter
menele stabilite. în sectorul minier, 
planul de investiții pe patru luni a 
fost chiar depășit. Totuși, din dife
rite motive, pe unele șantiere lucră
rile sînt rămase în urmă. Din ana
lizele întreprinse și din dezbaterile 
plenarei Consiliului Național al Oa
menilor Muncii a reieșit că ritmul 
lent de lucru de pe unele șantiere 
este determinat, în special, de defi
ciențele manifestate în organizarea 
muncii, de neajunsurile existente în 
livrarea unor utilaje, instalații, 
subansamble și materiale. Nu de pu
ține ori se întîmplă ca pe același 
șantier să existe în stoc cantități 
mari de utilaje și echipamente, dar 
care urmează să fie montate mult 
mai tîrziu. în timp ce lipsesc tocmai 
subansamblele ce trebuie montate 
acum. înt.îrziate sînt și unele lucrări 
de foraj din industria petrolieră ; în 
același timp, se prelungește in mod 
nejustificat punerea în funcțiune a 
unor sonde la care forajul s-a ter
minat. De aici se desprinde necesi
tatea de a se pjme ordine în activi
tatea tuturor șantierelor, de a sc ac
ționa cu mai multă hotărîre pentru 
aplicarea acordului global în proiec
tare și investiții, de a se asigura 
toate condițiile pentru punerea în 
funcțiune Ia termenele stabilite a 
noilor capacități de producție.

Un sprijin mai prompt 
din partea furnizorilor de 
utilaje, instalații, materiale. 
Realizarea Integrală a planului în in
dustria extractivă și în ramura ener
giei electrice este strîns legată de în
deplinirea sarcinilor ce revin unită
ților constructoare de mașini, meta

mulți comuniști au deprins arta de 
a pregăti membri de partid de nă
dejde, de a le transmite flacăra spi
ritului revoluționar, a neîmpăcării cu 
plafonarea, a atitudinii militante, re
voluționare, a dovedirii prin fapte a 
conștiinței lor înaintate. La „Ar
deleana" un asemenea comunist este 
Koncz Karol, iar asemenea membri 
de partid, de a căror pregătire s-a 
ocupat, sînt Rodica Silaghi, Irina 
Vint, Maria Fellber. Dacă la 
I.P.S.U.I.C., Sarkozi Elisabeta, Vero
nica Cocean și Kiss Elisabeta sînt 
printre cele mai active comuniste din 
secția montaj-prelucrări, aceasta o 
dato esc și celui care a răspuns de 
pregătirea lor, maistrul Gheorghe 
Zorescu.

Rezultate bune în acest domeniu 
au obținut și alte organe și organi
zații de partid din municipiul Satu 
Mare, precum cele de la întreprin
derile „Unio", „23 August", „Mon
diala". Modalitățile prin care se ac
ționează asupra pregătirii celor ce 
urmează să devină membri ai parti
dului sînt multiple. Unele au carac
ter organizatoric, general valabil, 
cum ar fi studierea în cadrul invă- 
tămintului de partid a statutului 
P.C.R., participarea la adunări des
chise ale organizațiilor de bază, or
ganizarea de întilniri cu cadre cu 
muncă de răspundere, cu comuniști 
cu experiență, cu activiști de partid ; 
altele sînt rezultatul inițiativelor și 
metodelor proprii pe care le adoptă 
fiecare organizație de bază. Dealtfel, 
tovarășul Virgil Găzdac, secretar al 
comitetului municipal de partid, 
referindu-se la cîteva din coordona
tele de fond ale muncii de îndru
mare și control a activității de pri
mire în partid, sublinia : „Comitetul 
municipal de partid cere, permanent 
membrilor săi, tovarășilor din acti
vul de partid, activiștilor-instructorl 
să sprijine organizațiile de bază în 
vederea pregătirii, în prealabil cît 
mai temeinice a viitorilor membri 
de partid. Lunar, aceștia informează 
organul municipal asupra probleme
lor cu care s-au confruntat și pro
pun soluții de îmbunătățire a muncii 
de primire în partid".

Am mai consemnat șl alte acțiuni 
Inițiate de comitetul municipal de 
partid, precum organizarea unui 
schimb de experiență la întreprin
derea „Unio" pe teme ale vieții in
terne de partid, în care un punct 
principal l-a constituit generalizarea 
celor mai bune metode folosite în 
pregătirea și primirea in partid. Ca 
și atenția deosebită acordată îndru
mării și sprijinirii organizațiilor 
U.T.C., principala rezervă de creștere 
a rîndurilor partidului. în acest 
scop se cere birourilor organizațiilor 
de bază să se ocupe cu o deosebită 
grijă de activitatea organizațiilor 
U.T.C., în așa fel încît ele să re
prezinte adevărate școli ale spiritu
lui revoluționar, de educare patrio
tică, de angajare în înfăptuirea 
sarcinilor ce revin colectivelor de 
muncă.

Am mai putea menționa șl alte 
direcții, acțiuni, preocupări ale or
ganelor si organizațiilor de partid 
din municipiul Satu Mare, menite să 
asigure primirea în partid a' celor 
mai buni oameni ai muncii. Subli
niem însă, în același timp, că este 
necesar să se combată cu mai multă 
hotărîre și apariția unor tendințe de 
stereotipie în pregătirea celor ce 
urmează să devină membri de partid, 
de limitare a pregătirii lor, în unele 
organizații de partid, la însușirea 
prevederilor statutului și a conținu
tului documentelor de partid, fără să 
fie mai puternic antrenați în acțiuni 
practice, care să aibă eficiență atît 
pe planul educativ, cît și cel al pro
ducției. în acest fel, calitatea pregă
tirii viitorilor membri de partid va 
avea numai de cîștigat, va răspunde 
cerințelor și exigențelor noi. supe
rioare, puse de conducerea partidu
lui, în etapa actuală. în fața organi
zațiilor și organelor de partid.

C. VARVARA 
O. GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii"

lurgice și chimice, care trebuie să 
asigure la timp și in cantitățile pre
văzute toate utilajele, instalațiile, 
materialele și piesele de schimb ne
cesare pentru înfăptuirea programe
lor de investiții, de întreținere și re
parații. în mod deosebit trebuie să 
se ia măsuri pentru lichidarea ră- 
mînerilor în urmă existente în livra
rea excavatoarelor de mare capaci
tate pentru carierele de extracție a 
lignitului din Oltenia, a complexelor 
mecanizate pentru minele din subte
ran, a instalațiilor și materialelor 
pentru industria petrolieră. Așa cum 
se subliniază în cuvintarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu la plenara 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii, trebuie să se stabilească mă
suri imediate pentru a acorda un 
sprijin mai puternic, de către Minis
terul Construcțiilor Industriale, pen
tru Ministerul Energiei .Electrice în 
realizarea programului de punere în 
producție a noilor centrale. „Trebuie 
să facem totul — sublinia secretarul 
general al partidului — încît să pu
nem Ia timp in producție toate ca
pacitățile, să realizăm reparațiile ca
pitale, încît să avem asigurate con
dițiile pentru desfășurarea normală 
a activității din punct de vedere 
energetic în toamna anului acesta șl 
în iarna anului viitor".

Dezvoltarea bazei energetice st de 
materii prime a tării reprezintă, 
desigur, o sarcină care revine în pri
mul rînd minerilor, petroliștilor, 
energeticienilor, .geologilor. în ace
lași timp însă este limpede că în
deplinirea acestui obiectiv depinde 
în egală măsură și de activitatea 
oamenilor muncii din alte ramuri de 
producție, din industria construcții
lor de mașini, metalurgie, chimie, 
practic din întreaga economie națio
nală. Iată de ce. în spiritul indica
țiilor date de secretarul general al 
partidului, al Hotărîrii-apel a plena
rei Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii, este necesar să se facă totul 
pentru îndeplinirea integrală a pro
gramului de dezvoltare a bazei ener
getice și de materii prime pe acest 
an, spre a întîmpina cu noi succe
se în muncă cea de-a 40-a aniver
sare a victoriei revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă și cel de-al 
XIII-lea Congres al partidului, pen
tru înflorirea multilaterală a scum
pei noastre patrii.
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COMUNICAT 
cu privire la convorbirile dintre tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tovarășul Gerardo Iglesias
(Urmare din pag. I) 
le și sociale din propria tară. S-a 
subliniat, de asemenea, că legături
le ample de colaborare dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Comunist din Spania, contactele și 
dialogul activ ce se dezvoltă intre 
conducerile celor două partide fa
vorizează întărirea prieteniei dintre 
poporul român și poporul spaniol, 
colaborarea dintre România și Spa
nia, pe multiple planuri, ceea ce co
respunde interesului celor două țări 
și popoare, cauzei păcii și cooperă
rii în Europa și în întreaga lume.

în timpul convorbirilor s-a expri
mat îngrijorarea profundă față de 
agravarea situației internaționale. Au 
fost subliniate amploarea fără prece
dent a cursei înarmărilor, în primul 
rînd a înarmărilor nucleare, agrava
rea situației din Europa în urma am
plasării de către S.U.A. a rachetelor 
cu rază medie de acțiune, ceea ce 
a dus la creșterea pericolului de iz
bucnire a unui nou război mondial, 
a unei catastrofe nucleare, care ame
nință însăși existența vieții pe pla
neta noastră.

Cei doi secretari generali au sub
liniat că este necesar să se oprească 
amplasarea rachetelor americane în 
Europa și, totodată, aplicarea con- 
tramăsurilor anunțate de U.R.S.S., să 
ge reia negocierile sovieto-americane 
de la Geneva în vederea ajungerii la 
o înțelegere care să ducă la elimina
rea de pe continentul european a ra
chetelor nucleare cu rază medie de 
acțiune, a oricăror arme nucleare.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român si secretarul gene
ral al Partidului Comunist din Spa
nia au apreciat că. în aceste condi
ții, este mai necesar ca oricînd ca 
toate statele, toate popoarele, toți cei 
care iubesc viata să-și unească efor
turile și să acționeze cu hotărîre

A apărut în limba germană, în colecția :

„Din gîndirea social-polîtică a președintelui României" 
volumul:

NICOLAE CEAUȘESCU 
Făurirea statului național unitar român

EDITURA POLITICA/(fapte, realizări de pe cuprinsul patrih?
RELATATE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"

■ Desfâșurînd larg întrecerea so
cialistă în cinstea celor două mari 
evenimente ale anului — a 40-a a- 
niversare a actului istoric de ia 
23 August 1944 și Congresul al 
Xlll-lea al partidului - harnicul co
lectiv al întreprinderii miniere din 
Cîmpulung a extras peste plan, de

i| la începutul anului, peste 18 000 
tone cărbune. Pentru a livra țării 
cărbune tot mai mult și de bună 
calitate, minerii de aici acționează 
pentru folosirea cu randamente 
înalte a complexelor mecanizate, 
pentru întărirea ordinii și discipli
nei la fiecare loc de muncă.

■ Hotărîți să întîmpine cu succe
se deosebite cea de-a 40-a ani
versare a zilei de 23 August și 
Congresul al Xlll-lea al partidului, 
oamenii muncii din unitățile indus
triale ale județului Hunedoara a- 
cordă o deosebită grijă înnoirii și

I modernizării produselor. In acest 
scop, se acționează pentru ridica
rea pregătirii profesionale, perfec
ționarea proceselor de fabricație a 
produselor și a tehnologiilor de lu
cru. Astfel, în acest an s-au asi
milat în producție peste 600 pro- 

Iduse noi, între care la loc de frun
te se situează 20 de noi mărci de 
oțeluri de calitate superioară.

B Oamenii muncii din industria 
județului Alba înscriu în ampla în
trecere socialistă care se desfășoa
ră in întîmpinarea aniversării a 40 
de ani de la eliberarea patriei și 
a Congresului al Xlll-lea al parti
dului succese de seamă în înde
plinirea și depășirea planului la 
producția fizică. Astfel, în perioa
da care a trecut din acest an au 
fost produse suplimentar 850 tone 
utilaje tehnologice pentru industria 
minieră și metalurgică, 704 tone 
oțel, 375 tone acid sulfuric, 178 
tone sodă caustică, 2 483 mc che
restea și altele.

■ Oamenii muncii de Ia între
prinderea chimică Orăștie obțin 
succese de seamă în cinstea săr
bătoririi zilei de 23 August și a 
Congresului al Xlll-lea al partidu
lui. Ei și-au depășit prevederile de 
plan în perioada ce s-a scurs din 
acest an cu 4,5 milioane lei la pro
ducția marfă și cu 1,4 milioane lei 

' la producția netă. De menționat că 

pentru a opri cursa înarmărilor, pen
tru a bara drumul spre catastrofa 
nucleară, spre distrugerea lumii. S-a 
subliniat că popoarele, mișcările pen
tru pace din Europa trebuie să-și 
facă tot mai puternic auzit cuvîntul, 
să ceară să primeze rațiunea și spiri
tul de răspundere, interesele păcii, 
ale apărării dreptului suprem al omu
lui — la viață, pace și libertate.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Gerardo .Iglesias s-au pronunțat ferm 
împotriva oricărei manifestări a po
liticii de forță și dictat, de reîmpăr
țire a zonelor de influență, a orică
rui amestec în treburile altor state, 
a oricăror încălcări ale independen
ței și suveranității popoarelor. în ac
tualele împrejurări internaționale, 
deosebit de grave și complexe, 
trebuie să se facă totul pentru 
eliminarea forței și amenințării cu 
forța din relațiile dintre state, pen
tru soluționarea problemelor litigioa
se exclusiv pe cale pașnică, prin ne
gocieri, pe baza respectării interese
lor și voinței proprii a fiecărui 
popor.

Apreciind că un factor agravant al 
climatului internațional îl constituie 
subdezvoltarea, cele două părți au 
reafirmat necesitatea de a se acționa 
în direcția lichidării acesteia, pentru 
înfăptuirea unei noi ordini econo
mice internaționale, pentru reali
zarea condițiilor care să permi
tă progresul mai rapid al tuturor ță
rilor, și în primul rînd al țărilor ră
mase in urmă, să înlesnească accesul 
lor neîngrădit la cuceririle științei 
și tehnicii moderne,- să contribuie 
la asigurarea stabilității economice 
mondiale, la depășirea actualei crize 
economice.

Cei doi conducători de partid au 
exprimat solidaritatea partidelor lor 
cu lupta poporului din Nicaragua, 
cu a poporului palestinian și a re
prezentantului său legitim O.E.P., cu 
toate popoarele care se ridică împo

succesele s-au obținut în condiții
le economisirii a 510 000 kWh e- 
nergie electrică, 85,2 tone metal și 
260 000 mc gaz metan.

9 Acțiunile politico-educative și 
măsurile tehnico-organizatorice ini
țiate de organizațiile de partid, 
consiliile oamenilor muncii și or
ganizațiile de masă și obștești din 
unitățile economice și localitățile ju
dețului Timiș pentru recuperarea 
materiilor prime și materialelor re- 
folosibile s-au soldat cu realizări 
remarcabile. în perioada care a 
trecut de la începutul anului, în a- 
cest județ au fost recuperate și pre
date pentru reintroducerea în cir
cuitul productiv 39 492 tone de oțel, 
fontă, bronz, plumb și aluminiu, 
3 611 tone hirtie și cartoane, 91 
tone materiale textile, 22 935 anve
lope, cantități superioare realizări
lor înregistrate în aceeași perioadă 
a anului trecut.

B Un colectiv de proiectanțî din 
cadrul Centrului de calcul al Com
binatului siderurgic Galați a reali
zat și pus în funcțiune un sistem 
informatic pentru conducerea ope
rativă a producției pe fluxul oțe- 
lării - sector' semifabricate - lami
noare - finisoare, sistem care furni
zează informațiile necesare realiză
rii produselor în conformitate cu 
tehnologiile de fabricație. Funcțio
narea sistemului este asigurată de 
o rețea de teleprelucrare a date
lor alcătuită din calculatoare elec
tronice. El determină creșterea in
dicelui de valorificare a materiilor 
prime și materialelor, reducerea 
consumului de energie, diminuarea 
stocurilor interfazice și îmbunătăți
rea disciplinei contractuale.

El Prin aplicarea unui riguros pro
gram de măsuri tehnico-organizato
rice și prin îmbunătățirea tehnolo
giilor de fabricație, de la începu
tul anului pînă in prezent, oame
nii muncii din unitățile economice 
ale județului Vaslui au economisit
7,3 milioane kWh energie electrică 
și 5 250 tone combustibil conven
țional. Totodată, ei au recuperat și 
reintrodus în circuitul productiv pes
te 930 tone metal. Cele mai bune 
rezultate au obținut întreprinderea 
de rulmenți Bîrlad, întreprinderea 
mecanică și întreprinderea de ma
teriale izolatoare Vaslui. 

triva imperialismului, colonialismu
lui și rasismului, pentru libertate, 
independență națională, democrație, 
pentru progres și socialism.

Avînd în vedere rolul dposebit ce 
revine în zilele noastre acțiunii ho- 
tărîte și eforturilor conjugate ale 
maselor populare, ale popoarelor in 
evoluția societății contemporane, to
varășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Gerardo Iglesias au subliniat 
importanta întăririi colaborării și 
solidarității partidelor comuniste și 
muncitorești — ca o cqndiție esen
țială a unirii tuturor forțelor re
voluționare. democratice și progre
siste. in lupta pentru progres social 
și pace în lume — pe baza deplinei 
egalități, a stimei și respectului re
ciproc. a dreptului fiecărui partid de 
a-și elabora în mod independent linia 
sa politică generală, potrivit condi
țiilor concrete din țara în care își 
desfășoară activitatea, de a-și rezolva 
de sine stătător problemele interne, 
fără nici un amestec din afară. în 
același timp, a fost subliniată nece
sitatea dezvoltării colaborării și con
lucrării partidelor comuniste si mun
citorești cu partidele socialiste, so- 
cial-democrate. cu alte forte demo
cratice. progresiste, aceasta consti
tuind o necesitate istorică, ce răs
punde năzuințelor de pace, prietenie, 
progres și colaborare ale tuturor na
țiunilor. de făurire a unei lumi mai 
bune si mai drepte pe planeta 
noastră.

De comun acord s-a evidențiat că 
vizita la București a tovarășului 
Gerardo Iglesias, convorbirile cu to
varășul Nicolae Ceausescu au prile
juit un rodnic schimb de păreri si 
experiență, constituie o contribuție 
însemnată la întărirea relațiilor din- 
tră Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Spania, dintre 
cele două țări si popoare prietene.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă prietenească, cordială.
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dențești. Galele Amfiteatru la... 
Iași

16,45 Săptămînă politică
17,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal (parțial color) 0 Sub 

semnul anului jubiliar
19,20 Noi și copiii noștri. Veniți, privi

ghetoarea cîntă... Reportaj
19,40 Cascadorii rîsului
19,55 Teleenciclopedia

Unități turistice
Județul Argeș, renumit pentru 

pitorescul locurilor și pentru bogă
ția folclorului, dispune de atrăgă
toare unități turistice. Printre aces
tea se numără hanul „Piatra Cra
iului", amplasat pe șoseaua naționa
lă Pitești — Brașov la 10 kilometri 
de localitatea Podul Dîmboviței, in
tr-un decor montan deosebit de pi
toresc. Unitatea are camere cu două 
și cu trei paturi și restaurant.

în centrul frumoasei stațiuni Ru- 
căr, construcție cu arhitectură spe
cifică zonei, îmbinînd în mod ar
monios utilul, modernul și specifi-

Administrația de Stat Loto-Pronosport Informează :
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA „EXCURSIILOR" LA LOTO DIN 18 MAI 1984
FAZA I

EXTRAGEREA I : 66 1 39 12 13 89 
71 23 53.

EXTRAGEREA A II-a : 3 42 65 
37 21 61 43 36 20.

Cronica ziiei
Ministrul afacerilor externe. Ștefan 

Andrei, a primit pe Aii Kassim al 
Mansour, noul ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Arabe Yemen în Republica Socialistă 
România, in legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor sale de acre
ditare.

*
La Muzeul literaturii române din 

Capitală a fost deschisă, vineri la 
amiază, o expoziție fotodocumentară, 
„Franz Kafka", dedicată centenarului 
nașterii scriitorului. Prin intermediul 
a circa 120 de fotocopii sînt prezen
tate imagini semnificative din viața 
și activitatea literară a scriitorului. 
Un loc distinct ocupă edițiile româ
nești din opera lui Franz Kafka și 
exegezele critice apărute de-a lungul 
timpului în țara noastră.

La festivitatea de deschidere a ex
poziției au luat parte reprezentanți 
ai Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste. Ministerului Afacerilor Ex
terne, Uniunii scriitorilor, un nu
meros public. Au fost prezenți An
dreas Berlakovich, ambasadorul Aus
triei la București, și membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 19 

mai, ora 21 — 22 mai, ora 21. în țară. î 
Vremea va fi caldă, cu cer schim
bător. Vor cădea ploi locale, îndeosebi 
sub formă de aversă, însoțite de 
descărcări electrice, în cea mai mare 
parte a țării. Izolat, cantitățile de apă 
pot depăși 20 de litri pe metrul pătrat 
în 24 de ore. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat, cu intensificări de scurtă 
durată, mai ales în zona de munte. 
Temperaturile minime, noaptea, vor fi 
cuprinse între 8 și 16 grade, cele ma
xime, ziua, între 20 și 30 de grade. Pe 
alocuri, dimineața, se va produce ceață 
slabă. în București : Vreme caldă cu 
cer schimbător, favorabil ploii sub for
mă de aversă și descărcărilor electrice. 
Vînt slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 12 
și 15 grade, cele maxime între 26 și 29 
de grade. Dimineața, ceață slabă. 
(Ileana Mihăilă, meteorolog de ser
viciu).

20.25 Film serial : „Un August în flă
cări". O producție a Televiziunii 
române realizată în Centrul de 
producție cinematografică „Bucu
rești". Scenariul : Eugen Barbu, 
Nicolae Mihail. Episodul 8

21.15 Cu mască... fără mască (color)
22.15 Telejurnal (parțial color) © Sport
22,30 Melodii de neuitat, romanțe, cîn- 

tece îndrăgite (color)
23,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal 0 Sub semnul anului 

jubiliar
19.20 Buletinul rutier al Capitalei
19,40 Moștenire pentru viitor. Nichita 

Stănescu
20.20 De pretutindeni
20,35 Festivalul muzicii românești. Iași 

1984 (I)
21.25 Film serial : Zborul „Vulturului". 

Partea I
22,15 Telejurnal 0 Sport
22,30 Bună seara, fete, bună seara, 

băieți !
23,00 închiderea programului

în județul Argeș
cui tradițional, hanul „Rucăr" este 
un loc agreabil pentru petrecerea 
concediului și, totodată, un punct 
de plecare în excursii către Cheile 
și Peștera Dimbovicioarei sau in 
munții din apropiere.

Prin Agenția de turism din Bucu
rești (str. 13 Decembrie nr. 26, în 
holul casei de bilete a Sălii Pala
tului, tel. 1,4 52 09) se pot face re
zervări de locuri pentru serii com
plete sau pentru cîteva zile.

în fotografie : hanul „Rucăr" — 
județul Argeș.

FAZA A II-A
EXTRAGEREA A III-A : 52 6.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 

975 368 lei. din care 35 846 lei report 
la categoria 1, faza I.

IN iNTIMPINAREA ZILEI DE 23 AUGUST] 

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

Publicăm în continuare rezultatele obținute în întrecerea socialistă 
de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din industrie, unități agri
cole, construcții și din transporturi.

Potrivit punctajului general, stabilit pe baza realizării indicatorilor 
prevăzuți în criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la 30 aprilie ‘), 
pe primele locuri se situează :
ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI 

ȘI DISTRIBUȚIEI ENERGIEI 
ELECTRICE

Locul I : întreprinderea de ex
ploatare și întreținere a rețelelor Și 
instalațiilor energetice și de dis
tribuție a energiei electrice și ter
mice Suceava cu 731,6 puncte.

întreprinderea s-a încadrat în 
repartițiile de energie electrică și 
a depășit principalii indicatori de 
pian cu : 22,9 la sută la producția 
netă in activitatea de construcții- 
montaj și la productivitatea mun
cii ; cheltuielile maxime la 1000 
lei producție de construcții-mon- 
taj au fost mai mici decit cele 
planificate cu 4,9 la sută, iar cele 
prevăzute în buget cu 0,4 la sută ; 
consumul propriu tehnologic a 
fost mai mic decit cel normat cu 
0,6 la sută.

Locul II : întreprinderea de ex
ploatare și întreținere a rețelelor 
și instalațiilor energetice și de dis
tribuție a energiei electrice și ter
mice Timișoara cu 690,1 puncte.

Locul III : întreprinderea de ex
ploatare și întreținere a rețelelor 
și instalațiilor energetice și de dis
tribuție a energiei electrice și ter
mice Rm. Vîlcea cu 453,4 puncte.

ÎN DOMENIUL FORAJULUI
SONDELOR DE ȚIȚEI ȘI GAZE
Locul I : Schela de foraj Meli- 

nești, județul Dolj, cu 589,9 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 7,7 la sută la 
sonde terminate din foraj, 16,5 la 
sută la producția fizică, 41,4 Ia sută 
la viteza de lucru la forajul de 
cercetare geologică, 8,3 la sută la 
volumul producției normate ce re
vine pe o persoană ; prețul de cost 
al lucrărilor de foraj efectiv reali
zate a fost mai mic decit cel pla
nificat cu 2,6 la sută, iar consumu
rile de materii prime și materiale 
au fost mai mici decit cele nor
mate cu 16 la sută.

Locul II : întreprinderea de fo
raj „Petromar" — Constanța- cu
548,3 puncte.

ÎN INDUSTRIA
PRODUSELOR REFRACTARE

Locul I : întreprinderea de pro
duse cărbunoase Slatina cu 705 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,1 la sută la pro
ducția fizică, 8,7 la sută la produc
ția marfă vindută și încasată, 7,5 
la sută la productivitatea muncii ; 
depășiri de plan au mai fost ob- 
țintite la producția netă și la.'be?: 
neficii ; cheltuielile materiale la . 
1 000 -Iei producție marfă -âu. fost

Locul I : Combinatul petrochimic 
Pitești cu 486 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 13,2 la sută la 
producția netă. 4 la sută la pro
ducția marfă vindută și încasată ; 
depășiri de plan au mai fost obți
nute Ia export, producția fizică și 
la beneficii; cheltuielile totale.la 
1 000 lei producție marfă au fost 

. mai mici,, decit, cele, - planificate cu. 
1.9 lâ sută, iar cele materiale cu 

. ____ ____  __ ___ 1,8 la șută. ...
mai mici decit cele planificate cu ■■ .
2,7 la sută.

Locul II : întreprinderea „Răsă- 
ritul“-Brașov cu 638,9 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
produse refractare Aleșd, județul 
Bihor, cu 489,4 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI — 

SUBRAMURA UTILAJ 
ENERGETIC. PETROLIER, 
PENTRU METALURGIE, 

CHIMIE, MATERIALE 
DE CONSTRUCȚII 
ȘI ALTE RAMURI

Locul I : întreprinderea de piese 
turnate Cîmpina cu 773,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 11,1 la sută la 
producția fizică, 3,5 la sută la pro
ducția marfă vindută și încasată,
4.4 la sută la producția netă ; de
pășiri de plan au mai fost obținu
te la export și la beneficii ; con
sumurile de materii prime și ma
teriale au fost mai mici decit cele 
normate cu 7,7 la sută, iar cele de 
energie electrică și combustibili cu
1.5 la sută.

Locul II : întreprinderea meca
nică Tirgoviște cu 705,3 puncte.

Locul III : întreprinderea de u- 
tilaj chimic „Grivița roșie“-Bucu- 
rești cu 701,3 puncte.
ÎN INDUSTRIA ELECTRONICA 

ȘI TEHNICA DE CALCUL, 
ECHIPAMENTE PENTRU 

TELECOMUNICAȚII 
ȘI AUTOMATIZĂRI

Locul I : întreprinderea „Co- 
nect“-București cu 654,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5 la sută la pro
ducția. fizică. 9,7 la sută la produc
ția marfă vindută și încasată. 6,2 
la sută la producția netă : depășiri 
de plan au mai fost obținute la 
export și la beneficii ; consumurile 
de materii prime și materiale au

”) indicatorii privind producția 
netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție șj bene
ficiile sînt calculați pe trei luni.

Știri s p
RUGBI: Formațiile României 

și Scoției
La meciul România — Scoția, care 

se va juca duminică, de la ora 17. 
la stadionul „23 August", vor fi ali
niate următoarele formații :

ROMANIA : Florea — Lungu. Mar- 
ghescu. Vărzaru, /ildea — Alexan
dru. Paraschiv (căpitanul echipei) — 
Rădulescu. Șt. Constantin, Murariu 
— L. Constantin. Dumitru — Pașcu, 
Munteanu. Bucan. 

fost mai mici decit cele normate 
cu 1,3 la sută, iar cele de energie 
electrică și combustibili cu 8 la 
sută.

Locul II : întreprinderea „Elec- 
troaparataj“-București cu 613,3 
puncte.

Locul III : întreprinderea de fe
rite Urziceni cu 591,8 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI — 

ALTE MINISTERE
Locul I : Întreprinderea de utilaj 

chimic Borzești, județul Bacău, cu 
1 098,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 38,3 la sută la
producția netă. 21.5 la sută la pro
ducția marfă vindută și încasată, 
37.8 la sută la productivitatea mun
cii ; depășiri de plan au mai fost 
obținute la producția fizică și la 
beneficii ; cheltuielile totale și ma
teriale la 1 000 lei producție marfă 
au fost mai mici decit cele plani
ficate.

Locul II : întreprinderea de pro
ducție industrială pentru construc
ții căi ferate Harghita — Miercu- 
rea-Ciuc cu 1 071,2 puncte.

Locul III : întreprinderea de re
parații utilaj minier Tirgu Jiu cu 
964,7 puncte.

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA RAFINĂRII 

ȘI PETROCHIMIE

ÎN INDUSTRIA CHIMICA
— SUBRAMURA PRELUCRAREA 

CAUCIUCULUI ȘI MASELOR 
PLASTICE

Locul I : Combinatul de 
tehnice din cauciuc Pitești 
puncte.

Principalii indicatori de , 
fost depășiți cu : 2,9 la sută la pro
ducția fizică, 9,1 la sută la produc
ția netă, 21,9 la sută la export, 3,8 
la sută la producția marfă vindută 
și încasată, 14,9 la sută la beneficii; 
depășiri de plan au mai fost obți
nute la livrări de mărfuri la fon
dul pieței ; cheltuielile totale la 
1 000 lei producție marfă au fost 
mai mici decit cele planificate cu
1.2 la sută, iar cele materiale cu
2.3 la sută.

Locul II : întreprinderea de an
velope „Victoria“-Florești, județul 
Prahova, cu 663,2 puncte.

Locul III : întreprinderea de ar
ticole tehnice din cauciuc Brașov cu 
630 puncte.

articole 
cu 786,7
plan au

de con- 
— Cluj-
plan au

ÎN INDUSTRIA 
CELULOZEI ȘI HÎRTIEI

Locul I : Întreprinderea 
fecții din carton „Mucart" 
Napoca, cu 823,4 puncte.

Principalii indicatori de „__ ___
fost depășiți, cu : 13,4 la sută la 
procfucția fizică ; 7,9 la sută la pro
ducția netă, 5,9 la sută la pro
ductivitatea muncii, 3,8 la sută la 
beneficii; depășiri de plan au mai 
fost obținute la export și la pro
ducția marfă vindută și încasată ; 
consumurile de energie electrică 'și 
combustibili au fost mai mici decit 
cele normate cu 14,5 la sută.

Locul II : întreprinderea de hirtie 
cretată și carton ondulat Ghimbav, 
județul Brașov, cu 708 puncte.

Locul III : Combinatul de celu
loză și hirtie Brăila, cu 537,8 
puncte.
ÎN INDUSTRIA TRICOTAJELOR
Locul I : întreprinderea de trico

taje și perdele Pașcani, județul 
Iași, cu 732,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 20,5 Ia sută la

o r t i v e
SCOȚIA : Dods — Pollock. John

stone, Renwick, Robertson — Rut
herford, Laidlaw — Leslie, Beattie, 
Me. Gaughey — Tomes Campbell — 
Rowan. Callander. Aitken (căpitanul 
echipei).

Va arbitra O.E. Doyle (Irlanda).
Amintim că meciul care va avea 

loc duminică este cel de-al doilea 
dintre echipele României și Scoției, 
primul disputîndu-se în 1981. la 
Edinburg, scor 12—6 pentru gazdele 
de atunci. 

producția fizică, 3,6 la sută la pro
ducția netă ; depășiri de plan au 
mai fost obținute la export, pro
ducția marfă vindută și încasată, 
productivitatea muncii și la. bene
ficii ; consumurile de materii .‘pri
me și materiale au fost mai mici 
decit cele normate cu 2,4 la sută, 
iar cele de energie electrică și com
bustibili cu 12,8 la sută.

Locul II : întreprinderea de mă
nuși și ciorapi Agnita, județul 
Sibiu, cu 709,8 puncte.

Locul III : întreprinderea de tri
cotaje „Zimbrul" — Suceava cu 
511,9 puncte.

IN INDUSTRIA VINULUI, BERII, 
SPIRTULUI, AMIDONULUI, 

APELOR MINERALE 
ȘI TUTUNULUI

Locul I : întreprinderea de țiga
rete București cu 1 111,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1,5 la sută la pro
ducția fizică, 0,4 la sută la produc- | 
ția netă, 23,9 la sută la producția 
marfă vindută și încasată. 6,8 la 
sută la productivitatea muncii, 6,6 
la sută la livrări la fondul pieței ; 
depășiri de plan au mai fost ob
ținute la beneficii ; consumurile de 
materii prime și materiale au fost 
mal mici decit cele normate cu 10 
la sută, iar cele de energie electri
că și combustibili cu 16,2 la sută.

Locul II : întreprinderea de vi
nuri și șampanie „Zarea" — Bucu
rești cu 987,2 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
bere Constanța cu 952,2 puncte.
ÎN AGRICULTURA DE STAT — 
UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL
Locul I : întreprinderea avicolă 

de stat Bacău cu 860 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 14,5 la sută la 
efectivele de păsări la sfîrșitul pe
rioadei, 22,5 la sută la producția și 
la livrările de carne la fondul de 
stat, 29,7 la sută la producția de 
ouă, 33,2 la sută la livrările de ouă 
la fondul de stat ; depășiri de plan 
au mai fost obținute Ia beneficii ; 
cheltuielile la 1 000 lei producție 
marfă au fost mai mici decit cele 
planificate.

Locul II : întreprinderea avicolă 
de stat Buftea cu 733 puncte.

Locul III : întreprinderea avicolă 
de stat Brașov cu 360 puncte.

ÎN SECTORUL
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ 

AL CONSILIILOR POPULARE 
JUDEȚENE

Locul I : Trustul antrepriză gene
rală de construcții-montaj Bacău 
cu 975,6 puncte.

Principalii indicatori de plan, au 
fost depășiți cu : 14,8 la sută la 
producția de construcții-montaj 
terminată, 34,1 la sută la numărul 
de locuințe date în folosință, 1 la 
sută., la „productivitatea, muncii ; de
pășiri de plan au mai fost obținute 
la beneficii ; cheltuielile totale la 
1 000 lei producție au fost mai mici 
decit cele planificate cu 1,7 la sută, 
iar cele materiale cu 6,9 la sută ; 
consumurile de ciment, metal, com
bustibili și carburanți au fost mai 
scăzute decit cele normate.

Locul II : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții-montaj Timi
șoara cu 940,9 puncte.

Locul III : întreprinderea antre
priză de construcții-montaj Vîlcea 
cu 847,4 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR AERIENE 

ȘI NAVALE
Locul I : întreprinderea de ex

ploatare portuară Constanța — Mi
nisterul Industriei Metalurgice — 
cu 726,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3,2 la sută la vo- 
lumul activității exprimat prin in
dicatorul specific, 18,2 la sută la 
venituri brute, 2,7 la sută la utili
zarea mijloacelor de transport ; de
pășiri de plan au mai fost obținute 
la producția netă, productivitatea 
muncii și la beneficii.

Locul II : întreprinderea de ex
ploatare portuară Constanța — Mi
nisterul Transporturilor și Teleco
municațiilor — cu 606,3 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
aviație utilitară București cu 317,4 
puncte.

ÎN DOMENIUL POȘTEI
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR

Locul I : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Galați cu 
401 puncie.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3 la sută la volu
mul activității de poștă și teleco
municații, 5,8 la sută la prestări de 
servicii pentru populație, 4 la sută 
la beneficii, 3,3 la sută Ia volumul 
de activitate pe o persoană.

Locul II : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Suceava cu
358.2 puncte.

Locul III : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Bihor c
347.2 puncte.

FOTBAL. La stadionul Dinamo 
din Capit-’’ va avea loc astăzi, de 
la ora 17,30, meciul Dinamo — F.C. 
Argeș, restanță din campionatul di
viziei A.

BOX. Azi, ultima gală a turneului 
primilor patru pugiliști. la sala Flo- 
reasca. de la ora 17,30.

POLO. în turneul de polo pe apă 
de la Tbilisi, selecționata României 
a invins formația R.S.S. Gruzine cu 
scorul de 14—11. într-un alt joc. re
prezentativa U.R.S.S. a întrecut cu 
12—4 echipa Bulgariei.

Caraș-Severin. Sub generi
cul „Zilele culturii", la Caransebeș 
se desfășoară manifestări politi
co-ideologic© și cultural-artistice 
dedicate aniversării victoriei revo
luției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă 
și Congresului al Xlll-lea al parti
dului. Au loc vernisări de expoziții, 
mese rotunde, simpozioane, expu
neri cu tema „Orașul Caransebeș în 
anul 40 al libertății noastre", spec
tacole muzical-coregrafice. (Nicolae 
Cătană).

Mureș de manifes
tări organizate în intimpinarea ce

lor două mari evenimente politice 
ale acestui an, în județul Mureș 
s-au desfășurat fazele de masă și 
pe zone ale concursului „Ani de 
glorii, ani de lumină", la care au 
participat peste 1 500 de tineri mu
reșeni — muncitori, elevi, membri 
cooperatori și studenți. Concursu
rile au pus in valoare cunoașterea 
temeinică de către tinerii mureșeni 
a istoriei patriei și a realizărilor 
obținute de poporul nostru în cei 
40 de ani ai libertății noastre. Ele 
au fost însoțite de spectacole oma
giale, la care și-au dat concursul 
formații artistice laureate ale Fes
tivalului național „Cintarea Româ
niei" (Gheorghe Giurgiu).

Botoșani. Boto?anl 
inaugurat „Luna culturii cinemato
grafice", amplă suită de mani
festări cultural-educative ajunsă la 
cea de-a X-a ediție. Sub genericul 
„Omagiu marilor evenimente poli
tice ale anului", manifestările ce 
urmează a se desfășura in fiecare 
dintre localitățile județului au fost 
grupate în mai multe cicluri, între 
care : „Decada filmului românesc 
de actualitate", „Săptămînă filmului 
pentru copii și tineret". „Decada 
filmului românesc inspirat din mari 
opere literare", „Zilele filmului do
cumentar". (Silvestri Ăilenei).

Hunedoara. întreprinderea

cinematografică județeană, în cola
borare cu studioul cinematografic 
„Al. Sahia", a organizat, la cămi
nul cultural din Ilășdău, o seară 
a filmului de etnografie și folclor. 
Numeroșii participant au vizionat 
în premieră documentarele „Căma
șa românească", „Izvoare veșnic 
vii", „Cintarea României" și „Nunta 
de la Dăbîca". (Sabin Cerbu).

Alba. în această lună, în ora
șele și comunele județului se des

fășoară cea de-a XV-a ediție a 
Festivalului cultural-artistic „Co
morile Albei", care programează 
simpozioane, evocări, dezbateri, 
schimburi de experiență pe teme 
ale activității politico-educative, 
vernisarea expozițiilor de artă 
plastică ale membrilor filialei ju
dețene a Uniunii artiștilor plastici 
și de artă populară din Țara Moți
lor, serbarea folclorică „Obiceiuri 
și datini de pe Valea Secașului" etc. 
(Ștefan Dinică).

Bacău La Hăcăciuni, comună 
cu bogată activitate cultural-artis- 
tică din județul Bacău, a fost orga
nizată o expoziție de artă populară 

cu caracter permanent, care pune 
în valoare portul tradițional mol
dovenesc de pe Valea Șiretului. (Gheorghe Baltă).

Timiș, I” Șc0HIe dir> județul 
Timiș s-a desfășurat cea de-a 3-a 
ediție a Săptămînii învățămintului 
timișean, manifestare care a reunit 
o amplă suită de manifestări poli
tico-educative, metodico-științifice, 
cultural-artistice și sportive. De un 
real interes din partea elevilor și a 
cadrelor didactice s-au bucurat se
siunea de comunicări și referate 
„Educația științifică și tehnică a e- 
levilor", dezbaterile și mesele ro
tunde pe teme educative, acțiunile 
de orientare școlară și profesională, 

concursul „Meseria, brățară de 
aur", expozițiile de creație tehnico- 
științifică și de artă, spectacolul 
artistic-omagial „Te slăvim, partid 
iubit", competițiile sportive dotate 
cu cupa „9 Mai" etc. (Cezar Ioana).

Argeș °r§anizarea consi
liului municipal de educație poli
tică și cultură socialistă s-a inau
gurat programul de manifestări 
politice și cultural-artistice „Pitești 
— coordonate în timp", aflat la a 
cincea ediție. Zilnic au loc simpozi
oane și expuneri pe teme de poli
tică internă și internațională, spec
tacole cultural-artistice, vernisarea 
de expoziții. (Gheorghe Cirstea).
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Pentru recunoașterea drepturilor inalienabile ale poporului 
namibian la libertate si autodeterminare

O declarație a președintelui S.W.A.P.O.

NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). 
Grupul țărilor arabe la O.N.U. a ce
rut convocarea de urgentă a Consi
liului de Securitate pentru a lua în 
discuție atacul întreprins de forțele 
israeliene împotriva taberei de refu- 
giați palestinieni de la Ain Heloue, 
din sudul Libanului. Data întrunirii 
consiliului, informează agenția A.P., 
va fi stabilită în urma consultărilor 
ce au loc între membrii acestui organ 
al O.N.U.

O cerere în acest sens a fost for
mulată și de' Comitetul Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei. Intr-un mesaj transmis pre
ședintelui pe luna în curs al Consi
liului de Securitate se menționează 
că 60 de palestinieni au fost uciși sau

răniți de forțele israeliene în cursul 
acțiunii lor împotriva taberei de re- 
fugiați de la Ain Heloue.

Numeroși primari, reprezentanți 
sindicali și alte notabilități palesti
niene din Cisiordania, aflată sub 
ocupația Israelului, au denunțat ata
cul lansat, de forțe israeliene asupra 
taberei de refugiați palestinieni de 
la Ain Heloue, din sudul Libanului. 
Noile asasinate constituie o conti
nuare a masacrelor de la Sabra și 
Chatila și vizează lichidarea mișcării 
palestiniene și Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, se arată in
tr-un comunicat dat publicității de 
notabilitățile palestiniene și citat de 
agenția France Presse.

(Agerpres)

Expoziție de carte 
politică și științifică

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
La librăria „Casa cărții" din 
Moscova a fost inaugurată o ex
poziție de carte politică și știin
țifică a Editurii „Pergamon 
Press".

La loc de frunte sînt expuse 
volumul „Nicolae Ceaușescu - 
Constructorul României moderne 
- om de stat de talie interna
țională" și lucrarea „Polimeri- 
zarea stereospecifică a izoprenu- 
lui" a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
apărută in editura britanică în 
1983.

LUANDA 18 (Agerpres). — Orga
nizația Poporului din Africa de Sud- 
Vest respinge încercările regimului 
rasist din R.S.A. de a condiționa ac
cesul la independență al Namibiei, 
a declarat la Luanda președintele 
S.W.A.P.O., Sam Nujoma. La recen
tele convorbiri de la Lusaka, a subli
niat el, delegația regimului de la 
Pretoria a demonstrat că nu dorește 
reglementarea problemei namibieng, 
încercînd să-i prezinte drept parte
neri de tratative pe așa-zișii repre
zentanți ai „partidelor interne" de 
la Windhoek. S.W.A.P.O., a precizat 
Nujoma, a avut convorbiri doar cu 
delegația R.S.A,, în cadrul lor subli
niind necesitatea semnării .unui acord 
de încetare a focului și a trecerii la 
aplicarea prevederilor rezoluției 435 
a Consiliului de Securitate al O.N.U., 
fără nici un fel de amendamente. In 
condițiile în care reprezentanții Pre
toriei au torpilat negocierile, poporul

namibian, sub conducerea repre
zentantului său legitim — S.W.A.P.O. 
— își va intensifica lupta armată 
pentru recunoașterea drepturilor lui 
inalienabile la libertate și autodeter
minare. Totodată, a arătat Sam Nu
joma, S.W.A.P.O. este gata pentru 
noi tratative cu R.S.A., care să ducă 
la crearea unui cadru favorabil pen
tru desfășurarea de alegeri sub su
pravegherea O.N.U. și la proclamarea 
independenței Namibiei.

STOCKHOLM 18 (Agerpres). — în 
cadrul unei conferințe de presă or
ganizate la Stockholm, Oliver Tambo, 
președintele Congresului Național A- 
frican (A.N.C.) din Africa de Sud, a 
arătat că organizația sa va continua 
lupta pînă la lichidarea totală a sis
temului de apartheid existent în 
R.S.A. Atîta vreme cit există siste
mul de apartheid, a spus el, nu este 
posibilă instaurarea păcii și stabili
tății în sudul continentului.

împotriva prezenței militare străine
LISABONA 18 (Agerpres). — 

Construirea de obiective militare 
americane pe pămîntul Portugaliei 
constituie o încălcare a prevederi
lor constitutionale ale tării si o sfi
dare la adresa forțelor iubitoare 
de pace din această tară, se spune 
într-o declarație a 
garve a Partidului 
tughez. în această

secției din Al- 
Comunist Por- 
provincie sudi-

*
că a tării, proclamată de autori- ț
tățile locale zonă denuclearizată. 
urmează să se construiască o sta- ) 
tie militară americană de ghidare ț 
a rachetelor. In declarație, popu- i 
latia provinciei este chemată să-si ' 
unească eforturile pentru a lupta ț 
pentru pace. împotriva cursei înar- i 
mărilor. ’

nuclear — ia nivelul

ESSEN

i „Armamenîui
| PARIS. în încheierea Conferinței 
4 naționale a mișcării franceze pen- 
< tru pace, la care au participat de- 
ț legații din toate zonele tării, pre- 
l cum și din Anglia, R.F.G., S.U.A. 
/ și din alte țări, au fost adoptate o 
ț serie de documente în care s.e re- 
6 liefează necesitatea stringentă a 
s opririi cursei înarmărilor. în . _ 
l derea atingerii acestui obiectiv se 
/ impune și lărgirea mișcării de masă 
ț pentru pace — subliniază apelul 
i adresat de conferință — care tre- 
» buie să urmărească, de asemenea.

cei mai scăzut!"

VS-

I adresat de conferință —
» buie să urmărească, de
/ reducerea la nivelul cel mai scăzut 
la înarmărilor nucleare, -a tuturor 
t .............................................. "

ț

armelor de distrugere în masă. Re- 
levînd că lupta mișcării pentru

pace este 
poarelor, 
în sprijinul inițiativelor privind 
încetarea experiențelor cu arma 
nucleară, crearea de zone libere de 
arme nucleare in Europa, încheierea 
unui acord între cele două alianțe 
militare, care să prevadă nerecurge- 
rea la forță, interzicerea armelor 
atomice, chimice și bacteriologice 
și a folosirii spațiului cosmic în 
scopuri militare.

Programul adoptat de conferință 
prevede desfășurarea, în luna oc
tombrie, in 200 de orașe ale Fran
ței, a unor manifestații de amploare 
în sprijinul păcii și dezarmării.

în interesul tuturor po- 
conferința s-a pronunțat 

inițiativelor 
cu

„Cine luptă pentru viață trebuie să Supte 
împotriva armelor atomice"

HAGA. Ca un ecou al marilor 
manifestații populare împotriva ar
melor nucleare, ministrul olandez 
al apărării a declarat că in Olanda 
nu vor putea fi instalate toate cele 
48 de rachete „Cruise" prevăzute in 
planul N.A.T.O. Iar primul ministru, 

i Ruud Lubbers, a declarat că gu- 
1 vernul s-ar putea vedea nevoit să 
l demisioneze dacă nu va reuși să gă- 
1 sească, in problema rachetelor, o 
J soluție acceptabilă pentru parla- 
1 ment, in cadrul căruia, după cum 
4 este știut, se manifestă o puterni- 
I că opoziție față de amplasarea ra- 
ț chetelor cu rază medie de acțiune. 
4 Observatorii apreciază că aceste 
î luări de poziție sînt rezultatul lup- 

Ț tei hotărite a maselor populare 
l care, cu prilejul recentei „Săptă- 
'/ mini de acțiune pentru pace", și-au 
') manifestat viguros împotrivirea 
i față de planul N.A.T.O. în cadrul a 
| circa 2 000 de manifestații, adunări 
1 populare și marșuri. Intr-o singură

zi la 
parte
Deosebit de impresionante au fost i 
manifestațiile in cadrul cărora s-a > 
dat foc machetelor reprezentind ra- i 
chetele cu rază medie de acțiune, > 
iar la semnalul sirenelor oamenii ț 
s-au aruncat cu miile la pămint, 1 

, simbolizînd victimele unui așa-zis ’ 
război nuclear „limitat" preconizat 
să se desfășoare in Europa.

In același sens, Asociația medici
lor olandezi pentru pace a cerut 
guvernului, intr-o scrisoare deschi
să, să respingă staționarea rachete
lor cu rază medie de acțiune pe te
ritoriul țării. Iar in lucrarea apăru
tă la Haga sub egida asociației și 
avînd ca titlu „Cine luptă pentru 
viață trebuie să lupte împotriva ar
melor atomice" se atrage atenția 
asupra consecințelor grave ale am
plasării rachetelor pe teritoriul ță
rii, ca și ale prezenței armelor nu
cleare pe continentul european, in 
general.

aceste manifestații au luat 
■peste 400 000 de persoane.

I „Eirini !“ - pace ! Sub această deviză s-a desfășurat recent un marș pe
1 ruta Marathon - Atena, la care au luat parte zeci de mii de persoane, 
ț Fotografia înfățișează un grup de tineri participanți la această acțiune 

populară

I*

I

Deschiderea lucrărilor Congresului 
Partidului Social-Democrat din R.F.G.
BONN 18 (Agerpres). — La Essen 

au început lucrările Congresului 
Partidului Social-Democrat din 
R.F.G., principala formațiune politică 
de opoziție.

în discursul inaugural, relatează 
agențiile internaționale de presă, 
fostul cancelar Helmut Schmidt a 
evidențiat poziția partidului în pro
bleme ce privesc situația internă in 
domeniul economic și social, relevînd 
că în prezent în țară există 2,25 mili
oane persoane fără loc de muncă, 
rata șomajului fiind cu 25 la sută 
mai mare față de anul 1982. Pe plan

extern, Helmut Schmidt a arătat că 
P.S.D. se pronunță în favoarea 
destinderii și dezarmării.

în raportul prezentat congresului, 
Hans Jochen Vogel, președintele for
mațiunii parlamentare a P.S.D., a 
formulat critici la adresa politicii 
economice, sociale și în domeniul 
militar a guvernului U.C.D./U.C.S. — 
P.L.D.

Cei 400 de delegați la congres au 
adoptat o rezoluție de solidaritate cu 
greviștii din industriile metalurgică 
și tipografică, relatează agenția 
D.P.A.
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Vizita unei delegații, 
a Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia in R. P. Chineză

BEIJING 18 (Agerpres). — O de
legație a Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, condusă de Dragoslav 
Markovici. președintele Prezidiului 
C.C. al U.C.I., a sosit vineri la 
Beijing pentru o vizită oficială de 
prietenie în R.P. Chineză, la invi
tația C.C. al P.C. Chinez. La aero
portul din capitala chineză, delega
ția a fost salutată de Hu Yaobang, 
secretar general al C.C. al P.C., Chi
nez. de alte oficialități.

în cursul vizitei — relevă agen
ția China Nouă — conducătorii ce
lor două partide vor avea convor
biri asupra relațiilor bilaterale și a 
problemelor internaționale de inte
res comun.

AMERICA CENTRALĂ

Opoziția salvadoriană se pronunță pentru 
soluționarea politică a conflictului din țară

LA ÎNCHEIEREA CELEI DE-A 37-A SESIUNI A ADUNĂRII MONDIALE 
A SĂNĂTĂȚII - ale cărei lucrări s-au desfășurat la Geneva — participanții 
au adoptat o rezoluție prin care se cere statelor membre ale Organiza
ției Mondiale a Sănătății să sprijine eforturile de îmbunătățire a asis
tenței sanitare în țările în curs de dezvoltare. A fost aprobat, de ase
menea, un program pe termen lung — „Sănătate pentru toți pînă in 
anul 2000" — care cuprinde măsuri destinate extinderii rețelei sanitare

SOFIA

Convorbiri bulgaro-ungare

ROMA 18 (Agerpres). — Frontul 
Democratic Revoluționar (F.D.R.) și 
Frontul Farabundo Marti pentru Eli
berare Națională (F.M.L.N.) au anun
țat că sînt dispuse să înceapă nego
cieri privind solutionarea pe cale 
pașnică a conflictului din tară — a 
anunțat, în cursul unei declarații fă
cute la Roma, președintele F.D.R., 
Guillermo Ungo, citat de agenția 
E.F.E.

El a adăugat că opoziția salvado- 
riană menține propunerea sa fătută 
la începutul lunii februarie în care

se arată necesitatea formării unui 
guvern de largă reprezentare, menit 
să deschidă calea reglementării crizei 
interne și să elimine confruntarea 
armată ce durează de aproximativ 
patru ani.

După cum se știe. F.D.R.-F.M.L.N. 
nu au participat la așa-zisele alegeri 
de la 29 martie, în urma cărora „șef 
al statului" a fost declarat Napoleon 
Duarte, considerînd că nu au fost 
asigurate condiții democratice de 
desfășurare.

. și de ocrotire a sănătății în lume.

LA GENEVA au luat sfîrșit lu-

Icrările sesiunii ordinare a Comi
siei consultative permanente co
mune sovieto-americane — creată 
în scopul urmăririi transpunerii în 

(viată a prevederilor Tratatului pri
vind limitarea sistemelor de apă
rare antirachetă și ale Acordului 

. provizoriu privind unele măsuri în 
I domeniul limitării armamentelor 
• strategice ofensive. încheiate între 

U.R.S.S. și S.U.A. la 26 mai 1972,
I precum și ale Acordului semnat de 
I cele două țări la 30 septembrie 1971 

privind măsurile în vederea limi- 
t tării primejdiei izbucnirii unui 
I război nuclear — relatează agen- 
1 tia T.A.S.S.
I MILIOANE DE IRANIENI S-AU
I PREZENTAT LA URNE în ca

drul celui de-al doilea tur de ■
I scrutin al alegerilor pentru Adu-
I narea Națională Consultativă 

(Majlisul), informează agenția na
țională de presă I.R.N.A. Au fost

I organizate alegeri la Teheran și în 
I alte 92 de circumscripții. Primul 

tur de scrutin a. avut loc la 15
| aprilie.

REALEGERE. în cursul sesiunii 
. Consiliului Național al Partidului
I Republican Italian, care s-a desfă- 
• șurat la Roma, Giovanni Spadolini 

a fost reales in funcția de secretar
I general al P.R.I., informează agen- 
I ția France Presse. Ca președinte al 

partidului a fost reales Bruno Vi-
I sentini. P.R.I. face parte din coali

ția guvernamentală de centru-stîn- • 
ga, iar în cadrul ultimelor alegeri 
legislative a beneficiat de sprijinul I 
a peste 5 la sută din numărul ale- I 
gătorilor italieni.

MASURI ECONOMICE ÎN BO
LIVIA. Președintele Boliviei. Her
nan Siles Zuazo, a anunțat adop
tarea unor noi măsuri economice. | 
printre care se numără revizuirea I 
contractelor semnate cu companiile 
petroliere nord-americane „Occi- | 
dental" și „Tesoro“ și fixarea unor | 
preturi reale, la produsele agricole, 
informează agenția France Prbsse. .

AGRICULTURA PORTUGALIEI I 
ESTE CONFRUNTATA CU O 
CRIZA SERIOASA, ceea ce a dus I 
la diminuarea veniturilor oameni- | 
lor muncii din această ramură a 
economiei naționale. Potrivit da- • 
telor publicate la Lisabona, deși 
populația rurală reprezintă 27,3 la 
sută din populația tării, acesteia 
i-au revenit. în 1983, doar 8,6 la I 
sută din produsul national, relevă I 
ziarul ..O Globo".

DECES. Cunoscutul scriitor ame
rican Irwin Shaw a încetat din 
viață, intr-un spual din orașul el
vețian Klosters, ca urmare a unui 
atac de cord. El este autorul a nu- I 
meroase romane de mare succes, 
dintre care se detașează „Om bogat, I 
om sărac", ce a servit ca bază pen- | 
tru realizarea serialului de televi
ziune cu același titlu. ,

SOFIA 18 (Agerpres). — Todor 
Jivkov, secretar general al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Bulgaria, l-a primit 
pe Gybrgy Lazar, președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Ungare, 
care a întreprins o vizită în Bulga
ria. Au fost discutate probleme refe
ritoare la dezvoltarea în continuare 
a relațiilor dintre cele două țări și 
la unele aspecte ale situației interna
ționale actuale, relatează agenția 
B.T.A.

Amploarea șomajului 
din țările membre 

ale O.E.C.D.
PARIS 18 (Agerpres), — Comitetul 

consultativ alcătuit din reprezentan
ții a 40 de sindicate din țările mem
bre ale O.E.C.D. a condamnat am
ploarea șomajului în cele 24 de state 
membre. O declarație a comitetului, 
dată publicității la Paris, unde se 
desfășoară lucrările reuniunii minis
teriale anuale a O.E.C.D., relevă că 
in țările membre sînt înregistrați în 
prezent oficial 35 000 000 de șomeri, 
subliniindu-se că aceasta reprezintă 
un nivel foarte ridicat, iar în multe 
țări continuă tendința de sporire a 
șomajului. Totodată, se menționează 
că o cincime a tinerilor din cele 24 
de țări cuprinse în Organizația pen
tru- Cooperare Economică și Dezvol
tare se află în căutarea unui prim 
loc de muncă.

Reafirmarea sprijinului față de inițiativele 
„Grupului de la Contadora"

CIUDAD DE PANAMA 18 (Ager
pres). — Nicolas Ardito Barletta, 
candidatul Uniunii Naționale Demo
cratice, cîștigător al alegerilor pre
zidențiale din Panama de la 6 mai, 
a declarat, într-o conferință de presă 
desfășurată în capitala țării, că prin
cipalul obiectiv al viitorului guvern 
va fi depășirea crizei economice,, 
impulsionarea dezvoltării' și consoli
darea democrației — informează a- 
gențiile E.F.E. și Prensa Latina. El a 
invitat opoziția, toate sectoarele po- 
litice'panameze să mențină un dialog 
responsabil și să participe la rezol
varea problemelor naționale.

Referindu-se la situația din Ameri
ca Centrală, Barletta a reafirmat 
sprijinul pentru inițiativele „Grupu
lui de la Contadora", din care Pana
ma face parte alături de Columbia,

Mexic și Venezuela, pentru instaura
rea unui climat de pace, securitate 
și cooperare în regiune. El a relevat, 
totodată, necesitatea retragerii totale 
a trupelor străine din zonă, mențio- 
nînd că actuala criză trebuie rezol
vată de țările centroamericane în
sele, fără nici o intervenție din ex
terior.

MANAGUA 18 (Agerpres). — în- 
tr-un comunicat oficial dat publicită
ții la Managua se arată că elemente 
înarmate ale Alianței Revoluționare 
Democratice — organizație contrare
voluționară, antisandinistă — au ata
cat sectoarele Penas Blancas. La Pi- 
mienta și Bocas de Sapoa, situate în 
zona de frontieră dintre Costa Rica 
și Nicaragua, transmite agenția E.F.E.

Agenda
• Cursul dolarului a crescut vi

neri pe piețele de schimb moneta
re, în raport cu celelalte principale 
devize occidentale, informează agen
ția Associated Press. La bursele din 
Ottawa, Zurich, Frankfurt pe Main, 
Haga, Paris și Milano, moneda a- 
mericană a fost cotată la 1,29585 do
lari canadieni, 2,2790 franci elvețieni. 
2.7725 mărci vest-germane. 3.1165 
guldeni olandezi. 8,5095 franci fran
cezi si 1 708,25 lire italiene. De a- 
semenea. valoarea dolarului a cres
cut la bursa din Londra în raport 
cu lira sterlină, paritatea dintre cele 
două devize fiind de 1,3920 la 1, față 
de 1,3965 la 1. cît s-a înregistrat joi

valutara
seara la încheierea tranzacțiilor va
lutare. O în schimb, cursul auru
lui s-a redus. La bursa din New 
York, de pildă, uncia de metal gal
ben a fost cotată la 375.00 dolari. în 
scădere cu 1,50 dolari, iar la Zurich 
prețul ei a coborit de la 376,50 
la 374,60 dolari. 0 De la începute’ 
anului, peso-ul columbian a fost de
valorizat in proporție de 9,46 la sută 
în raport cu dolarul. în prezent, pa
ritatea dintre dolar și peso este de 
1 la 97,17. s-a anunțat dficial la Bo
gota. transmite agenția France 
Presse.

(Agerpres)
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6. Cu principialitate și consecvență pentru reducerea cheltuielilor militare, pentru 
înlocuirea programelor de înarmări prin programe de dezvoltare economico-socială

în loctil programelor de înarmare să se inițieze programe de 
dezvoltare economico-socială, de lichidare a șomajului, a subdez
voltării, a împărțirii lumii în țări bogate și sărace ! Să se aloce mij
loacele financiare, umane, științifice necesare ridicării bunăstării 
materiale și spirituale a popoarelor, redueîndu-se substanțial și 
continuu cheltuielile militare!

NICOLAE CEAUȘESCU
De-a lungul celor patru decenii 

care au trecut de la actul istoric de 
la 23 August 1944, și îndeosebi după 
Congresul al IX-lea, de cînd în frun
tea partidului și statului se află to
varășul Nicolae Ceaușescu, România 
socialistă a militat stăruitor pentru 
oprirea cursei înarmărilor și realiza
rea dezarmării, în primul rind nu- 
clăare, ca unul din obiectivele pro
gramatice fundamentale ale întregii 
activități pe plan internațional des
fășurate de partidul și statul nostru.

Pornindu-se de la realitatea că de
zarmarea este un proces deosebit de 
complex — dată fiind sfera largă de 
cuprindere a activităților militare, 
întrepătrunderea lor cu alte domenii, 
dar mai cu seamă datorită faptului 
că de-a lungul anilor competiția 
înarmărilor a înălțat „munți de ne
încredere" și suspiciune — in amplul 
și cuprinzătorul program de acțiuni 
vizînd dezarmarea, conceput de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la loc de 
frunte se află înghețarea și reduce
rea cheltuielilor militare. Atenția a- 
cordată acestei probleme de șeful 
statului român, de România socialistă 
pornește din convingerea că îngheța
rea și diminuarea bugetelor militare 
ar constitui un prim pas realist și 
deosebit de accesibil, una din verigile 
imediate și centrale in declanșarea 
procesului dezarmării.

Orientare principială, 
constructivă. Pozitia de princi
piu a președintelui țării și-a găsit 
materializare în inițiativele și demer
surile întreprinse de-a lungul anilor 
de România Ia O.N.U., la Conferința 
pentru dezarmare de la Geneva, în 
diferite alte organisme internaționale 
în vederea adoptării unor măsuri de 
înghețare și reducere a cheltuielilor 
militare. Din inițiativa țării noastre, 
la reuniunile O.N.U. din ultimii ani 
— inclusiv la cele două sesiuni spe
ciale consacrate dezarmării — au fost 
adoptate prin consens documente 
care recunosc importanța și necesita
tea trecerii la reducerea cheltuielilor 
militare. Chiar la ultima sesiune — 
ordinară — a O.N.U. a fost adoptată 
o rezoluție inițiată de România care 
cheamă toate statele, în primul rînd 
cele puternic înarmate, să colaboreze 
pentru a se ajunge la acorduri inter
naționale de înghețare, reducere sau 
limitare a cheltuielilor militare.

După cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pînă la încheierea 
de acorduri de reducere a cheltuieli
lor militare — la nivel global, regio
nal sau bilateral — realizate în con
dițiile păstrării unui echilibru militar 
adecvat și ale unei verificări accep
tabile pentru fiecare țară, trebuie să 
se dea dovadă de autoreținere în sta
bilirea bugetelor militare. Negocierile 

propriu-zise de acorduri în acest do
meniu ar fi favorizate de adoptarea 
unor declarații și decizii unilaterale 
ale guvernelor de a îngheța și reduce 
cheltuielile militare.

Așa cum se. știe, în baza unei re
zoluții adoptate de Adunarea Gene
rală a O.N.U., Comisia pentru dezar
mare a continuat la sesiunea sa de 
anul trecut discutarea documentului 
de lucru prezentat de România și 
Suedia, cuprinzind un ansamblu de 
principii care să alcătuiască osatura 
unei declarații universale în acest do
meniu, activitatea de elaborare aflin- 
du-se în curs de desfășurare.

De asemenea, în ansamblul propu
nerilor formulate de România la ac
tuala conferință de la Stockholm 
pentru măsuri de încredere și secu
ritate și pentru dezarmare în Europa, 
un loc însemnat îl ocupă propunerea 
de înghețare a cheltuielilor militare 
și trecerea Ia reducerea lor într-o 
primă etapă cu 10—15 Ia sută, în 
baza unor acorduri negociate, efi
ciente. Pe linia aceleiași preocupări, 
la începutul lunii martie a.c. Minis
terul Afacerilor Externe al tării 
noastre a prezentat. în numele state
lor participante la Tratatul de la 
Varșovia, .reprezentanților diplomatici 
ai statelor membre ale N.A.T.O. do
cumentul : „Propunerea statelor par
ticipante la Tratatul de la Varșovia 
către statele membre ale N.A.T.O. 

pentru negocieri privind înghețarea 
și reducerea cheltuielilor militare".

Uriașe resurse ~ disponi
bile pentru dezvoltare. Pre’ 
ocuparea constantă, perseverentă a 
țării noastre in această problemă re
flectă concepția profund umanistă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, potri
vit căreia, pe lingă pericolul pe ca- 
re-1 reprezintă pentru omenire, spi
rala înarmărilor în general și a celei 
nucleare în special, sumele enorme 
cheltuite pentru sporirea arsenalelor 
înseamnă o povară de nesuportat 
pentru toate popoarele și mai ales 
pentru cele în curs de dezvoltare.

Realitățile actuale atestă pe deplin 
justețea acestei aprecieri, învederînd 
gravele distorsiuni pe care cheltuie
lile militare le provoacă în dezvolta
rea economico-socială a tuturor țări
lor, faptul că umflarea bugetelor mi
litare agravează criza economică 
mondială, reprezentind principalul 
obstacol în calea lichidării subdez
voltării și făuririi unei noi ordini e- 
conomide, a realizării unor pași efec
tivi spre stabilitate economică și po
litică internațională.

Iată de ce tovarășul Nicolae 
Ceaușescu subliniază insistent nece
sitatea înlocuirii programelor de 
înarmare cu programe de dezvoltare 
economico-socială, care să servească 
bunăstării materiale și spirituale a 
popoarelor, libertății și independen
ței lor naționale. Reconversiunea 
cheltuielilor militare este o problemă 
în abordarea căreia secretarul gene
ral al partidului nostru pornește de 
la considerentul că între cursa înar
mărilor și progresul popoarelor exis
tă un raport invers proporțional, ca 
numai prin înghețarea și apoi redu
cerea treptată a bugetelor militare 
poate fi impulsionat procesul dezvol
tării în toate țările, mai cu seamă în 
țările sărace, poate fi asigurată pro
pășirea generală.

In opinia țării noastre, a președin
telui ei, înlocuirea programelor de 

înarmare cu programe de dezvoltare 
economico-socială se pune în prezent 
cu o acuitate mai mare ca oricînd, 
tocmai pentru că niciodată nu au fost 
irosiți în lume atîția bani in scopuri 
de distrugere și exterminare și, pe 
de altă parte, nici n-au existat vreo
dată atitea nevoi de fonduri pentru 
dezvoltarea economico-socială a po
poarelor, pentru soluționarea unor 
probleme atît de grave ca acelea cu 
care se confruntă azi economia mon
dială sau pe care Ie ridică adincirea 
decalajelor, a subdezvoltării și sără
ciei pe glob.

în acest sens, datele statistice vor
besc de la sine despre realismul și 
caracterul profund constructiv al po
ziției României. Costul arsenalelor 
mondiale depășește in prezent fabu
loasa sumă de 800 miliarde de dolari, 
ceea ce întrece valoarea producției 
de cereale a lumii sau a datoriei ță
rilor în curs de dezvoltare. In vreme 
ce zonele foametei și sărăciei se ex
tind. cheltuielile militare cresc in
tr-un ritm anual de circa trei ori mai 
mare decît producția mondială și de 
mai multe ori mai repede decît pro
ducția țărilor în curs de dezvoltare, 
aflată practic în situație de stagnare.

Este o tristă realitate, evidențiată 
cu toată limpezimea de secretarul ge
neral al partidului nostru : cursa 
înarmărilor și expresia ei bănească 
— cheltuielile militare — au devenit 

, o povară copleșitoare pentru toate 
popoarele. Costul unui singur port
avion nuclear este mai mare decît 
produsul național brut a 53 de state !

Ținînd seama de gravele și multi
plele consecințe funeste pe care le au 
cheltuielile militare pentru progresul 
întregii lumi, mai cu seamă al lumii 
sărace — România preconizează ca 
30—50 la sută din sumele eliberate 
prin reducerea cheltuielilor militare 
să fie folosite pentru sprijinirea e- 
forturilor țărilor în curs de dezvol
tare, iar restul pentru crearea de noi 
locuri de muncă și realizarea altor 
măsuri de ordin economic și social 

în țările care efectuează această re
ducere.

în ce o privește, România a oferit 
un exemplu concludent, hotărînd in- 
ghețarea propriului buget militar 
pînă în 1985, măsură ce s-a adăugat 
unor reduceri ale cheltuielilor mili
tare stabilite în anii precedenți, fon
durile eliberate fiind utilizate pentru 
ridicarea nivelului de trai al poporu
lui.

Viața însăși relevă realismul și ca
racterul umanist al concepției tova
rășului Nicolae Ceaușescu cu privire 
la necesitatea înlocuirii programelor 
de înarmare cu programe de dezvol
tare economico-socială.

Multiple consecințe pozi
tive. Ce efecte binefăcătoare ar 
avea aplicarea propunerilor româ
nești se poate^ judeca avîndu-se in 
vedere că o reducere cu zece la sută 
a totalului cheltuielilor militare și 
reconvertirea lor în scopuri civile ar 
fi suficientă pentru a se asigura in 
decurs de 7—8 ani locuri de muncă 
pentru toți șomerii din țărilp capi
taliste dezvoltate. Iar cu numai cinci 
la sută s-ar putea eradica, in cursul 
unui deceniu, cumplitul flagel al foa
metei care bîntuie in diferite regiuni 
din lumea a treia. De asemenea, 
România pornește de la consideren
tul că, prin înfăptuirea integrală a 
dezarmării, fondurile cheltuite în 
prezent în scopuri militare ar per
mite dublarea, în zece ani, a produ
sului mondial, ceea ce ar determina 
un serios salt în ce privește nivelul 
de viață al tuturor popoarelor.

Tensiunea extremă Ia care s-a a- 
juns pe plan internațional ca urmare 
a intensificării înarmărilor și ame
nințarea pe care o reprezintă am
plasarea în Europa a rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune pun 
și mai mult în' evidență importanța 
și actualitatea propunerilor României 
în ce privește înghețarea și reduce
rea cheltuielilor militare. Cu atît mai 
mult, cu cît, pe lingă primejdia mor

tală pe care o reprezintă amintitele 
rachete, fabricarea, lor implică um
flarea in continuare, cu miliarde și 
miliarde de dolari, a bugetelor mili
tare, prin amputarea alocațiilor des
tinate dezvoltării economico-sociale.

Obiectiv realist, de cea 
mai mare actualitate. oferind 
avantaje certe de ordin economic și 
social tuturor țărilor, propunerile 
formulate de România au și meritul 
că, în situația complexă care s-a 
creat, îndreaptă atenția spre măsuri 
de domeniul posibilului acum și în 
perspectivă apropiată, urmînd ca al
tora mai de anvergură să le vină rin- 
dul ulterior, într-o -succesiune rezo
nabilă, bazată pe realități. Or, Înghe
țarea și reducerea cheltuielilor mili
tare ar reprezenta tocmai măsura cea 
mai simplă, directă și eficace pe ca
lea spre dezarmare, un minimum ac
ceptabil pentru toate statele. Pe de 
altă parte, prin adoptarea propune
rilor românești s-ar face un pas în
semnat spre întărirea încrederii între 
state, spre diminuarea încordării in
ternaționale, deschizîndu-se calea al
tor măsuri în direcția destinderii și 
securității in Europa z și în întreaga 
lume.

Caracterul eficient și constructiv al 
propunerilor explică ecoul larg de 
care ele s-au bucurat și se bucură 
pe plan internațional. România con
sideră că încheierea unor asemenea 
acorduri și aplicarea lor sînt realiza
bile dacă, se va manifesta înțelegerea 
necesităților stringente, dacă se va 
da dovadă de mai multă voință poli
tică în această direcție, dacă opinia 
publică, popoarele își vor face mai 
puternic auzit glasul în favoarea tre
cerii la măsuri efective de dezar
mare și înaintarea spre obiectivul 

> fundamental : făurirea unei lumi 
fără arme și fără războaie, a progre
sului și bunăstării.
\ Vasile OROS
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